ANEXA nr. 4: MODEL-CADRU AL RAPORTULUI DE ACTIVITATE
(cf. ORDIN nr. 2799 din 10 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de
organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective,
a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și 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, denumit în continuare autoritatea, pentru
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, denumită în continuare instituția, aflată în
subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare, denumită în
continuare ordonanța de urgență, precum și cu cele ale regulamentului de evaluare.
Analiza și notarea raportului de activitate și a interviului se fac în baza următoarelor criterii
de evaluare:
1. evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea și în raport cu
sistemul instituțional existent;
2. îmbunătățirea activității instituției;
3. organizarea/sistemul organizațional al instituției;
4. situația economico-financiară a instituției;
5. strategia, programele și implementarea planului de acțiune pentru îndeplinirea misiunii
specifice instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate;
6. evoluția economico-financiară a instituției, pentru următoarea perioadă de management,
cu menționarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate.
În conformitate cu prevederile contractului de management, datele și informațiile din
prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 1.01.2018 la 31.12.2018 reprezentând a
doua evaluare.
CAPITOLUL II: STRUCTURA RAPORTULUI DE ACTIVITATE
PARTEA I:

A) Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară
activitatea
În conformitate cu ultimul recinsământ din octombrie 2011 populaţia stabilă a României
era de 20.121.641 persoane, în scădere cu 1.559 333 persoane faţă de situaţia existentă
la recensământul din 2002, adică cu un procent de 7,2%. 1 Tot atunci, Regiunea Nord-Est
care este cea mai întinsă regiune a țării (36 850 kmp) și care are în componență șase
județe înregistra o pondere a populației stabile de 58,4% în mediul rural și 41,6% în mediul
urban. Regiunea dispune de un bogat patrimoniu istoric, cultural și religios, fiind însă
deficitară încă la capitolele infrastructură de transport, infrastructură medicală și dezvoltare
economică. Regiunea are 3991 de monumente istorice (640 în categoria valorică „A” și
3351 în „B”), 1972 de biblioteci, 10 cinematografe, cinci teatre dramatice și trei de
animație, o instituție de operă și trei filarmonici, 127 de muzee și colecții publice active (din
731 la nivel național).

1

Cf.Recensământului din 2002 vezi http://www.recensamantromania.ro/wpcontent/uploads/2013/07/REZULTATE-DEFINITIVE-RPL_2011.pdf
1

Complexul Muzeal Național „Moldova" (CMNM) cu sediul central în Palatul
Culturii, clădire simbol a Iașului, construită în stil neogotic între anii 1906 – 1925, are în
componență sa: Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan
Procopiu“, Muzeul de Artă, Muzeul Etnografic al Moldovei, Centrul de ConservareRestaurare a Patrimoniului Cultural, Muzeul „Mihail Kogălniceanu“ Iași, Muzeul Unirii Iași,
Muzeul „Poni-Cernătescu“ Iași, Palatul „Al. I. Cuza“ Ruginoasa, Muzeul-Sit arheologic
Cucuteni și Muzeul Viei și Vinului din Hârlău, Depozitul de Tutun al fostei Fabrici de
Țigarete Iași.
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.
Activitățile din cadrul Complexului Muzeal Național ”Moldova” Iași (CMNM) sau derulat în anul 2018, conform Programului managerial 2017-2021, urmărindu-se
în permanență obiectivele stabilite și atingerea indicatorilor prevăzuți și sarcinile
specifice, conform contractului de management pentru perioada supusă evaluării.
În anul 2018, CMNM a fost o instituție activă prin derularea continuă a numeroase
manifestări culturale și programe educative la Palatul Culturii, Muzeul Unirii, Muzeul Viei și
Vinului Hârlău, Muzeul ”Poni-Cernătescu”, Muzeul Memorial ”Mihail Kogălniceanu”, Palatul
„Al.I. Cuza” Ruginoasa sau găzduite de alte instituții naționale și internaționale. De
asemenea, instituția a fost prezentă pe plan național și internațional prin expoziții
itinerante, promovând astfel un valoros patrimoniu național și universal.
De asemenea, Complexul Muzeal National „Moldova” Iași se numără printre cele
mai active instituții culturale și de cercetare din țară, acțiunile derulate de acesta având
adresabilitate locală, regională, națională și internațională. În anul 2018, Complexul
Muzeal Național ”Moldova” Iași și-a consolidat prestigiul profesional atât în mediul cultural
ieșean, cât și național, fiind perceput ca cea mai importantă instituție de cultură din
regiune. Palatul Culturii este simbolul orașului Iași, acest brand apărând în circuitele
turistice consacrate, precum și pe toate materialele promoționale ale Primăriei Municipiului
Iași și ale județului Iași.
Oferta culturală și turistică face din Iași un centru important, o adevărată capitală
culturală a țării. Să nu uităm că Iașiul este orașul primei Uniri, a primei universități, al
primului teatru evreiesc din lume, al primului spectacol de teatru în limba română și al
primului muzeu literar memorial (Bojdeuca din Țicău). Oferta culturală și turistică mai
cuprinde pe lângă Complexul Muzeal “Moldova” cu toate muzeele din subordine: Muzeul
Național al Literaturii, case memoriale, Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Opera
Română, Filarmonica „Moldova”, Biblioteca Centrală Universitară, Biblioteca Județeană
„Gh. Asachi" ș.a. Rețeaua de cinematografe cunoaște, în prezent, o criză acută de
spectatori și spații în care nu s-a mai investit nimic de mulți ani, în aceste spații
desfășurându-se de multe ori și alte tipuri de activități. La acestea se mai adaugă
numeroase și valoroase monumente istorice și religioase, orașul totalizând 71 de biserici,
30 dintre acestea sunt incluse pe lista monumentelor istorice, 7 mănăstiri, 3 catedrale
catolice, o biserică lipovenească, o biserică armeană și o sinagogă. În prezent, în Iași sunt
înregistrate peste 2200 de fundații, asociații, ligi etc. a căror activitate este declarată ca
fiind domeniul cultural.
Rețeaua de învățământ este foarte bine reprezentată în Iași, la toate nivelurile.
Iașiul este un important și cunoscut centru universitar cuprinzând în rețeaua sa cinci mari
universități (Universitatea „Al.I.Cuza” - prima universitate a țării fondată în 1860,
Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa”, fondată în 1879, Universitatea
Agronomică „Ion Ionescu de la Brad”, care a funcționat din 1912 în cadrul Universității „Al.
I. Cuza”, de sine stătătoare din 1948, și Academia de Arte „George Enescu” care este
prima academie de acest profil din România- 1860), Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”2

1937, dar și câteva universități private (Universitatea „Petre Andrei”, Universitatea
„Apollonia” și alte șase universități neacreditate).
1. colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se adresează
aceleiași comunități;
Într-un oraș precum Iașiul, unde există numeroase instituții și organizații culturaleducative, activitatea CMNM este realizată, de multe ori, în parteneriat cu acestea, astfel
încât grație acestei colaborări grupurile țintă vizate să beneficieze de un produs cultural de
calitate cât mai apropiat de necesitățile și mai ales de așteptările lor. Și în 2018 a fost
continuată strategia de colaborare reciproc avantajoasă cu diverse instituții și ONGuri cu ajutorul cărora s-au implementat noi proiecte sau s-a suplinit în unele cazuri,
nevoia de personal prin voluntariat, în acord cu sarcinile din contractul de
management.
În vederea îndeplinirii obiectivelor din contractul de management, CMNM a
continuat colaborarea și a stabilit noi parteneriate cu: Direcția Județeană pentru
Cultură Iași; Academia Română - Filiala Iași; Academia Oamenilor de Știință din România
– Filiala Iași; Institutul de Arheologie Iași; Institutul de Istorie “A. D. Xenopol” Iași; Institutul
de Filologie Română “A. Philippide” Iași; Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”
Iași; Primăria Municipiului Iași; Consiliul Județean Iași; Palatul Copiilor; Primăria
Municipiului Pașcani - Muzeul Municipal Pașcani; Primăria comunei Ruginoasa; Mitropolia
Moldovei și Bucovinei; Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R. Iași; Episcopia
Romano-Catolică de Iași; Muzeul Literaturii Române Iași; Biblioteca Județeană “Gh. Asachi“
Iași; Direcția Județeană Iași a Arhivelor Naționale; Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Iași;
Opera Română din Iași; Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași; Teatrul „Luceafărul” Iași;
Filarmonica de Stat „Moldova” Iași; Biblioteca Centrală Universitară ”M. Eminescu” Iași;
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, Garnizoana
Iași; Inspectoratul Județean de Poliție Iași; Inspectoratul de Jandarmi Iași; Penitenciarul
Iași; Direcția Județeană de Tineret Iași; 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: Centrul Cultural German Iași; Societatea Culturală Româno-Germană
Iași; Institutul Francez Iași; British Council; Comunitatea Evreilor Iași; Comunitatea
Armeană Iași; Centrul Cultural al Americii Latine și Caraibelor; Uniunea Polonezilor din
România „Dom Polski” - Filiala Iași s-au dovedit a fi parteneri constanți ai instituției noastre,
propunând de fiecare dată, împreună, proiecte și activități care s-au bucurat de interesul și
atenția publicului vizat. Colaborarea cu Uniunea Polonezilor din România „Dom Polski” Filiala Iași, de dată mai recentă, precum și cu Institutul Polonez din București, a continuat
și în 2018, concretizându-se în Seara culturală poloneză (12 mai 2018 la Palatul Culturii) și
expoziția „Tadeusz Kościuszko – Prețul libertății” organizată de Institutul Polonez din
București și Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași la Muzeul Unirii în perioada 7
decembrie 2017 – 15 ianuarie 2018.
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 și pentru anul
2018.
Redăm mai jos câteva exemple de proiecte culturale realizate în colaborare cu
instituții, organizații, grupuri informale care se adresează aceleiași comunități:
• Târgul de meșteri „Mărțișor – simbol și tradiție”, ediția a III-a. Organizator: Asociația Art
- Meșteșugurile Prutului, Primăria Iași, Asociația „Alexandru Lăpușneanu” în parteneiat
cu Muzeul Etnografic al Moldovei, 24 februarie – 4 martie 2018.
• Expoziția temporară „Sărbătoarea primăverii”. Expoziție de mărțișoare tradiționale și
pictură. Obiecte realizate de elevi ai școlilor gimnaziale din Bodești-Scânteia,
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Buhalnița-Ceplenița, Oboroceni-Heleșteni și Sticlăria-Scobinți. Organizator: Centrul
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași; Partener:
Muzeul Etnografic al Moldovei, 15 - 31 martie 2018.
„Ouă încondeiate. Expoziție. Atelier. Vânzare”, Organizator: Muzeul Etnografic al
Moldovei; Partener: Asociația Art - Meșteșugurile Prutului, Centrul de Informare
Turistică Iași, 24-25 martie 2018.
Expoziția Națională de Artă Naivă „Saloanele Moldovei”, a XXVII-a ediție. Organizator:
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași;
Partener: Muzeul Etnografic al Moldovei, 3 aprilie – 6 mai 2018.
Expoziția „Regina Soldat” realizată de Asociația „România Culturală” în colaborare/și
găzduită de Muzeul de Istorie a Moldovei, Palatul Culturii, 27 aprilie-20 mai 2018.
Conferinței Semestriale de Primăvară. Organizator principal Protopopiatul Pașcani în
parteneriat cu Muzeul Memorial „A. I. Cuza” Ruginoasa, Muzeul Memorial „A. I. Cuza”
Ruginoasa, 7 mai 2018.
Expoziție retrospectiva de pictura „ESTeTICA” - Serge Vasilendiuc, Complexul Muzeal
Național „Moldova” Iași– Muzeul de Artă în colaborare cu Institutul Polonez București,
10 mai -10 iunie 2018.
„Seară Culturală Poloneză", organizată de Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu"
din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova" Iași, în parteneriat cu Uniunea
Polonezilor din România „Dom Polski" - Filiala Iași, Asociația Crescendo Events,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Lectoratul de Limbă Polonă - Catedra de
Slavistică „Petru Caraman” din cadrul Facultății de Litere și Colegiul de Artă „Octav
Băncilă" Iași, 12 mai 2018.
Expoziția de arte vizuale „Colecții si Colecționari”- Donația prof.univ. dr.Adrian Aldea și
dr. Rodica Aldea, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Artă, 16- 30
mai 2018.
Simpozion de comunicări științifice ale cadrelor didactice în cadrul Proiectului Jubiliar
„Marea Unire Memorie, Istorie, Identitate”. Organizator principal Inspectoratul Școlar
Județean Iași în parteneriat cu Muzeul Memorial „A. I. Cuza” Ruginoasa, Muzeul
Memorial „A. I. Cuza” Ruginoasa, 19 mai 2018.
Simpozionul internațional „Valori europene în patrimoniul național”. Organizatori:
Academia Română, Filiala Iași (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”,
Departamentul de Etnologie) și Muzeul Etnografic al Moldovei, 7-8 iunie 2018.
Conferința „Presa românească la 1918”, susținută de dr. Liviu Brătescu, cercetător
științific la Academia Română - Filiala Iași, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” –
Departamentul de Istorie Modernă a României. Evenimentul a fost organizat în cadrul
Conferințelor dedicate aniversării Centenarului Marii Uniri, proiect realizat de Asociația
„Universul Prieteniei” în parteneriat cu Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, 16
mai 2018.
„Micii meșteri din Copou”, tabără de creație destinată învățării meșteșugurilor artistice
de către copiii din școlile municipiului Iași, ediția a XI-a. Organizator: Art-Meșteșugurile
Prutului; Partener: Muzeul Etnografic al Moldovei, 18-24 iunie 2018.
Expoziția „Primul Război Mondial în colecții particulare”. Organizator principal: Muzeul
de Istorie a Moldovei – Muzeul Unirii, Primăria Municipiului Iași, Muzeul Unirii Iași, 29
iunie-30 septembrie 2018.
Conferința „150 de ani de la apariția soarelui electric la Iași”, cuprinsă în Programul
Centenar al Primăriei Iași, realizată în parteneriat cu EON Iași, 11 iulie 2018.
Expoziția de artă naivă „Citadela naivilor”. Organizator: Muzeul Etnografic al Moldovei;
Parteneri: Uniunea Creatorilor de Artă – Filiala Iași, septembrie-octombrie 2018,
vernisaj 21 septembrie 2018.
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Expoziția „Primul război mondial la Iași (1916-1918). Memoria Monumentelor”.
Organizator principal: Serviciul Județean Iași al Arhivelor Naționale, Muzeul Unirii, 5
octombrie - 4 noiembrie 2018.
Expoziție de pictura „Otto Briese” și lansare carte Lucia Valentina Stanciu, Complexul
Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Artă în colaborare cu Galeria Sigma
București, 16 - 26 octombrie 2018.
Expoziția „Speranța moare ultima. Foști deportați în Rusia Sovietică își aduc aminte.
Marc Schroder. Fotografie”. Organizatori principali: Goethe Institut, Centrul Cultural
German Iași, Palatul Culturii, 9 noiembrie 2018-13 ianuarie 2019.
Expoziția artă plastică „Orașul cu 300 de biserici”. Organizatori principali: Muzeul
Unirii, Departamentul Centenar din Primăria Iași, Muzeul Unirii, 14-24 noiembrie 2018.
Expoziția „Mai aproape de stele”, realizată de Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan
Procopiu”, în parteneriat cu Asociația „Noua Acropolă” Iași și Observatorul Astronomic
"Amiral Vasile Urseanu" al Municipiului București, 18 noiembrie - 8 decembrie 2018.
Expoziția „Jurnal de călătorie (1830-1930)”. Organizatori: Muzeul de Istorie a Moldovei
– Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”
– Muzeul Poni-Cernătescu, Serviciul Județean Iași al Arhivelor Naționale, Muzeul
Memorial „Mihail Kogălniceanu”, 15 decembrie 2018-15 ianuarie 2019.
Expoziția de arte vizuale „Empatii de o parte și de alta a Prutului”, în cadrul proiectului
„Unitate și Democrație”. Organizatori: Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, Liceul
Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Inspectoratul Școlar Iași, Uniunea Artiștilor Plastici din
România, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, 15-30 decembrie 2018.
Expoziția interactivă și ateliere educaționale „Expansiunea unui domeniu:
Telecomunicațiile în timp de război”, organizată de Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” cu sprijinul Radioclub
YO8KAE, Clubul Sportiv Municipal Iași și Radioclub Iași (YO8KIS), 15-16 decembrie
2018.
2. analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe,
oportunități, amenințări);
PUNCTE TARI
− Palatul Culturii, beneficiază de vizibilitate și
atractivitate
− Palatul Culturii este brandul orașului Iași
− o infrastructură generoasă (4 muzee în Palat
și 6 muzee în clădiri distincte)
− situarea optimă a locațiilor muzeelor CMNM
− statutul de instituție de rang național
− valoarea, dimensiunile și varietatea
patrimoniului cultural existent
− experiența instituției în organizarea
activităților culturale și a evenimentelor cu
activități complexe, inovative, de tip
experiment
− excelență în activitatea de cercetare
− resurse umane specializate
− capacitatea instituției de a fi promotor de
proiecte culturale de nivel regional, național
și internațional
− credibilitate și experiența în gestionarea de
fonduri publice
− buna comunicare între secțiile CMNM
− imagine publică bună a instituției și a
5

PUNCTE SLABE
− personalul de specialitate
insuficient în Palatul Culturii în
special, dar și la celelalte obiective
muzeale
− media de vârstă ridicată a
personalului care lucrează în instituție
( Decizia nr. 387/2018 referitoare la
excepția de neconstituționalitate a
dispozițiilor art. 53 alin. Alin.(1) din
Legea nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice și ale art. 56
alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr.
53/2003 - Codul muncii)
− numărul mic de experți pentru toate
categoriile de patrimoniu
− lipsa fondurilor în investiții
(amenajarea expozițiilor permanente)
− lipsa fondurilor pentru achiziții
muzeale
− fonduri insuficiente pentru reparațiile
curente ale clădirilor aflate în
administrarea CMNM

angajaților săi
− interesul scăzut al marilor companii
− actualizarea site-ului instituției, dar și a sitecomerciale în susținerea culturii în
urilor separate ale muzeelor deschise/
general și a programelor de educație
proiectelor
culturală
− realizarea Primului Manual de Identitate
− legislație insuficientă în domeniu
Vizuală a instituției
− fluctuațiile de personal specializat
− prezența foarte activă pe site-urile de
− lipsa unei infrastructuri adecvate unui
socializare
oraș modern (autostradă, rețea
− realizarea de parteneriate cu autoritățile
hotelieră diversificată ș.a.)
locale și alte instituții de cultură și educație,
− lipsa spațiilor de parcare aboslut
dar și cu reprezentanți ai mediului de afaceri
necesare oricarei instituții publice
urmărind susținerea și promovarea reciprocă
− implicarea voluntarilor și stagiarilor în
activitatea instituției
− reînnoirea parteneriatelor media și semnarea
unora noi, după caz
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
− politica Guvernului de finanțare prin
− instabilitatea economică, legislativă și
Ministerul Culturii și Identității Naționale a
politică
investițiilor în Programe naționale de
− riscul pierderii personalului deja
consolidare, restaurare a patrimoniului imobil
format care pleacă din domeniul
culturii
− transformarea culturii într-un vector de
dezvoltare a orașului și a regiunii de N-E
− riscul de a forma voluntari într-un
anumit domeniu și de a nu avea
− asumarea de către Iași a rolului de „releu”
regional în domeniul valorilor culturii, precum
posibilitatea fidelizării acestora și
și a strategiilor de dezvoltare a creativității și
angajării în posturi specifice
a potențialului economic al culturii către
− concurența cu alte instituții de captare
orașele partenere Chișinău (Republica
a interesului publicului (mass-media
Moldova) și Cernăuți (Ucraina)
de toate tipurile, instituțiile de
− vecinătatea cu Rep. Moldova oferă
spectacole ș.a.)
posibilitatea accesării proiectelor
− creșterea concurenței generate de
transfrontaliere
organizațiile nonguvernamentale care
propun proiecte și activități culturale
− creșterea interesului la nivel european privind
specificul și istoria culturii din Sud-Estul
atractive
Europei
− suprapunerea unor evenimente
− bugetarea în sistem multianual a unor
culturale organizate simultan cu alte
proiecte de mare anvergură
instituții din același areal
− diversificarea pieței în tehnologia informației
− creșterea concurenței pentru fondurile
și comunicații
și programele de finanțare ale
proiectelor culturale și educaționale
− interesul crescut al tinerilor, cu precădere
studenți sau tineri absolvenți, pentru cultură
− penetrarea pieței de către concurenți
și disponibilitatea de a presta muncă în regim
puternici
de voluntariat
− saturarea gradului de curiozitate a
beneficiarilor ofertei culturale
− interesul atât la nivelul cadrelor didactice cât
și al părinților/ bunicilor pentru desfășurarea
generator de indiferență față de
de programe educaționale
instituția muzeală
− interesul colecționarilor străini pentru
− tendințe de alocare a veniturilor
realizarea de expoziții temporare de mare
realizate de populație în favoarea
anvergură în spațiile noastre
bunurilor materiale și în detrimentul
produselor culturale
− interesul mediului cultural științific dar și de
afaceri pentru organizarea de manifestări
− reducerea timpului disponibil pentru
specifice în sălile Palatului Culturii
recreere în rândul persoanelor active
(„îmbătrânirea consumatorului”)
− existența pe piață a cererii pentru formare
continuă, informală, integrată și
− „acapararea” unei părți a pieții
experimentală
culturale de către produse comerciale
ca manelele, pictură de gang etc.)
− obținerea unui spațiu generos în Palatul
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Culturii ( aripa de est )
− dezvoltarea turismului de patrimoniu și
religios, precum și încurajarea ecoturismului
− creșterea interesului media pentru activitățile
culturale și educaționale interactive și inedite
− existența fondurilor destinate conservării
moștenirii culturale a minorităților și a
dezvoltării diversității culturale la nivel de UE
− posibilitatea unei bune colaborări cu centrele
culturale din Iași
− utilizarea Rețelei Naționale a Muzeelor din
România ca platformă de colaborare în
promovarea unor activități comune
− calitatea de membru ICOM a instituției și
posibilitatea de creare a unor rețele de
parteneriate de profil
− realizarea schimbului de experiență prin
participarea la congrese, conferințe,
seminarii organizate de organizații interne și
internaționale din domeniul culturii și
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

− birocrația excesivă existentă în
România

3. evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia;
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași a manifestat în ultimii ani o preocupare
constantă pentru a obține și menține o imagine favorabilă atât în rândul comunității în care
evoluează, cât și pe plan național și internațional, colaborările de acest tip fiind de
anvergură și de înaltă ținută profesională. Oferta cultural-turistică a instituției noastre este
apreciată ca fiind pe primul loc în topul obiectivelor turistice din Iași (Ghidul turistic „Bun
venit în Iași – Top 10 obiective de vizitat, Editura Doxologia, 2018).
Astfel, CMNM a aplicat atât ca lider de proiect cât și ca partener la diverse apeluri
pentru proiecte cultural – educative, contribuind practic prin proiectele aprobate la
promovarea și consolidarea imaginii instituției. Precizăm în acest context că CMNM este
lider de proiect în proiectul de parteneriat strategic Erasmus Plus, Acțiunea Cheie 2 (KA2)
intitulat ”Shared Standards of a New Profession: the Museum Mediator” și partener în
proiectul de parteneriat strategic Erasmus Plus, Acțiunea Cheie 2 ”Work-Based Training:
Art and Culture”, al cărui lider este I Cinque Sensi, Associazione Culturale, din Lanciano,
Italia, precum și în proiectul ”REFRESH – Young Artists Refresh(ing) Heritage Sites”, cofinanțat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene, linia dedicată Anului
Patrimoniului Cultural European, proiect ce are ca lider Asociația Orașelor Istorice din
Skofja Loka, Slovenia. Astfel, interacțiunea cultural-educativă în cadrul acestor proiecte
permite prezența imaginii instituției dincolo de granițele țării în paralel cu schimbul de
experiență și programele de formare și perfecționare profesională.
În contextul aniversării Centenarului României Mari, CMNM a propus Primăriei
Municipiului Iași o serie de proiecte, iar aceasta le-a aprobat și co-finanțat într-o măsură
variabilă cuprinsă între 90% și 50%, în funcție de tipurile de cheltuieli eligibile. Astfel, au
fost concepute și desfășurate numeroase evenimente care au consolidat imaginea
instituțională de actor cultural major pe scena ieșeană. Expoziția „Marele Război în Presă
(1916-1918)”, expoziția „Marele Război în Colecții Particulare”, proiectul interactiv „Cartea
albă a eroilor - gânduri pentru străbunici”, expoziția „Aviația la Iași în Primul Război
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Mondial”, Conferință internațională „Dezagregarea umanului în război și în arte”,
Simpozionul Internațional „Monumentul – Tradiție și Viitor”, atelierele educaționale și
expoziție interactivă „Expansiunea unui domeniu: telecomunicațiile în timp de război” sunt
evenimentele organizate în acest context, care ne-au permis să fim mai activi și mai
prezenți în conștiința reprezentanților comunității în cadrul căreia ne desfășurăm
activitatea.
Dat fiind interesul crescut pentru programele de educație muzeală, departamentul
de specialitate din cadrul CMNM a intensificat derularea de ateliere pe diverse teme,
inspirate de expozițiile disponibile în cadrul muzeelor. De asemenea, au fost derulate și
proiecte educative la care CMNM a fost partener, fie că este vorba de expoziția interactivă
Laborator 2.0, inițiată de EventEra, fie că ne referim la proiectele cu finanțare de la AFCN
”România e acasă” și respectiv ”Patrimoniul copiilor” care a inclus expoziția interactivă
”Bombastic” și derularea a patru ateliere de teatru muzeal în perioada 17 octombrie – 14
noiembrie. ”Patrimoniul copiilor” a fost organizat de Asociația DaDeCe din București în
parteneriat cu CMNM Iași prin Muzeul Etnografic al Moldovei și Departamentul Relații
publice, proiecte, programe și marketing cultural, și NodMaker Space din București.
Tot în calitate de partener și tot co-finanțat de AFCN a fost și proiectul
„Imagini Tactile”, derulat de Asociația pentru Dezvoltare Urbană, în parteneriat cu Centrul
de Consultanță Istorică și CMNM si care pune bazele primei biblioteci virtuale de imagini
accesibilizate pentru persoanele cu deficiențe de vedere din România. Scopul final al
proiectului este ca prin asocierea imaginilor tactile cu descrierile audio, să se „traducă” o
parte din istoria vizuală și a patrimoniului țării noastre într-o formă accesibilă persoanelor
cu deficiențe de vedere.
Un alt eveniment demn de menționat în contextul redefinirii imaginii instituției este
Conferința Națională de Educație Penitenciară „Reeducare prin tortură versus reeducare
prin cultură”, desfășurată la Palatul Culturii în perioada 15 – 18 noiembrie 2018 și
organizată de Penitenciarul Iași, prin Serviciul Educație și Asistență Psihosocială, în
parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Complexul
Muzeal Național „Moldova” Iași, Penitenciarul Vaslui, Asociația E-Team Psychology,
Fundația Svasta București, Asociația Salvați Copii – Filiala Iași, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” Iași - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea București,
Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca. Manifestarea a reunit specialiști din țară, dar și
parteneri din Japonia și Republica Moldova, implicați în educația adulților, din domeniile
educației, sociologiei și psihologiei, psihopedagogiei, culturii, artei, asistenței sociale, dar
și din alte ramuri, într-o abordare interdisciplinară.
De asemenea, pe parcursul perioadei de raportare, muzeele din Palatul Culturii au
continuat să propună publicului expoziții temporare și activități metamuzeale care valorifică
parțial colecțiile de patrimoniu deținute de fiecare dintre acestea. 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 2018 proiectul Flower
Rocks, al treilea proiect finanțat de finanțat de Fundația Comunitară Iași și RomanianAmerican 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.
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La rândul său, Muzeul Etnografic al Moldovei a continuat propriul program de
educație muzeală derulat sub genericul MeșteșugiM, pentru a valorifica repere precum
Mărțișorul, Măștile de iarnă sau Dragobetele.
Muzeul de Istorie a Moldovei, atât la sediul central din Palatul Culturii, cât și la
unitățile din subordinea sa, respectiv Muzeul Unirii, Muzeul Memorial „Mihail
Kogălniceanu”, Palatul ”Al. I. Cuza” de la Ruginoasa și Muzeul de sit arheologic de la
Cucuteni, a derulat o activitate intensă care a angrenat imaginea instituțională a CMNM
drept partener de nădejde, ferm și fiabil, precum și ca formator de opinie prin manifestările
și proiectele cultural-educaționale implementate. Proiecte la care Muzeul de Istorie a
Moldovei a fost partener precum „Procesul comunismului din România”, ”Speranța moare
ultima. Foști deportați în Rusia Sovietică își aduc aminte” sau ”Centenar creativ” sunt doar
câteva din direcțiile acoperite de instituția noastră pentru a-și menține percepția de
organism viu, dinamic, ce răspunde așteptărilor comunității.
Urmând același filon, al satisfacției publicului vizitator, doritor să vizioneze o mai
mare parte din patrimoniul Muzeului de Artă, în luna decembrie am deschis o nouă
expoziție: „Valori ale artei europene. Colecția Muzeului de Artă Iași”, care le completează
pe cele deja existente.
Proiectele proprii ale Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași au fost promovate
în baza acordurilor de colaborare cu principalii actori de pe piața media, dar și prin siteurile proprii de internet, prin intermediul site-urilor specializate în oferte de petrecere a
timpului liber și prin prezența susținută pe site-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 Iași, ziarul Evenimentul, Ziarul de Iași, ziarul
Lumina, site-uri precum www.inoras.ro, www.laiasi.ro, www.altiasi.ro, Iașul 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 Național „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 conștientizarea rolului și imaginii instituției în rândurile
comunității. De asemenea, prezența pe site-urile de socializare a contribuit masiv la
apropierea de comunitate, de publicul larg.
Astfel, toate activitățile CMNM, realizate fie ca lider, fie ca partener, au fost
promovate pe site-urile proprii sau pe cele ale partenerilor, precum și folosind paginile și
conturile de social media (Facebook, Instagram). În ceea ce privește pagina de Facebook,
pagina oficială a CMNM este Palatul Culturii din Iași – Complexul Muzeal Național
„Moldova” care afișează scorul de 4,7 dintr-un maxim de 5, format pe baza opiniei
exprimate a 141 de persoane. Pe de altă parte însă, există și pagina de Facebook cu
numele Palatul Culturii din Iași care, nefiind pagina oficială, permite postarea părerilor
despre Palat de către absolut oricine. Mare ne este bucuria să constatăm că și pe această
pagină imaginea instituției este una foarte bună, scorul obținut fiind de 4,9 din 5 pe baza
opiniei a 322 de persoane.
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De asemenea, pe Instagram, există mai multe conturi neoficiale care includ numele
Palatului Culturii: #palatulculturiiiași sau Palatul Culturii din Iași, care permit tuturor
utilizatorilor să posteze imagini realizate ziua, noaptea, iarna, vara, cu soare, vânt, ploaie
sau zăpadă, cu sau din Palat, clădirea simbol a Iașiului și, se pare, a multora din cei care
trăiesc sau ajung la un anumit moment la vieții lor la Iași. Deși nu este gestionat strict de
noi, considerăm că acest lucru nu face decât să contribuie la creșterea popularității
edificiului și implicit a instituției. Relativ recent, am creat și contul Instagram intitulat
”palatulculturii_iasi” pe care intenționăm să îl creștem cât mai mult în viitor pentru a
răspunde așteptărilor publicului tânăr și a ține pasul cu modul de comunicare favorit al
acestuia.
4. măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari;
Pentru a cunoaște și răspunde prompt și adecvat așteptărilor publicului nostru,
suntem constant în căutarea de indicii cu privire la obiceiurile sale de vizitare.
Astfel am amplasat din 2017 deja tablete cu chestionare în format digital, ce au la bază un
formular Google Docs, care ne arată, în baza răspunsurilor acumulate într-un interval dat,
care sunt patternurile comportamentale aferente vizitei la muzeu. Astfel, în 2018 am
înregistrat 344 de răspunsuri formulate de vizitatori la finalul vizitei în muzeele din Palatul
Culturii.

Observăm că 44,6% din vizitatori ne calcă pragul anual, 36,2% o dată la câțiva ani,
iar 19,2% declară că vin la muzeu lunar. 42% dintre respondenți ne-au comunicat că vin
însoțiți de familie, 18,2% cu partenerul/ partenera, 17,3% declară că vin cu prieteni, 14,6%
cu colegii și 8% singuri.
Ca exprimare vizuală a gradului de satisfacție și, respectiv a motivației de a veni la
muzeu, am obținut următoarele grafice:

Din cel din stânga, de unde reiese gradul de satisfacție în urma vizitării muzeelor,
observăm că 65,5% ne-au acordat nota 5 (din 5), 20,1% nota 4 (din 5), 5% nota 3, 2,1%
nota 2 și 7,4% nota 1.
Din cel din dreapta aflăm motivația care îi determină să calce pragul muzeului.
Astfel, 49,4% declară că vin la muzeu pentru petrecerea timpului liber, 21,2% pentru că îi
interesează tema, 18,9% pentru cercetare documentare, 3,7% pentru a vedea un anume
exponat, 0,3% obligați de părinți.
De asemenea, din graficul dedicat grupelor de vârste, observăm următoarea
structură: cea mai mare categorie o constituie persoanele sub 18 ani, care reprezintă
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35,5% din vizitatorii noștri. Urmează la diferență suficient de mare, grupul 25-35 de ani cu
15,6% și respectiv 19-24 de ani cu 15,2%, in timp ce grupul 36-45 de ani a fost prezent in
2018 la muzeu doar in proporție de 13,8%. Constatăm că pe măsură ce avansăm în
vârstă, dar înainte de vârsta de pensionare, proporția scade simțitor, adică 9,2% pentru
intervalul 46-54 de ani și doar 3,9 % pentru intervalul 55-65, pentru ca în cazul celor ce pot
fi denumiți generic drept pensionari, mai exact în cazul celor cu vârsta peste 66 de ani,
numărul vizitatorilor crește ușor, ajungând la 6,7%. Am putea explica acest lucru prin
faptul că este o vârstă la care oboseala acumulată la locul de muncă în multe cazuri
descurajează pe potențialii vizitatori de a veni la muzeu deoarece ar trebui să stea
suficient de mult în picioare și astfel ar acumula o oboseală suplimentară pe care ar puteao gestiona cu dificultate. Dimpotrivă, după pensionare, vizita la muzeu reprezintă o
modalitate de petrecere a timpului, de umplere a golului lăsat în program de faptul că nu
mai au un loc de muncă la care să se deplaseze în fiecare zi, iar în acest context, o viață
activă din punct de vedere cultural îi ajută să facă trecerea de la activitatea profesională
desfășurată zilnic la ritmul încetinit al vieții la pensie.
Graficul dedicat veniturilor ne indică faptul că cea mai mare pondere a fost cea a
vizitatorilor cu venituri sub 1000 Ron, ceea ce corespunde cu graficul anterior în care
regăseam pe primul loc persoanele sub 18 ani. Pe locul al doilea în materie de venituri
însă regăsim pe cei cu venituri peste 4000 Ron, respectiv 27,8%. Locul al treilea este
ocupat cu cei cu venituri scăzute, între 1000-1999 Ron, care formează 19,1% din totalul
vizitatorilor, urmați de cei cu venituri între 2000 și 2999 Ron care formează 13,7% și în fine
cei cu venituri între 3000 și 3999 Ron care constituie 9,1%.
Ca distribuție pe sexe, ponderea mai mare, ca și în anii anteriori, este cea a
femeilor, cu 52,7%, indicativă pentru faptul că în Romania, femeile sunt cele responsabile
de educația copiilor în general, în cadrul familiei.

Distribuția geografică a respondenților la chestionarul nostru indică o prezență
prevalentă din Moldova, 40,7%, urmată de cea a vizitatorilor din Muntenia cu 19,3% și a
celor din Transilvania cu 14,0%, pentru ca pe poziția a 4-a să regăsim vizitatorii din
străinătate, cu 8,8%. Urmează Dobrogea cu 7,4%, Oltenia cu 3,9%, Bucovina cu doar
1,8% și Maramureș cu 1,4%. O posibilă explicație a acestor ultime două valori care indică
un interes foarte scăzut al locuitorilor din aceste două regiuni față de patrimoniul din zona
Iașiului ar putea fi acela că respectivii locuitori au în imediata lor apropriere monumente
cultural-istorice de importanță deosebită, recunoscute nu doar pe plan național, ci și
internațional prin includerea lor pe Lista Patrimoniului Mondial, unde se regăsesc și
bisericile cu frescă exterioară din Bucovina și bisericile de lemn din Maramureș.
La acestea se mai adaugă și realizarea unor campanii de informare stradală și în
unitățile de învățământ (grădinițe, școli generale, licee și universități). Acestea s-au putut
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face angrenând voluntarii Palatului și încheind, ulterior, cu o parte din acestea parteneriate
culturale.
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.
5. grupurile-țintă ale activităților instituției;
Complexul Muzeal Național „Moldova” este o instituție non-discriminatorie, din
niciun punct de vedere, motiv pentru care putem spune că activitățile noastre sunt
dedicate tuturor categoriilor de vizitatori, indiferent de rasă, etnie, condiție socială,
medicală, apartenență la vreo grupare politică sau de alt fel. Suntem deschiși tuturor
categoriilor de vizitatori, îi tratăm pe toți cu egal interes și înțelegem să răspundem cu
profesionalism oricăror forme de colaborare.
Dincolo de această deschidere, luăm în calcul cu precădere formarea publicului
tânăr și foarte tânăr și atragerea acestora către muzeu prin programe dedicate de
pedagogie muzeală, prin tururi ghidate, prin participarea în proiecte europene prin care
patrimoniul național își face cunoscută valoare la nivel european și internațional
(parteneriate pentru proiecte Erasmus și Europa Creativă).
Astfel, în anul 2018 a continuat Proiectul „Portativul tânărului artist” derulat în
colaborare cu Colegiul de Artă „Octav Băncilă” din Iași adresat adolescenților și publicului
tânăr în general, dar și concertele-lecție la Palat, în colaborare cu Colegiul de Artă „Octav
Băncilă” din Iași, care a vizat de asemenea publicul tânăr, dar și pe cel foarte tânăr. În
egală măsură expozițiile interactive „Laborator 2.0” desfășurată în parteneriat cu EventEra
și respectiv „Bombastic” în cadrul proiectului „Patrimoniul copiilor” finanțat de AFCN având
ca lider de proiect Asociația DaDeCE, manifestarea interactivă „Ouă încondeiate”
organizată de Muzeul Etnografic al Moldovei, atelierele MeșteșugiM tot ale Muzeului
Etnografic al Moldovei, dar și atelierele DICE (Distractiv, Interactiv, Creativ, Educativ), care
au avut la bază cu precădere patrimoniul Muzeului de Istorie a Moldovei sunt dovezi ale
interesului celor mici, prezenți în cea mai mare măsură la muzeu însoțiți de un profesor/
educator/ învățător.
Tot ca grup țintă menționăm și pe beneficiarii publicațiilor de specialitate. În acest
context, precizăm că atât Muzeul de Istorie a Moldovei cât și Muzeul Etnografic al
Moldovei și-au încărcat și continuă să încarce în format electronic publicațiile atât în
bazele de date ale Institutului Național al Patrimoniului cât și cele internaționale, precum
CEEOL (Central and Eastern European Online Library, www.ceeol.com )
Anul 2018 a fost marcat de Centenarul României Mari. În acest context, activitățile
Complexului Muzeal Național „Moldova” au căutat să răspundă și interesului general față
de această temă, context în care am derulat o serie de activități care au beneficiat de
susținerea financiară a Primăriei Municipiului Iași și care au abordat evenimentele care sau derulat acum un secol atât din perspectiva clasică, tipică, a faptelor, colecțiilor și
interpretării acestora, cât și dintr-un unghi mai puțin obișnuit, părăsind standardele,
punând accentul pe om, pe omul de atunci și pe cel de azi.
Expoziția „Marele Război în Presă (1916-1918)”, expoziția „Marele Război în
Colecții Particulare”, proiectul interactiv „Cartea albă a eroilor - gânduri pentru străbunici”,
expoziția „Aviația la Iași în Primul Război Mondial”, Conferință internațională
„Dezagregarea umanului în război și în arte”, Simpozionul Internațional „Monumentul –
Tradiție și Viitor”, atelierele educaționale și expoziție interactivă „Expansiunea unui
domeniu: telecomunicațiile în timp de război”.
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6. profilul beneficiarului actual.
Pe parcursul anului 2018, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași a înregistrat
un număr total de 338.544 vizitatori, distribuiți astfel: Muzeul de Istorie a Moldovei (inclusiv
muzeele din subordine, respectiv Muzeul Unirii, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”,
Palatul „Al. I. Cuza” Ruginoasa, Muzeul de sit arheologic de la Cucuteni) 121.958 vizitatori,
Muzeul de Artă 57.267 vizitatori, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” (inclusiv
Muzeul „Poni-Cernătescu”) 97789 vizitatori, Muzeul Etnografic al Moldovei (inclusiv
Muzeul Viei și Vinului de la Hârlău) 56100 vizitatori, iar Ceasul cu carillon din turnul
Palatului Culturii 5430 vizitatori.
Situația în funcție de statutul de plătitori/neplătitori de bilete este următoarea:
Muzeul de Istorie a Moldovei 58082 cu plată, 22344 fără plată, total 80426, la care se
adaugă Muzeul Unirii 5077 cu plată 10181 fără plată, total 15258, Muzeul Memorial „Mihail
Kogălniceanu” (care a fost închis aprox. 6 luni datorită lucrărilor de modernizare a
infrastructurii stradale) 948 vizitatori cu plată și 895 fără plată, total 1843 vizitatori, Palatul
„Al. I. Cuza” de la Ruginoasa 12069 vizitatori cu plată și 10105 fără plată, total 22174
vizitatori, Muzeul de sit arheologic de la Cucuteni, 1701 vizitatori cu plată și 556 fără plată,
total 2257, astfel încât totalul general acumulat de Muzeul de Istorie a Moldovei și unitățile
din subordine a fost de 77877 vizitatori cu plată și 44081 fără plată, total general 121958.
Muzeul Etnografic al Moldovei a înregistrat un număr de 37636 vizitatori cu plată și
17479 vizitatori fără plată, adică un total de 55115, la care se adaugă 440 vizitatori plătitori
și respective 545 vizitatori cu intrare gratuită, adică un total de 985 vizitatori. Totalul
general al Muzeului Etnografic al Moldovei a fost astfel de 56100 vizitatori dintre care
38076 plătitori și 18024 neplătitori.
Muzeul de Artă a fost vizitat de un total de 57267 vizitatori dintre care 48771
vizitatori plătitori de bilet și 8496 neplătitori.
La rândul său Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” a fost vizitat de un număr
total de 95457 de persoane dintre care 59081 plătitori de bilet și 36866 neplătitori. La
aceștia se adaugă vizitatorii de la Muzeul ”Poni-Cernătescu”, care au însumat 1842 dintre
care 639 cu plată și 1203 fără plată. Astfel totalul general al Muzeului Științei și Tehnicii
„Ștefan Procopiu” a fost de 97789 dintre care 65720 cu bani și 32069 fără bani.
Dintre cei 5430 vizitatori ai Ceasului cu carillon din turnul Palatului Culturii, 3800 au
fost plătitori și diferența de 2370 neplătitori. Aceștia au beneficiat de 775 ghidaje tematice
despre funcționarea carillonului din turn.
Din totalul de 338544 vizitatori ai Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași o
parte au ales să viziteze palatul sub îndrumarea unui muzeograf care a asigurat ghidajul
de specialitate, pe parcursul întregului an înregistrând doar în Palatul Culturii un număr de
2820 ghidaje tematice în muzee, la care se adaug[ 1146 ghidaje la ceasul din Turnul
Palatului Culturii. De asemenea, din totalul numărului de vizitatori aproximativ 110.000 au
fost turiști atât în grupuri cât și individuali, care au fost atrași cu precădere de Palatul
Culturii, Palatul „Al. I. Cuza” de la Ruginoasa și Muzeul de sit arheologic de la Cucuteni,
iar lunile în care aceștia și-au făcut simțită prezența în mod deosebit au fost cele de vară,
respectiv iunie-august. De asemenea, turismul educațional a fost apreciat ca însumând un
număr de aproximativ 35.000 vizitatori, bazinul de colectare a acestora fiind în special din
zona Moldovei, inclusiv din Republica Moldova, de unde primim constant vizita celor ce
sunt interesați de istoria patriei mame, coordonați de Platforma Unionistă Acțiunea 2012
prin proiectul național „Cunoaște-ți țara”. Lunile predilecte pentru turismul educațional sunt
mai-iunie, septembrie și, parțial, februarie.
La numărul total de vizitatori ai muzeelor Complexului, trebuie să adăugăm
beneficiarii activităților de educație muzeală. Astfel, au fost înregistrați 3100 de vizitatori ai
expoziției interactive Laborator 2.0 (care au beneficiat de 110 ghidaje), ce a fost
organizată de Complexul Muzeal Național „Moldova” prin Departamentul Relații publice,
marketing cultural, proiecte, programe, în colaborare cu EventEra, Iași, în perioada 1
martie – 12 mai 2018. La rândul său, expoziția interactivă Bombastic și atelierele de teatru
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la muzeu (4 ateliere – aprox. 70 copii) și de confecționat jucării tradiționale (4 ateliere –
aprox. 70 copii) derulate în cadrul proiectului ”Patrimoniul copiilor” finanțat de AFCN și al
cărui lider a fost Asociatia DaDeCe au atras un număr de 750 participanți. Ghidajul
interactiv în cadrul expoziției Bombastic, organizate în spațiul și cu participarea echipei
Muzeului Etnografic al Moldovei, a fost asigurat de personalul Departamentului Relații
publice, proiecte, programe și marketing cultural. În afară de acestea, în Palatul Culturii sau mai desfășurat 8 ateliere de încondeiat ouă, 2 de olărit și 16 de realizat mărțișoare
derulate sub genericul MeșteșugiM și coordonate de Muzeul Etnografic al Moldovei. La
rândul său, educatorul muzeal din cadrul Departamentului Relații publice, proiecte,
programe și marketing cultural, cu susținerea colegilor de la Muzeul de Istorie a Moldovei,
a derulat un număr de 23 ateliere dedicate ceramicii de Cucuteni, ceramicii de Iznik, dar și
alte 3 dedicate artei portretului sau temei florilor, pornind de la patrimoniul expus în Muzeul
de Artă. Numărul total de participanți la aceste ateliere derulate sub genericul D(istractiv)
I(nteractiv) C(reativ) E(ducativ) a fost de 486. S-au mai derulat ateliere D.I.C.E. în cadrul
colaborării cu Colegiul Național de Arte „Octav Băncilă”, ai cărui voluntari au contribuit
semnificativ la derularea a 2 ateliere cu tema „Orchestra simfonică” și a alte 2 ateliere
unde participanții au învățat despre „Costumul de operă”. Numărul total de participanți a
fost de 83. În cadrul aceluiași parteneriat, voluntarii au organizat și Concerte-lecție la Palat
(5 astfel de concerte s-au derulat în perioada ianuarie – mai 2018), context în care
participanților li se prezenta în mod practic și interactiv utilizarea unui instrument, utilizarea
vocii, totul vizând educația muzical artistică a tinerei generații. Atât Concertele-lecție cât și
atelierele D.I.C.E. s-au derulat contra unei taxe de atelier, al cărui cuantum a variat în
funcție de obiectul realizat în cadrul atelierului pe care participantul îl putea lua acasă la
finalul activității.

Sursa: Programatorul online al activităților de educație muzeală

Din graficul de mai sus, extras din programatorul online al activităților de educație
muzeală, observăm distribuția numerică a grupurilor participante, așa cum a fost ea
anunțată în momentul înregistrării programării.
Tot în contextul educației muzeale pentru patrimoniu trebuie menționată și
implicarea a 20 tineri artiști români și 8 tineri artiști din țările partenere (Slovenia, Italia,
Spania) la organizarea și derularea săptămânii Refresh Heritage Week Iași 2018 în
perioada 12-18 septembrie, în cadrul proiectului Refresh – Young Artists Refresh(ing)
Heritage Sites, co-finanțat prin programul Europa Creativă.
O analiză cu privire la categoriile de vârstă reliefează următoarea situație: atelierele
educaționale au fost atractive în primul rând pentru publicul tânăr și foarte tânăr, ghidajele
tematice în muzee au fost preferate în proporție de 48% de public tânăr, încadrabil în
clasa turism educațional, urmat de 40% revenind turiștilor în căutare de relaxare prin
cultură (dintre care aproximativ jumătate străini), iar diferența de 12% fiind formată din
diverse categorii de beneficiari de la reprezentanți ai mediului de afaceri la autorități
naționale și locale.
Pentru cunoașterea profilului vizitatorilor, ne extragem informațiile și din datele
furnizate de serverul pe care este găzduit situl oficial al instituției, respectiv
www.palatulculturii.ro Constatăm astfel că pe parcursul anului 2018, situl a fost vizitat de
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89.899 vizitatori unici, numărul de vizite fiind de 129.999, paginile vizitate ridicându-se la
385.457, iar hit-urile pe pagini au ajuns la 2.688.184. Observăm tot din statisticile furnizate
de serverul gazdă că ziua în care situl este cel mai frecventat este cea de marți, urmat de
miercuri, cel mai puțin frecventat fiind sâmbăta. Ca interval orar, situl este cel mai mult
utilizat între orele 8-22, cu vârf de frecventare între 10-14.

Un aspect interesant este cel al duratei vizitei virtuale. Constatăm astfel că din
totalul celor 129.999 vizitei, s-a obținut o durată medie de vizitare de 227 secunde, adică 3
minute și 47 secunde. Dintre aceste vizite, 71,5% adică 92.966 vizite au avut o durată
cuprinsă între 0 și 30 de secunde. Cele cu durata între 30 secunde și 2 minute au fost în
număr de 12.130 vizite, adică 9,3%, cele între 2 min și 5 minute au totalizat 8.240 vizite
adică 6,3%. Cele între 5 și 15 minute au reprezentat 5,5% acestei categorii
corespunzându-i un număr de 7.216 vizite. Cele între 15 și 30 de minute au totalizat 3.980
de vizite, respectiv 3%, iar cele între 30 min și 1h au ajuns la 3,2% adică 4.228 vizite. În
fine, cele cu o durată de peste 1 h au însumat 1.239 vizite respectiv 0,9%.

De asemenea, distribuția geografică este de un real interes, deoarece ne
demonstrează faptul că în special Palatul Culturii este un edificiu foarte atractiv pentru
oricine se află în vizită în orașul Iași. Observăm astfel dă numărul cel mai mare de
vizitatori virtuali provine din România (232.813 pagini vizitate și respectiv 2.087.032 hit-uri
ce provin de la IP-uri aflate în România), urmată de Statele Unite ale Americii (cu 44.956
pagini și respectiv 171.695 hit-uri), Federația Rusă (cu 11.323 pagini și 29.222 hit-uri),
Ucraina (8.226 pagini și 13.434 hit-uri), Franța (6.249 pagini și 40.865 hit-uri), Polonia
(5.853 pagini și 15.950 hit-uri), India (5.609 pagini și 6.148 hit-uri), Italia (cu 5.546 pagini și
40.160 hit-uri), Marea Britanie (5.147 pagini și 38.621 hit-uri), Moldova (4.353 pagini și
49.462 hit-uri) etc.
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Site-ul a fost utilizat în proporție de 55,8% de utilizatori ai sistemului de operare
Windows, urmat de Linux cu 26,5%, iOS cu 8,4%, necunoscut 7,3%, și Macintosh 1,7%.
Ca browsere, utilizatorii au preferat în proporție de 53,1% Google Chrome, în
proporție de 21,8% Firefox, 6,5% Safari, în timp ce browsere neindexate de sistemul de
statistică al serverului au fost utilizate în proporție de 6,3% în timp ce 5,8% revin MS
Internet Explore, iar IPhone (browser pentru PDA și telefoane) doar 2,4% urmat de Opera
cu doar 1,4%, Mozilla cu doar 1 % sau Edge cu 0,7% și browser Android (pentru PDA și
telefoane) doar 0,3%.
Ca rută de accesare a sitului www.palatulculturii.ro, utilizatorii virtuali au ajuns la
acesta cel mai des pornind de la motorul de căutare Google România (56.526), urmat de
google.com (17.667), google (2.840), Google Marea Britanie (2.840) și la distanță și mai
mare Google Italia (844) etc. În aceeași statistică observăm că dintre paginile externe ce
conțin linkuri către situl instituție noastre cea mai frecvent utilizată a fost
http://m.facebook.com (16.061) urmată de https://www.facebook.com (1.530),
https://l.facebook.com (317), https://m.facebook.com (277), https://lm.facebook.com
(175), https://ro.wikipedia.org (146) etc.
De asemenea, analiza expresiilor și cuvintelor cheie de pe motoarele de căutare
este foarte relevantă, deoarece ne indică domeniul de interes al vizitatorilor virtuali actuali.
Astfel s-au derulat căutări după
următoarele formule: „palatul
culturii iasi” (182), „palatul
culturii” (56), „palatul culturii iasi
program” (20), „palatul culturii
iasi pret” (16), „program palatul
culturii iasi” (11), „palatul culturii
din iasi” (11), „palatul culturii iasi”
(9), „program palatul culturii” (8),
„palatul culturii iasi-noaptea” (8),
„muzeul de arta iasi” (8).
B) Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea
acesteia:
1. adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel
național și la strategia culturală a autorității;
În stabilirea obiectivelor generale adoptate și asumate de Ministerul Culturii și
Identității Naționale în ultimii ani s-a urmărit armonizarea priorităților sectorului cultural din
România cu strategiile Uniunii Europene. Principiul esențial care guvernează acțiunile UE
în ceea ce privește cultura este cel al subsidiarității coroborat cu respectul diversității
culturilor din Statele Membre dar și cu recunoașterea existenței unui patrimoniu cultural
european, respectiv a unor tradiții și evoluții culturale comune, europene. UE respectă
bogăția diversității sale culturale și veghează la salvgardarea sa și la dezvoltarea
patrimoniului cultural european (Tratatul de la Amsterdam, articolul 3 din Tratatul de
Funcționare a Uniunii Europene). Activitatea profesională a CMNM, prin obiectivele
strategice și programele asumate conform proiectului de management din perioada 2017 –
2020 (programul Investiții și dezvoltarea infrastructurii muzeale; programul Prezervarea
patrimoniului cultural - conservarea și restaurarea patrimoniului imobil și mobil; programul
Promovarea și valorificarea muzeală a patrimoniului cultural; programul Pedagogie
muzeală programul Cercetare științifică; programul Îmbogățirea patrimoniului muzeal;
programul Editorial; programul Evidența, clasarea și digitizarea patrimoniului; programul
Punerea în valoare a patrimoniului cultural prin finanțări nerambursabile), este în
concordanță cu Programul de Guvernare 2017-2020, ale cărui obiective fundamentale în
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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 creșterea capacității instituționale, bugetare și
tehnice de încurajare, gestiune, protecție și promovare a culturii locale și 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 2.
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 „Marele Război în Presă (1916-1918)”, expoziția „Marele Război în Colecții
Particulare”, proiectul interactiv „Cartea albă a eroilor - gânduri pentru străbunici”, expoziția
„Aviația la Iași în Primul Război Mondial”, Conferință internațională „Dezagregarea
umanului în război și în arte”, Simpozionul Internațional „Monumentul – Tradiție și Viitor”,
atelierele educaționale și expoziție interactivă „Expansiunea unui domeniu:
telecomunicațiile în timp de război” 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 20142020, 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 3.
Planul de Dezvoltare al Regiunii N-E 2014 – 2020 abordează cultura prin prisma
dezvoltării turismului, în cazul nostru, turismul cultural. Astfel, în Planul de Dezvoltare N-E
2014 – 2020 prioritățile tematice ale strategiei de dezvoltare regională se referă în special
la turism prin Măsura 3.7.1: Dezvoltarea infrastructurii de turism și 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 drumurile naționale și județene, gări,
autogări, aerogări; Dezvoltarea de aplicații tip e-turism: 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.
2

http://www.cdep.ro/pdfs/guv201706/Program_de_Guvernare.pdf
http://www.cultura.ro/uploads/files/STRATEGIA_%20SECTORIALA_IN_DOMENIUL_
2020.pdf
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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 anual4. 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 5. 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 6.
Strategia de dezvoltare a Complexul Muzeal Național ”Moldova” Iași elaborată
pentru anii 2017-2021, constituie documentul intern principal de planificare strategică pe
termen scurt, mediu și lung, fiind în acord cu politicile culturale la nivel național, regional și
local și cu strategia culturală a Ministerului Culturii și Identității Naționale. Strategia de
dezvoltare a Complexul Muzeal Național ”Moldova” Iași cuprinde obiectivele de dezvoltare
a instituției până în anul 2021 și stabilește măsurile și acțiunile prioritare pentru atingerea
acestor obiective. Fiecare obiectiv este proiectat pentru a susține realizarea activităților
instituției noastre. Acestea sunt formulate astfel încât să răspundă la problemele ridicate și
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 2018 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
funcție de bugetele anuale ce urmează a 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 activității profesionale către beneficiari;
Activitatea profesională a CMNM a fost în permanență orientată către beneficiari,
către atragerea și implicarea acestora în descoperirea și cunoașterea ofertei culturale a
instituției prin programele și proiectele implementate, ca și prin strategia de marketing
abordată în perioada de management asumată. În permanență s-a urmărit ca prin
contacte directe cu publicul consumator și clienții potențiali, cu mass-media și cu
reprezentanți ai societății civile, se urmărește cultivarea credibilității și a fidelității, precum
și obținerea atașamentului față de serviciile culturale oferite. Au fost dezvoltate
colaborări cu instituții similare din state aflate în proximitate – Rep. Modova - în
vederea fructificării unui climat cultural comun, un exemplu fiind colaborarea pe
4

http://www.drp.gov.ro/
http://www.anpm.ro/ documents/39616/2172756/SDD+Iasi27022014.pdf/
d86eade151e).
6
http://www.primaria-iasi.ro/uploads/ORIZONT 2020.pdf
5
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parcursul anului 2018 privind depunerea spre evaluare a patru proiecte
transfrontaliere (conform sarcinilor din contractul managerial).
Pentru orice instituție muzeală, principalul beneficiar este publicul, de acea este
importantă cunoașterea publicului vizitator, testarea, elaborarea de proiecte și programe
culturale în vederea identificării, selectării și diversificării modalităților 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.
Conform strategiei manageriale, și în anul 2018 s-a avut în vedere creșterea
atractivității muzeale pentru comunitatea locală, prin adresabilitatea către categorii
defavorizate precum pensionarii sau persoanele cu dizabilități sau care sunt incluse în
programe speciale. Întreaga activitate profesională a instituției s-a bazat pe cunoașterea
categoriilor de beneficiari, îmbunătățirea gradului de colaborare cu diverșii parteneri,
dezvoltarea strategiilor de comunicare prin mai larga adresabilitate a programelor
implementate.
Programul Promovarea și valorificarea muzeală a patrimoniului cultural
(expoziții naționale și internaționale, târguri, workshop-uri, congrese, conferințe,
sesiuni de comunicări naționale și internaționale) 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 au fost organizate de către 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. 73).
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 și ținând cont de interesul publicului, în conformitate cu
obiectivele prevăzute în contractul de management. Muzeul Etnografic organizează
anual Târgul meșterilor populari, ajuns la a XIX-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 XX-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. Manifestarea a fost
organizată sub patronajul Ministerului Culturii și Identității Culturale, în parteneriat cu
Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Primăria Municipiului Iași – Muzeul Municipal, Consiliul
Județean Iași, Direcția Județeană pentru Cultură Iași, Institutul Național al Patrimoniului
București, Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” Iași, Academia de Științe a Moldovei, Institutul Patrimoniului
Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, Centrul Cultural Român „Eudoxiu
Hurmuzachi” Cernăuți, Arhivele Naționale ale României, Direcția Județeană a Arhivelor
Naționale Iași și Brigada 15 Mecanizată Iași.
Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice (FIMM), ajuns la a XI-a ediție, este un
proiect de anvergură ce se derulează din doi în doi ani cu scopul de a promova colecția de
automate muzicale a Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, unică la noi în țară.
Ediția din anul 2018 a primit finanțare de la Administrația Fondului Cultural Național.
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Beneficiarii acestui proiect au fost Direcția Județeană pentru Cultură Iași, Primăria
Municipiului Iași, Centrul Cultural German Iași, Centrul Social-Cultural Miclăușeni, Palas
Iași, Atelierul de Tango, Filarmonica de Stat „Moldova” Iași, Asociația „Crescendo
International” și publicul vizitator prezent în număr mare la evenimentele proiectului. În
zilele 14-16 septembrie FIMM11 a oferit publicului un program atractiv, ce a cuprins
expoziții de automate și aparate muzicale, spectacole ale flașnetarilor, concerte, dans,
animație, proiecții video, workshop pentru specialiști. Festivalul a beneficiat de o
participare prestigioasă din România, Austria, Franța, Germania, Cehia, Slovenia,
Slovacia și Republica Moldova.
Programul Pedagogie muzeală s-a bucurat de o atenție deosebită știut fiind faptul
că educația muzeală are un rol fundamental în conștientizarea rolului instituției culturale în
rândul publicului, cu precădere a celui în curs de formare intelectuală. În acest sens, s-au
încheiat numeroase parteneriate cu instituții de învățământ locale și 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 și 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. Complexul Muzeal Național ”Moldova” Iași
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)
pentru a oferi publicului beneficiar cele mai bune condiții de vizitare.
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 Institutul de Arheologie Iași, Mănăstirea Căpriana, Republica Moldova,
Catedrala Catolică Iași.
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 muzeografi, conservatori,
restauratori, se axează pe teme de patrimoniu, de conservarea și restaurarea acestuia, ca
și cunoașterea publicului vizitator specific. 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. Beneficiari ai programului de cercetare sunt și
partenerii și colaboratorii implicați, cum ar fi: Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru
Poni” din 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 specialiștilor de muzeu
în rândul publicului interesat de temele propuse. Există o paletă largă de publicații, din
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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 finanțări
nerambursabile este de asemenea adresat unui număr mare de beneficiari direcți și
indirecți, parteneri și colaboratori în proiectele implementate de instituția noastră în
perioada raportată. Proiectele cu finanțare neramburasabilă în care 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 direcții de acțiune întreprinse.
În perioada raportată, o dominantă a activității manageriale a fost implementarea
direcțiilor principale asumate în proiectul de management 2017-2021.
Astfel, în plan managerial, am urmărit întărirea capacității organizaționale prin
creșterea nivelului de performanță la nivelul compartimentelor în concordanță cu
implementarea Sistemului de Control Intern managerial în cadrul CMNM. COMPLEXUL
MUZEAL NAȚIONAL „MOLDOVA” IAȘI dispune de un sistem de control intern managerial
a cărui concepere și aplicare permit conducerii și consiliului de administrație să furnizeze o
asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor
generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate,
eficiență și economicitate.
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
Național Reabilitare a monumentelor istorice din România
F/P1562 (2006) implementat de Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul
Ministerului Culturii, finanțat de Guvernul României și 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.
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.
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.
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O direcție importată a strategiei de management în această perioadă a vizat și
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 instituției au fost gestionate în mod eficient, activitățile propuse
realizându-se cu cheltuieli minimale, fără a fi afectată calitatea, programelor culturale,
educaționale și de cercetare. S-a urmărit modernizarea bazei materiale a instituției și
asigurarea condițiilor optime de muncă ale angajaților.

C) Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare
și/sau de reorganizare, pentru mai buna funcționare, după caz:
1. măsuri de organizare internă;
În perioada 8.02.2018 - 31.12.2018 s-a menținut numărul maxim de posturi de 157,5
prevăzute în Statul de funcții valabil de la data de 01.01.2018, aprobat de MCIN, prin
Ordinul 2205/23.03.2018.
În anul 2018 au fost modificate tarifele pentru servicii oferite de CMNM și aprobate
prin Ordinul Ministrului Culturii și Identității Naționale nr. 2999/18.12.2018.

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 statuată deja ca anormală de către Curtea
Constituțională cu privire la aplicarea art.16 din Constituție, că „violarea principiului
egalității și nediscriminării există atunci când se aplică tratament diferențiat unor cazuri
egale, fără să existe o motivare obiectivă și rezonabilă” (Decizia nr.107din 1 noiembrie
1995). Precizam faptul că instituțiile menționate în Anexa nr. III, Cap. I – instituții de
spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională, respectiv instituțiile
menționate în Anexa nr. III, Cap. II instituții din sistemul muzeelor publice din România - I.
Muzee de importanță națională din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, sunt instituții care funcționează 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.
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3. sinteza activității organismelor colegiale de conducere;
Ședințele Consiliului de administrație în anul 2018 au avut loc la următoarele date:
04.01.2018; 10.01.2018; 4.04.2018; 20.04.2018; 30.05.2018; 08.08.2018; 10.10.2018;
18.10.2018; 01.11.2018, 12.11.2018; 26.11.2018; 19.12.2018.
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 și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri,
evaluare, promovare, motivare/sancționare);
Drepturile, atribuțiile și sarcinile personalului sunt asigurate conform legislației în
vigoare și a fișei postului.
Evaluarea personalului din instituție 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 instituție;
- în perioada februarie – decembrie 2018 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 2018 au plecat din instituție un număr de 6
salariați și s-au angajat 5 persoane.
Formare profesională:
Numele și prenume
participant
Luchian Petruța Iulia
Crăcană Ilie
Costaș Coralia
Spînu Ovidiu
Costaș Coralia
Costaș Coralia
Costaș Coralia
Costaș Coralia
Costaș Coralia
Lăcrămioara Stratulat
Lăcrămioara Stratulat
Lăcrămioara Stratulat

Tipul cursului de perfecționare

Certificat Sistemul european de conturi, București
Fochist clasa C, Iași
Certificat Erasmus Plus KA2, Lanciano
Protecția datelor cu Caracter Personal, București
Certificat Erasmus Plus KA2, Londra
Certificat Erasmus Plus KA2, Constanța
Certificat Europa Creativa, Murcia
Marketingul și educația în muzee, Sibiu
Museums Meet Museums, București
Museums Meet Museums, București
Certificat Europa Creativă, Murcia
Certificat Erasmus Plus KA2, Londra

Durata
cursului
12.04.2018
15-16.11.2018
18-19.01.2018
21-22.11.2018
27-28.06.2018
29-30.10.2018
29-30.11.2018
3-4.10.2018
5-6.10.2018
5-6.10.2018
29-30.11.2018
27-28.06.2018

Pe parcursul anului 2018, au avut loc informări și instruiri periodice ale personalul
de supraveghere privind conservarea și normele de securitate ale patrimoniului expus și la
fiecare expoziție organizată, susținute de către personalul științific din muzee.
Activitatea de voluntariat este o constantă a programului nostru de management, cu
atât mai mult cu cât Iașiul este un oraș foarte ofertant în privința educației, aici existând
șapte universități cu diferite curricule de specialitate. Program de voluntariat, derulat de
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași a inclus în anul 2018, peste 200 de contracte
de voluntariat încheiate. De exemplu, pentru Noaptea Europeană a Muzeelor au fost
implicați studenți voluntari de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, toate
specializările – 67 voluntari, în programul Europa Creativă, în cadrul proiectului REFRESH
au participat 54 de studenți de la aceiași universitate. De la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași – Facultatea de Geografie și Geologie și Facultatea de Filosofie și Științe
Social Politice au participat la diverse activități 95 de studenți voluntari.
În decursul anului 2018, am revenit la solicitările din anii anteriori privind situația
critică din punct de vedere a resurselor umane existente într-unul din cele mai mari muzee
din țară. Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași 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. Reamintim faptul că, din cadrul
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, fac parte și clădiri aflate în afara sediului
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central al Palatului Culturii, cum ar fi: Muzeul Unirii, Muzeul Memorial „Mihail
Kogălniceanu”, Muzeul Memorial „ Poni Cernătescu”, Muzeul Memorial „Alexandru I.Cuza”
Ruginoasa, Muzeul Viei și Vinului Hîrlău și Muzeul - Sit arheologic Cucuteni. Deosebit de
trist este faptul că instituția noastră asigură cu personalul pe care-l are în prezent, condiții
minime de supraveghere și punere în valoare a patrimoniului mobil.
5. măsuri
luate
pentru
gestionarea
îmbunătățiri/refuncționalizări ale spațiilor;

patrimoniului

instituției,

- 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 Națională a
Muzeelor și Colecțiilor - Ministerul Culturii și Identității Naționale
- Îmbunătățiri / refuncționalizări ale spațiilor
În perioada de management analizată, la sediul CMNM - Palatul Culturii, se
derulează activitatea de reamenajare a depozitelor muzeale, inclusiv în spațiile
preluate de la Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi”. 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, 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.
În perioada analizată au fost realizate o serie de lucrări de reparații curente și de
întreținere. La Palatul „Al.I.Cuza” din Ruginoasa s-a făcut ignifugarea pe o suprafață de
1900 m.p.
6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității
sau a altor organisme de control în perioada raportată.
În data de 22.11.2018 Curtea de Conturi a României prin Camera de Conturi Iași a
întocmit Raportul nr.7899/22.11.2018 (Raport de follow – up) privind verificarea modului
de ducere la îndeplinire a recomandărilor dispuse prin Adresa nr.81/2017.
Adresa nr.81 /2017 se referea la Raportul de audit al performanței nr.5230 din
28.07.2017, încheiat în urma acțiunii „Auditul performanței privind protejarea Patrimoniului
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Cultural Național al României, factor determinant al păstrării integrității și identității
naționale, în perioada 2010-2016” la Complexul Muzeal Național Moldova Iași.
În urma acțiunii de verificare din data de 22.11.2018, conform Raportului de follow–
up nr.7899/21.11.2018, a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Adresa
nr.81/2017 pentru perioada auditată 01.01.2010 – 31.12.2016, Curtea de Conturi a
României prin Camera de Conturi Iași, a constatat că recomandările au fost implementate
integral de către conducerea Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași .
În perioada 23.04.2018 – 31.05.2018, A.N.A.F. – D.G.R.F.P. IASI, Serviciul de
Inspecție Economico – Financiară Iași, a efectuat o acțiune de inspecție la Complexul
Muzeal Național Moldova Iași în conformitate cu prevederile art. 22 alin, (1) din Ordonanța
Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv
și ale HG nr. 1257/2012 privind organizarea inspecțiilor și stabilirea atribuțiilor generale în
efectuarea acestora în vederea aplicării OG nr. 119/1999 privind controlul
intern/managerial și controlul financiar preventiv. Perioada supusa verificării a fost
01.01.2016 – 31.05.2018. Scopul inspecției a fost verificarea legalității și regularității
operațiunilor aferente bunurilor din domeniul public și privat al statului, precum și a
bunurilor ce alcătuiesc patrimoniul cultural național mobil.
Referitor la Procesul – Verbal de Inspecție Fiscală cu număr de înregistrare ISRAIF/3400 din 31.05.2018, întocmit în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) din OG nr.
119/1999 și ale HG nr. 1257/2012 privind măsurile dispuse de echipa de inspecție fiscală,
conducerea Complexului Muzeal Național “Moldova” Iași a efectuat diligențele necesare
către ordonatorul principal de credite, Ministerul Culturii și Identității Naționale, factorul
decizional, pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor fixate de echipa de inspecție fiscală,
astfel:
a) Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași a înaintat două adrese (Adresa
nr.5475/27.08.2018 și Adresa nr.6110/19.09.2018, către MCIN, în atenția Direcției de
Achiziții, Administrativ și Investiții, privind respectarea prevederilor prevederile art. 19 alin.
(1) din Legea nr. 213/1998 și ale art. 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
1718/2011 în vederea actualizării inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului, pentru înscrierea bunurilor mobile care alcătuiesc patrimoniul public al statului
(valorile muzeu) aflate în administrarea Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași
conform evidenței contabile în valoare totala de 4.801.334,74 lei (la data de 31.12.2017);
modificarea valorilor bunurilor imobile aflate în administrare, conform reevaluării efectuate
in anul 2017, rezultând modificarea în plus a valorii totale a bunurilor imobile din domeniul
public al statului cu suma de 21.532.896 lei; înscrierea diferenței în plus de 14 mp teren
aferent Muzeului Memorial M. Kogălniceanu.
În data de 21.09.2018, prin adresa nr. 3898, Ministerul Culturii și Identității
Naționale transmite C.M.N.M.I. că solicitarea pentru actualizarea cu celeritate a
Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului administrat de
C.M.N.M.I. este trimisa spre soluționare Serviciului Legislativ și Relația cu Parlamentul din
cadrul ministerului.
b) Conducerea Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași a înaintat către MCIN,
în atenția Direcției Patrimoniu Cultural, două adrese (Adresa nr.5489/27.08.08.2018 si
Adresa nr.6109/19.09.2018) prin care se solicită transmiterea criteriilor pe baza cărora să
se poată face clasificarea, aprecierea, definirea și reevaluarea bunurilor cultural mobile.
În data de 25.09.2018, prin adresa nr.6125/D.P.C., MCIN comunică faptul că a
elaborat norme de reevaluare a bunurilor cultural mobile, dar acestea se afla încă pe
circuitul avizării interne. Acest fapt nu are finalitate nici în prezent.
c) Cu privire la Reevaluarea bunurilor din Domeniul public al statului (patrimoniu
imobil) aceasta a fost efectuată la data de 31.08.2017, la 3 ani de la reevaluarea
anterioară, cu specialist ANEVAR prin contract nr. 4451/03.07.2017.
d) Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași a procedat la elaborarea și
prezentarea ordonatorului principal de credite, MCIN în vederea analizei și aprobării
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întregii documentații cu privire la necesitatea și beneficiile efectuării reevaluarii bunurilor
de patrimoniu mobil, cu personal de specialitate care deține pregătirea și experiența
necesară evaluării unor astfel de bunuri, în baza programelor / priorităților elaborate
stabilite în acest sens la nivelul instituției prin luarea în considerare și respectarea criteriilor
de evaluare stabilite la nivelul ministerului.
Ministerul Culturii și Identității Naționale este singura autoritate abilitată de lege
care poate emite normele, criteriile pe baza cărora se poate face clasificarea, aprecierea,
definirea și reevaluarea bunurilor cultural mobile. Opinăm că situația reevaluării bunurilor
de patrimoniu mobil este deosebit de stringentă, care aduce atingere activității zilnice care
trebuie rezolvată în regim de urgență. Aceasta este o situație întâlnită în toate muzeele din
România, indiferent de rangul lor (naționale, județene, municipale, case de memoriale
etc.).
Pentru a se implementa recomandarile A.N.A.F., entitatea are nevoie de Ordinele și
Deciziile Ministerului Culturii și Identității Naționale, ordonator principal de credite.
În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 Compartimentul de Audit Public Intern din
cadrul MCIN 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 „Modul de gestionare a patrimoniului public și privat și
reflectarea acestuia în documentele de sinteză și în inventarul centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului la entitățile din subordinea / coordonarea Ministerului Culturii și
Identității Naționale “.
În urma controlului s-a întocmit Raportul de audit intern nr. 8395/07.12.2018 prin
care s-a trasat următoarea recomandare: Comunicarea permanenta cu M.C.I.N. în
vederea actualizării inventarului centralizat al statului pentru înscrierea bunurilor mobile și
modificarea valorilor bunurilor imobile aflate în administrare. Aceasta recomandare este
implementată cu avizul ordonatorului principal de credite.
În urma controlului nu s-a înregistrat nicio abatere de la cadrul legal existent.

D) Evoluția situației economico-financiare a instituției:
1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul
contabil al perioadei raportate;
2018 (01.01.2018- 31.12.2018)
Buget de Venituri și Cheltuieli

Anul 2018
Buget
aprobat
2
12.694.000
2.415.000
178.000
17.000
10.084.000

Buget
realizat
3
12.283.143
2.083.297
120.560
15.807
10.063.479

Grad de utilizare
a bugetului
4
96,76%
86.26%
67,73%
92,98%
99, 80%

Cheltuieli totale (lei), din care:
Cheltuieli de personal
Bunuri și Servicii, din care:
Program minimal, din care:
– Convenții furnizare servicii (cf.
Cod civil)
– Contracte pe drepturi de autor
FEN

12.694.000
7.981.000
4.402.000
80.480

12.288.750
7.961.447
4.086.711
80.480

96,81%
99,76%
92,84%
100%

243.000

173.560

71,42%

Cheltuieli de capital

0

0

0

1
Venituri totale (lei), din care:
Venituri proprii
FEN
Sponsorizare
Alocații/subvenții

gradul de acoperire din surse atrase / venituri proprii a cheltuielilor instituției (%):
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Anul 2018: gradul de acoperire din surse atrase / venituri proprii a cheltuielilor instituției
(%): 16,03%

– veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției pe categorii de
bilete/tarife practicate: bilete muzee: 1.365.063 lei
– veniturile proprii realizate din alte activități ale instituției; 223.766 lei
– venituri realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte
autorități publice locale; 510.275lei
gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor (%);
Anul 2018:18,07%
ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor 61,63(%);

Anul 2018 : 61,63%
ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total 0(%);

Anul 2018: 0%
gradul de acoperire a salariilor din subvenție (%); 100%

Anul 2018: 100%
2. evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform

criteriilor de performanță ale instituției din următorul tabel:
Nr. crt.

Indicatori de performanță*

lei
Perioada
evaluată

1.

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

2.

Fonduri nerambursabile atrase (lei)

3.

Număr de activități educaționale

429

4.

Număr de apariții media (fără comunicate de presă)

678

5.

Număr de beneficiari neplătitori

108.125

6.

Număr de beneficiari plătitori

224.004

7.

Număr de expoziții/ Frecvența medie zilnică

80

8.

Număr de proiecte/acțiuni culturale

197

9.

Număr de publicații

16

10.

Numărul de articole publicate în volume și reviste de
specialitate

66

11.

Număr de articole științifice cotate ISI

2

12.

Venituri proprii din activitatea de bază

13.

Venituri proprii din alte activități

38,69
120.560

2.099.104
120.560

* Enumerarea indicatorilor de mai sus nu este limitativă. Instituția
modifica/completa/nuanța indicatorii în funcție de specificitățile instituției.

poate

E. Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea

obligațiilor asumate prin proiectul de management:
Se realizează prin raportare la:
1. viziune;
Complexul Muzeal Național ”Moldova” Iași este o instituție de cultură, de nivel
european, care vizează excelență în toate domeniile sale de activitate, prin calitate,
performanță și 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.
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2. misiune;
Complexul Național Muzeal “Moldova” este o instituție publică de cultură, cu
personalitate juridică, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, care are ca misiune
cercetarea, tezaurizarea, conservarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural
specific în domenii precum istorie și arheologie, știință și tehnică, artă, etnografie prin
expoziții, seminarii, conferințe, simpozioane, festivaluri, publicații, activități de educație
muzeală și de entertainment.
Complexul Național 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 Național 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 Național Muzeal
“Moldova”:
o prezervă și dezvoltă colecțiile;
o promovează integritatea științifică și profesională;
o utilizează cu responsabilitate resursele interne și externe;
o manifestă deschidere față de idei și teme noi;
o promovează învățarea continuă, inovația și creativitatea;
o anticipează și răspunde prin programe adaptate nevoilor publicului.
3. obiective (generale și 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:
o Îmbogățirea, protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național prin
programul de cercetare, restaurare-conservare a patrimoniului mobil;
o Depozitarea, conservarea și restaurarea patrimoniului în condiții conforme
standardelor europene generale, precum și a normelor elaborate de către Ministerul
Culturii și Identității Naționale ;
o Creșterea colecțiilor muzeale prin donații, achiziții și cercetare arheologică în
vederea completării patrimoniului muzeal specific;
o Promovarea culturii și civilizației românești prin organizarea de manifestări culturale
diversificate (expoziții naționale și internaționale, târguri, workshop-uri, congrese,
conferințe, sesiuni de comunicări naționale și internaționale etc.);
o Dezvoltarea programului de cercetare științifică aplicată, a programului de cercetare
arheologică, cercetare socio-etnografică, arheologie industrială și de patrimoniu;
o Promovarea patrimoniului și valorificarea rezultatelor cercetărilor prin programul
editorial (Editura Palatul Culturii );
o Angrenarea publicului de toate categoriile, prin mijloace specifice, într-un sistem
interactiv educațional destinat cunoașterii patrimoniului deținut de instituție, prin
realizarea unor programe de pedagogie muzeală;
o Creșterea gradului de accesabilitate, cunoaștere și înțelegere a valorilor de
patrimoniu de către categoriile de public cu dizabilități prin implementarea unor
proiecte specifice;
o Realizarea unor programe/proiecte în mediul virtual care să satisfacă o mai largă
categorie de public;
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o 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;
o Organizarea și completarea fondurilor documentare precum și a arhivei generale a
instituției;
o Realizarea de proiecte cu finanțări nerambursabile;
o Realizarea de parteneriate cu instituții similare din țară și străinătate;
o Creșterea nivelului de pregătire a specialiștilor în domeniul patrimoniului cultural
mobil;
o Realizarea de parteneriate în sistem public-privat cu instituții neguvernamentale;
o Asigurarea funcționării optime a departamentelor instituției prin optimizarea
managementului și marketingului cultural;
o Implementarea standardelor de control intern managerial prevăzute de Ordinul SGG
nr.400/2015.
o Obiectivele generale și specifice sunt cele stabilite în Proiectul de management.
4. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management;
În stabilirea strategiei manageriale generale a instituției pentru perioada 2017-2021
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 situației
instituției și relațiilor sale cu mediul extern. Obiectivele și strategiile stabilite pentru
orizontul de planificare menționat mai sus au urmărit dezvoltarea punctelor tari ale
instituției, înlăturarea sau corectarea punctelor slabe, exploatarea oportunităților și
diminuarea impactului amenințărilor mediului extern.
Pentru elaborarea unei strategii manageriale eficiente ne-am propus următoarele
obiective:
OBIECTIVE PE TERMEN SCURT:
• îmbunătățirea paginii web a Complexului Muzeal Național ”Moldova” Iași;
• 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);
• digitizarea patrimoniului ;
• 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 în proprietatea statului român prin Ministerul Culturii și Identității
Naționale și în administrarea CMNM Iași;
• modernizarea sistemului informațional;
• lărgirea ofertei de servicii pentru public prin deschiderea în incinta Palatului Culturii
a unei cafeterii;
• continuarea procesului de practică pentru restauratorii din țară, pe diferite categorii
de patrimoniu, care solicită perfecționarea în cadrul Centrului de Conservare și
Restaurare;
• actualizarea ROF, ROI, Statului de Funcții și a Organigramei;
OBIECTIVE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG:
• Îndeplinirea sarcinilor, priorităților și respectarea termenilor prevăzute în proiectul de
management;
• Creșterea prestigiului instituției orientată spre calitate și excelență;
• Performantă și competitivitate de nivel internațional;
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• Implementarea măsurilor de conservare preventivă și restaurare a bunurilor
culturale mobile conform standardelor internaționale;
• Continuarea programului de inventariere, evidență, clasare și digitizare a
patrimoniului mobil;
• Dezvoltarea și promovarea culturii și civilizației românești prin organizarea de
manifestări culturale prin expoziții naționale și internaționale, târguri, workshop-uri,
congrese, conferințe, sesiuni de comunicări naționale și internaționale, publicații
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 activității de voluntariat;
• Creșterea gradului de accesibilitate a categoriilor de public defavorizat prin
proiecte/programe special concepute;
• Dezvoltarea programului de cercetare științifică aplicată, a programului de cercetare
arheologică, cercetare socio-etnografică, arheologie industrială;
• Îmbogățirea patrimoniului muzeal prin donații, achiziții și cercetare de teren;
• Realizarea de parteneriate în sistem public-privat cu instituții și organizații
neguvernamentale;
• Realizarea unei strategii de marketing și relații publice coerente în vederea
îmbunătățirii activității instituției și a creșterii 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.;
• 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;

30

• 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 și plan de marketing;
În perioada de raportare, strategia și planul de marketing au urmărit menținerea
imaginii pozitive a instituției înregistrate în anii anteriori prin demonstrarea unei deschideri
cât mai mari și variate a instituției față de multiplii parteneri reali sau posibili. A fost
continuată strategia de contacte nemijlocite cu mediile corporatiste, de afaceri,
pentru întărirea anturajului de sponsori ai instituției noastre.
În contextul celebrării a 100 de ani de la realizarea Marii Uniri și a disponibilității
finanțării unor activități dedicate acestei teme de către Primăria Municipiului Iași,
Complexul Muzeal Național „Moldova” a aplicat și primit aprobare pentru toate proiectele
depuse în acest sens. Astfel, am realizat atât activități tipice pentru o instituție muzeală,
respectiv expoziții, dar și conferințe, proiecte interactive și ateliere educaționale care au
valorificat toate tematica Anului Centenar din multiple perspective, astfel încât să
răspundem interesului unui număr cât mai mare de potențiali vizitatori și/sau colaboratori.
Pe tot parcursul anului 2018 au funcționat atât la finalul circuitului de vizitare de la
fiecare muzeu cât și la biroul de informații, tablete pe care s-a preîncărcat un formular de
sondare a opiniei publice, care ne servește la analiza percepției situației existente și la
efectuarea de ajustări în funcție de așteptările publicului vizitator. De asemenea, în primul
hol, de la intrarea în Palatul Culturii, au funcționat pe întreaga durată a programului de
vizitare, patru plasme de mari dimensiuni, câte una pentru fiecare muzeu, pentru a
întâmpina vizitatorul cu informații actualizate chiar de cum pășește în Palatul Culturii.
Automatul de vânzare bilete a fost actualizat și repoziționat în holul central, de la
parterul Palatului Culturii, considerându-se ideală funcționarea sa în apropierea muzeelor
și a casei de bilete, al cărei rol îl suplinește în situațiile în care personalul care lucrează
aici fie este insuficient fie este indisponibil.
Au fost actualizate site-urile instituției, aceasta fiind o activitate cu caracter
permanent. Au fost achitate costurile pentru mentenanța anuală aferentă numelor de
domenii, pentru următoarele site-uri: www.palatulculturii.ro www.memopatind.ro
www.fimm.ro. 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. Fiecare eveniment real, fie că este vorba de expoziție, lansare de carte, concert,
festival, conferință, atelier, a fost dublat de un eveniment pe facebook, unde însă am optat
pentru varianta de promovare gratis, în care reach-ul urmăritorilor paginii este unul
standard. S-a creat și un cont pe Instagram, aceasta fiind o platformă social media utilizată
mai mult de tineri, exact din dorința de a capta în bazinul de utilizatori și urmăritori ai sitului
nostru un număr cât mai mare de public tânăr.
„Light-Up Festival” organizat de Complexul Palas, în parteneriat cu Complexul
Muzeal Național „Moldova”, a continuat și în acest an, fiind un 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
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alătura în fiecare an acestui eveniment, convinși de efectul pozitiv impregnat în percepția
publicului tânăr.
În 2018, s-a continuat utilizarea audioghidurilor, care au fost și actualizate,
integrând noi informații despre exponatele din Palatul Culturii, 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 și pe revers sigla instituției. În
plus, cu ocazia Nopții Muzeelor 2018, s-a utilizat Questo sistem online interactiv, digital de
informare a publicului cu privire la patrimoniul vizitabil în zona utilizatorului, cu condiția să
aibă aplicația instalată pe telefon. La demisolul Palatului Culturii există un spațiu unde se
intenționează amenajarea unei cafetării, amenajare indispensabilă oricărui muzeu modern.
Sala de educație muzeală a găzduit pe parcursul anului 2018 numeroase ateliere
dedicate cu precădere publicului tânăr (ateliere DICE, MeșteșugiM, teatru la muzeu și
construcție de jucării tradiționale în cadrul expoziției Bombastic), dar și tinerilor artiști și
chiar formării pe întreg parcursul vieții în cadrul proiectelor europene derulate în calitate de
partener sau de lider de Complexul Muzeal Național „Moldova” (proiectul REFRESH prin
programul Europa Creativă și proiectul Shared Standards of A New Profession: the
Museum Mediator, prin Erasmus Plus), răspunzând astfel așteptărilor atât ale publicului
școlar cât și ale formatorilor. Ținând cont de interesul pentru educația muzeală existent în
rândul școlilor, reprezentanții departamentului au prezentat atelierele educaționale de la
Palat în cadrul Cercului pedagogic pentru învățământul primar organizat de Inspectoratul
Școlar Județean Iași la Școala Primară Hansel și Gretel în data de 18 mai 2018, dar și în
data de 7 iunie, în cadrul Simpozionul Internațional „Valori europene în patrimoniul
național”, organizat de Academia Română-Filiala Iași – Institutul de Filologie „A.
Philippide” prin Departamentul de Etnologie și Complexul Muzeal Național „Moldova” –
Muzeul Etnografic al Moldovei, sau, ulterior, în data de 4 octombrie 2018, în cadrul celei
de-a IX-a ediții a Conferinței Astrei „Marketingul și educația în muzee”, organizate de
Complexul Muzeal Național ASTRA Sibiu și Consiliul Județean Sibiu în perioada 3-5
octombrie 2018. În acest context, în care constatăm că diverse instituții de profil din țară
capacitează personalul muzeal care desfășoară acest gen de activități precum și diverși
întreprinzători din rândul societății civile (ONG-uri), dar și din mediul privat (agenți
economici), intenționăm ca în anul 2019 să organizăm la Iași, la Palatul Culturii, un astfel
de simpozion dedicat educației muzeale și rolului culturii în dezvoltarea integratoare a unui
cetățean responsabil.
Suntem, de asemenea, conștienți de importanța unui magazin online. De aceea,
intenționăm să găsim o soluție pentru integrarea acestei facilități în varianta actuală a siteului 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. În acest sens, precizăm că două din muzeele noastre, respectiv
Muzeul de Istorie a Moldovei și Muzeul Etnografic al Moldovei, și-au încărcat deja
publicațiile periodice pe platforma CEEOL, iar primul dintre cele două are încărcate
numerele din Cercetări istorice (numerele din 1970 până în 2015 inclusiv) și din ”Ioan
Neculce” - Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei (numerele 1995-2013) și pe platforma
cimec.ro , gestionată de Institutul Național al Patrimoniului. Deja s-a stabilit că și Anuarul
Muzeului Etnografic al Moldovei va fi încărcat în Biblioteca digitală de pe site-ul cimec.ro,
următoarele publicație ce vor face subiectul unei astfel de promovări fiind Buletinul
Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” și respectiv Buletinul Centrului de
Restaurare-Conservare Iași.
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Tot în cadrul strategiei de promovare instituțională trebuie menționată participarea
la evenimente precum ”Bun Venit la UAIC”, în perioada 30 septembrie – 2 octombrie 2018
având ca organizator principal Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Timp de 3
zile, reprezentanții Departamentului relații publice, proiecte, programe și marketing cultural
au fost prezenți în cortul pus la dispoziție de UAIC, în zona universității ieșene, promovând
astfel muzeele noastre unui număr minim de 4000 de participanți care au primit mapa cu
materialele de promovare deși numărul estimat ar putea fi mult mai mare. Aceasta este a
doua participare a instituției noastre la acest eveniment și considerăm că este o
colaborare de succes atât pentru organizatorul principal cât și pentru „actorii” invitați să
contribuie prin prezența lor și furnizarea de materiale la realizarea evenimentului. Un alt
eveniment care trebuie citat în cadrul acțiunilor concrete de marketing cultural este
prezența la Târgul European al Castelelor, ediția a IV-a, organizat în datele de 26-27 mai
2018, la Castelul Corvinilor de la Hunedoara, la care Complexul Muzeal Național
„Moldova” a beneficiat de două standuri, unul dedicat Palatului Culturii și altul Palatului
„Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa. De asemenea, sâmbătă, 3 noiembrie 2018, în
cadrul Festivalului International de Muzica pentru Tineret "Crystal Stars Music Fest" 2018
organizat în Complexul Palas, în zona Atrium, Complexul Muzeal Național „Moldova” a
fost prezent prin amplasarea a 2 rollup-uri care au promovat imaginea muzeelor noastre în
rândul publicului participant la evenimentul respectiv dar nu numai, deoarece zona Atrium
este un spațiu deschis, accesibil tuturor.
Tot ca strategie de marketing, menționăm că acolo unde bugetele au prevăzut
fonduri pentru promovare, am beneficiat de reclamă și prezență susținută în emisiuni pe
posturile de radio și de televiziune, astfel: Proiectul ”Refresh – Young Art(ists) Refreshing
Heritage Sites” co-finanțat prin programul Europa Creativă la TVR Iași și Radio Hit Iași, iar
în cazul proiectului „Cartea albă a eroilor – gânduri pentru străbunici” cu finanțare de la
Primăria Municipiului Iași la TVR Iași și TeleM, precum și la Radio Hit Iași.
Un alt aspect demn de menționat este faptul că la finalul anului 2017 am obținut de
la Primăria Municipiului Iași aprobarea ca pe ecranele de reclamă stradală administrate de
aceasta să fie afișate, în scop de neutralizare, în funcție de gradul de utilizare a acestora,
postere de mari dimensiuni de promovare a muzeelor din cadrul Complexului Muzeal
Național „Moldova” Iași. Au fost astfel imprimate pe un material special care permite
afișarea în regim back-light, postere cu Palatul Culturii, Muzeul Unirii, Muzeul Memorial
„Mihail Kogălniceanu”, Muzeul „Poni-Cernătescu”, dar și un poster general, pentru întreg
Complexul, în care promovăm și obiectivele din județ nu doar pe cele de pe raza orașului
Iași. Aceste postere cu dimensiuni de 3x4 m sau 5x6 m, sunt amplasate în diverse zone
ale Iașiului și constituie o măsură foarte utilă de promovare a culturii ieșene. Această
opțiune a fost valorificată pe parcursul întregului an 2018.
Ca și în anii anteriori, am trimis de fiecare dată toate evenimentele noastre și
companiei Wink, cea care administrează afișajul din mall-urile ieșene, respectiv PalasMall
și IuliusMall, dar și afișarea pe ecranele din rețeaua de transport în comun.
Parteneriatele media au fost și ele dezvoltate, adăugând la lista partenerilor
tradiționali noi reprezentanți ai organizațiilor care furnizează servicii de profil și care ne-au
solicitat chiar ei de a ne promova reciproc în baza unor astfel de acorduri.
6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;
1. Programul Investiții și 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 tutunFabrica de Țigarete Iași.
2. Programul Prezervarea patrimoniului cultural (conservarea și restaurarea
patrimoniului imobil și mobil) se derulează pe două componente: conservarea și
restaurarea patrimoniului imobil și conservarea și restaurarea patrimoniului mobil.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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.
Programul Promovarea și valorificarea muzeală a patrimoniului cultural (expoziții
naționale și internaționale, târguri, workshop-uri, congrese, conferințe, sesiuni de
comunicări naționale și internaționale)
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.
Programul Pedagogie muzeală
O atenție deosebită s-a acordat educației în muzeu, știut fiind faptul că pedagogia
muzeală are un rol fundamental în conștientizarea rolului instituției culturale în rândul
publicului, cu precădere a celui în curs de formare intelectuală.
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 și restaurarea acestuia și de cunoaștere 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.
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 cunoaștere a muzeului în rândul vizitatorilor.
Programul Îmbogățirea 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.
Programul Editorial - editura Palatul Culturii se axează pe promovarea valorilor de
patrimoniu, a rezultatelor cercetării specialiștilor 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.
Programul Evidența, clasarea și digitizarea patrimoniului. Evidența și documentarea
patrimoniului și a stării de conservare a acestuia, reprezintă priorități ale cercetării
muzeale stabilite prin directive ICOM, ICCROM aplicate pe plan internațional. România,
ca stat membru al UE a adoptat legislația în domeniul patrimoniului și instituțiile culturale
din subordinea directă sau indirectă a Ministerului Culturii aplică aceste directive și
măsuri menite a proteja și valorifica bunurile culturale într-o manieră care să respecte
principiile etice și de siguranță a moștenirii culturale și personalului care lucrează cu
aceasta. Evidența, documentarea patrimoniului și 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.
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10. Programul Punerea în valoare a patrimoniului cultural prin finanțări
nerambursabile. Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași continuă și amplifică
activitățile de atragere de fonduri extra-bugetare, nerambursabile, în vederea derulării de
proiecte cu un impact precis, cu rezultate măsurabile, care să permită colaborarea cu
diferiți parteneri locali, regionali, naționali și internaționali și dezvoltarea și aplicarea
rezultatelor muncii de cercetare anterior depuse.
7. proiecte din cadrul programelor;
1. PROGRAMUL INVESTIȚII ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII MUZEALE
Realizarea amenajării expozițiilor de bază ale tuturor muzeelor din Palatul
Culturii în funcție de alocările bugetare viitoare:
Programul își propune realizarea următoarelor expoziții de bază (deschidere în
funcție de finanțarea viitoare):
Expoziția permanentă a Muzeului de Istorie a Moldovei
- Organizarea expoziției 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: Expoziția de bază – Habitatul,
ocupațiile și meșteșugurile; Expoziția 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 sfârșitul secolului al XVIII-lea, până la
perioada interbelică; Galeria de artă contemporană românească, în care un loc special a
fost rezervat școlii ieșene de arte plastice; Galeria de artă europeană - structurată pe școli
naționale: italiană, spaniolă, flamandă-olandeză, germană, austriacă, rusă, poloneză.
2. PROGRAMUL PREZERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL (conservarea și
restaurarea patrimoniului imobil și mobil)
- Conservarea și restaurarea patrimoniului imobil 2018
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 de Arheologie Industrială, primul de
acest fel din România, în funcție de alocarea bugetară necesară. În anul 2018 s-a
continuat colaborarea cu Universitatea „A.I.Cuza” din Iași și Institutul de Arheologie
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Iași în vederea cercetării non-invazive și a teledetecției pentru cartarea
monumentelor de patrimoniu aflate în administrarea instituției, conform obiectivelor
prevăzute în contractul de management.
- Conservarea și restaurarea patrimoniului mobil în anul 2018
Centrul de Conservare si Restaurare a Patrimoniului Cultural din cadrul
Complexului Muzeal National „Moldova” Iași are în structura sa funcțională mai multe
sectoare: investigații fizico-chimice si biologice, restaurare metale, restaurare ceramică,
porțelan, sticlă, restaurare pergament si hârtie, restaurare textile, restaurare pictură,
restaurare lemn si restaurare piele. Prin structura complexă a activității sale, precum și
prin arealul extins pe care îl deservește, Centrul de Conservare si Restaurare a
Patrimoniului Cultural Iași se situează în categoria centrelor de restaurare de primă
importanță ale țării. Conservarea și 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 2018, 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, conform planului anual, dar si
pentru alte instituții din țară și din Republica Moldova.
Prezentăm mai jos situația sintetică a activității de restaurare – conservare 2018.

Pictură Textile Ceramică, Metal
Piele
porțelan,
sticlă
Investigații 407
132 analize XRF la piese și accesorii din metal: identificare metal/aliaj și
fizicoproduși de coroziune;
chimice:
147 studii prin microscopie optică la piese, accesorii din metal și pigmenți
analize XRF,
tablouri;
microscopie
114 analize XRF pigmenți tablouri;
optică etc.
14 analize Raman la pietre semiprețioase
Investigații și 130
Investigații biologice: 65 piese și fragmente textile și obiecte din lemn,
tratamente
metal, sticlă
biologice
Tratamente biologice (chimice, refrigerare, anoxie): 65 piese
Restaurare 474
Restaurare 41 piese și 7 piese 9 piese 167 piese 104 piese și 4
piese +
bloc carte 4
180 monede piese
și
180
fragmente
monede documente:
71 piese
Restaurare
legătură
carte și
documente:
71 piese
În restaurare 149
3 piese
12
11
12 piese 109 piese,
2
piese
piese piese
630 monede piese
+630
și 16
monede
fragmente
metalice
arheologice
Mijloace de expunere muzeală: 10 piese
Denumire

Număr
piese

Carte,
document

Lemn

Restaurare rame tablouri: 11 piese
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O atenție deosebită s-a acordat conservării bunurilor culturale pentru a păstra intact
patrimoniul aflat în gestiunea Complexului Muzeal Național ”Moldova”, prin respectarea
legislației în vigoare privind protecția patrimoniului cultural național precum și 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 și verificarea stării de conservare a pieselor de
patrimoniu aparținând muzeelor din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași
prin intermediul Comisii CMNM de monitorizarea valorilor de microclimat și evaluarea stării
de conservare a pieselor de patrimoniu din muzee și depozite.
3. PROGRAMUL PROMOVAREA ȘI VALORIFICAREA MUZEALĂ A PATRIMONIULUI
CULTURAL (expoziții naționale și internaționale, târguri, workshop-uri, congrese,
conferințe, sesiuni de comunicări naționale și internaționale, manifestări culturale.)
Valorificarea muzeală a patrimoniului cultural mobil deținut de CMNM a avut în
vedere pe tot parcursul anului 2018, realizarea de expoziții proprii semnificative
realizate la sediu sau itinerate, parteneriate și colaborări la expoziții naționale și
internaționale de prestigiu, organizarea și participarea la târguri și festivaluri
naționale și internaționale, participări cu lucrări științifice valorase la congrese,
conferințe și sesiuni de comunicări naționale și internaționale, așa cum reiese din
liste de mai jos:
• Expoziția „Aurul și argintul antic al României”. Organizator principal: Muzeul Național
de Istorie a României. Itinerare la: Muzeul de Istorie din Târgoviște, 1 noiembrie 20172 februarie 2018; Muzeul „Mora Ferencz” Szeged, 18 iulie 2018-20 ianuarie 2019.
• Expoziția „Cucuteni - Yangshao, întâmplare sau destin comun// Cucuteni - Yangshao,
hazard or common destiny?” Expoziție itinerantă în China pe întreg parcursul anului
2018. În colaborare cu Institutul Cultural Român Beijing.
• Expoziția „Ștefan cel Mare. Din istorie în veșnicie”. Organizator principal: Muzeul
Bucovinei, Suceava, 15 august 2017-10 februarie 2018. Itinerare la: Muzeul Național
de Istorie a României, 26 aprilie - 28 iulie 2018; Muzeul de Istorie și Arheologie PiatraNeamț, 7 septembrie - 2 noiembrie 2018; Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, 30
noiembrie - 27 decembrie 2018.
• Expoziția „Cucuteni, o incursiune în universul unei mari civilizații preistorice”.
Organizator principal: 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, Palatul Culturii, 26 septembrie 2017 - 17 decembrie
2019.
• Expoziția „Instrumente medievale de tortură”. Organizator principal: „Araneus” Polonia
în parteneriat cu Muzeul de Istorie a Moldovei, Palatul Culturii, 21 martie 2017-04
februarie 2018.
• Expoziția „Familia regală la Iași (1916-1918). De la Refugiu la Marea Unire”.
Organizator principal: Muzeul de Istorie a Moldovei în colaborare cu Muzeul Național
Peleș, Muzeul Unirii, 27 noiembrie 2017-20 ianuarie 2018.
• Expoziția temporară „Datini și obiceiuri de iarnă. Steaua”, Muzeul Etnografic al
Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași și Asociația
„Communio” Iași, 17 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018.
• Expoziție de pictură a artistei Gabriela Culic „În același alt aer”, Muzeul de Artă, 11
decembrie 2017 - 07 ianuarie 2018.
• Expoziția „Bijuterii fotografice. Artiști ieșeni ai secolului al XIX-lea”. Organizatori:
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei – Muzeul
Memorial „Mihail Kogălniceanu” și Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, Muzeul
Memorial „Mihail Kogălniceanu”, 05 decembrie 2017 - 10 aprilie 2018.
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Expoziția „Instrumente medievale de tortură”. Organizator principal: „Araneus” Polonia
în parteneriat cu Muzeul de Istorie a Moldovei, Palatul Culturii, 21 martie 2017-04
februarie 2018.
Expoziția „Crucea, de la comunitate la comuniune. 100 de cruci la 100 de ani”,
organizat de Asociația „Eleon” din Alba-Iulia în parteneriat cu Complexul Muzeal
Național „Moldova” Iași, Arhiepiscopia Iașilor, Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia,
Editura „Doxologia”, Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Iași și Mănăstirea
„Sfântul Ioan Botezătorul” Alba Iulia, 12 ianuarie - 4 martie 2018.
Conferința „Știință și Artă în Universul Micrometric” - Mirela Șuchea, cercetător doctor
la Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Microtehnologie IMT-București
Romania, manifestare realizată de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași –
Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” și Asociația „Aliance of Educators for
Science, Technology, Engineering, Mathematics and Informatics” - ESTEEM România
în cadrul proiectului „Seratelor Procopiu de la Palat", 18 ianuarie 2018.
Expoziție de sculptura si grafica - Dumitru Verdianu, organizatori Complexul Muzeal
Național „Moldova” Iași - Muzeul de Artă, în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al
Moldovei din Chișinău, 19 ianuarie - 11 februarie 2018.
Expoziția „Unirile românilor. De la Unirea Principatelor la Marea Unire. Organizatori:
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei – Muzeul
Unirii în colaborare cu Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui și Muzeul „Vasile
Pârvan” Bârlad, Muzeul Unirii, 23 ianuarie - 30 aprilie 2018.
Lansare de carte: Aurica Ichim, Sorin Iftimi, „Familia Regală la Iași (1916-1918)”, ed.
II, text bilingv, română-engleză, Editura DAR Development Publishing, București,
2018, 23 ianuarie 2018, Muzeul Unirii Iași.
Simpozion „Omagiu făuritorilor Unirii”, ediția a IV-a. Organizator principal: Asociația
„Alexandru Ioan Cuza”, partener: Muzeul Unirii, 24 ianuarie 2018.
Proiectul „Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice”, (FIMM 11), finanțat de
Administrația Fondului Cultural Național, coordonator Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, în parteneriat cu Direcția
Județeană pentru Cultură Iași, Centrul Cultural German Iași, Palas Iași, Primăria
Municipiului Iași, Galeriile Anticariat „Dumitru Grumăzescu” DIG, Centrul Social –
Cultural „Sfântul Ilie” Miclăușeni, Asociația Crescendo International, Asociația Atelierul
de Tango, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, Filarmonica de Stat
„Moldova” Iași, perioada de derulare februarie - noiembrie 2018.
Expozitia retrospectiva de pictura Liviu Suhar, organizată de Complexul Muzeal
Național „Moldova” Iași – Muzeul de Artă, 1 - 28 februarie 2018
Expoziția „Comunismul în România”. Organizatori principali: Institutul de Investigare a
Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc în parteneriat cu Fundația
Konrad Adenauer și Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a
Moldovei, Palatul Culturii, 1 februarie-30 iulie 2018.
Salonul Internațional de Artă Naivă – SIAN, expoziție temporară. Organizator: Institutul
Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Moldovei, 2 - 25
februarie 2018.
Simpozion Internațional „Alexandru Ioan Cuza – Abdicare și exil”. Organizator
principal: Muzeul de Istorie a Moldovei – Muzeul Unirii în parteneriat cu Primăria
Municipiului Iași, Muzeul Unirii, 9 - 11 februarie 2018.
Expoziția „Alexandru Ioan Cuza – Abdicare și exil”. Organizator principal: Muzeul de
Istorie a Moldovei – Muzeul Unirii, Muzeul Unirii, 10 februarie -11 martie 2018.
Conferința „Despre Chimie, Mediul înconjurător și Viață” - Cecilia Arsene, profesor
doctor abilitat, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie IMT București, Facultatea de Chimie, membru al grupului de cercetare CERNESIM
(Center of Environmental Science Studies in the NorthEastern Region), manifestare
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realizată de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii
„Ștefan Procopiu” și Asociația „Aliance of Educators for Science, Technology,
Engineering, Mathematics and Informatics” - ESTEEM România în cadrul proiectului
„Seratelor Procopiu de la Palat", 13 februarie 2018.
Expoziția temporară „Minerale și flori de mină”, organizată de Muzeul „Poni Cernătescu” în cadrul Proiectului ”Flower Rocks”, finanțat de Fundația Comunitară Iași
și Romanian American Foundation prin Fondul Științescu în perioada 23 februarie - 29
mai 2018.
Conferința „Cuvântul Crucii”, organizată de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași
– Muzeul de Artă, 25 februarie 2018.
Târgul de meșteri „Mărțișor – simbol și tradiție”, ediția a III-a. Organizator: Asociația Art
- Meșteșugurile Prutului, Primăria Iași, Asociația „Alexandru Lăpușneanu” în
parteneriat cu Muzeul Etnografic al Moldovei, 24 februarie – 4 martie 2018.
Expoziția „Ștefan cel Mare. Din Istorie în veșnicie”. Organizatori principali: Muzeul
Bucovinei Suceava și Muzeul Național de Istorie a României în colaborare cu
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul
Național al Literaturii București, Complexul Muzeal Județean Neamț, Complexul
Muzeal Județean „Iulian Antonescu” Bacău, Muzeul Județean Botoșani, Muzeul
Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui și Muzeul Național de Artă al României, Palatul
Culturii, 01 martie - 7 aprilie 2018.
Expoziția temporară „Sărbătoarea primăverii”. Expoziție de mărțișoare tradiționale și
pictură. Obiecte realizate de elevi ai școlilor gimnaziale din Bodești-Scânteia,
Buhalnița-Ceplenița, Oboroceni-Heleșteni și Sticlăria-Scobinți. Organizator: Centrul
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași; Partener:
Muzeul Etnografic al Moldovei, 15 - 31 martie 2018.
Lansare de carte: Mihai Lupu, „Dacă ar fi iubirea...”. Organizator principal: Asociația
„Universul Prieteniei” Iași, Muzeul Memorial „A. I. Cuza” Ruginoasa, 24 martie 2019.
Lansare de carte: „Iași, leagăn al Unirii neamului românesc, 1916-1918. Reminiscențe
și însemnări”, de N. A. Bogdan, Muzeul Unirii, 27 martie 2018.
„Ouă încondeiate. Expoziție. Atelier. Vânzare”, Organizator: Muzeul Etnografic al
Moldovei; Partener: Asociația Art - Meșteșugurile Prutului, Centrul de Informare
Turistică Iași, 24-25 martie 2018.
Expoziția temporară „Imaginea lumii țesută în lână” (Scoarțe din patrimoniul Muzeului
din Chișinău). Organizator: Muzeul Etnografic al Moldovei; Partener: Muzeul Național
de Etnografie și Istorie Naturală Chișinău, 27 martie – 24 iunie 2018.
„100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România”. Parteneri în organizare. Complexul
Muzeal Național „Moldova” Iași, Uniunea Scriitorilor din România – filiala Iași, Direcția
Județeană pentru Cultură, Muzeul Unirii, 27 martie 2018.
Conferința „Moda – Artă, Știință și Tehnologii” - Cristina Nichita, designer vestimentar
cu recunoaștere națională și internațională, manifestare realizată de Complexul
Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” și
Asociația „Aliance of Educators for Science, Technology, Engineering, Mathematics
and Informatics” - ESTEEM România în cadrul proiectului „Seratelor Procopiu de la
Palat", 28 martie 2018.
Expozitie de pictura a artistului Emil Ciocoiu, Complexul Muzeal Național „Moldova”
Iași – Muzeul de Artă, 29 martie - 29 aprilie.
Expoziția temporară „Sat și societate”. Organizator principal Complexul Muzeal
Național „Moldova” Iași – Muzeul Etnografic al Moldovei; Parteneri: Consiliul Județean
Maramureș – Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Baia Mare, Consiliul
Județean Gorj – Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, 31 martie – 6 mai
2018.
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Expoziția Națională de Artă Naivă „Saloanele Moldovei”, a XXVII-a ediție. Organizator:
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași;
Partener: Muzeul Etnografic al Moldovei, 3 aprilie – 6 mai 2018.
Lansarea „Anuarului Muzeului Etnografic al Moldovei” (nr. XVI/2016 și XVII/2017),
Muzeul Etnografic al Moldovei, 18 aprilie 2018.
Conferința „Românii în veacul construcției naționale”, Muzeul Memorial „Mihail
Kogălniceanu”, 23 aprilie 2018.
Conferința „Fascinația lumii subacvatice” - Ionel Miron, Membru titular al Academiei
Oamenilor de Știință din România, Profesor emerit al Universității „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași, manifestare realizată de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași –
Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” și Asociația „Aliance of Educators for
Science, Technology, Engineering, Mathematics and Informatics” - ESTEEM România
în cadrul proiectului „Seratelor Procopiu de la Palat", 26 aprilie 2018.
Expoziția „Regina Soldat” realizată de Asociația „România Culturală” în colaborare/și
găzduită de Muzeul de Istorie a Moldovei, Palatul Culturii, 27 aprilie - 20 mai 2018.
Expoziția „Sabia de investitură a domnitorului Alexandru Ioan Cuza”. Organizator
principal: Ministerul Afacerilor Externe al României, Muzeul de Istorie a Moldovei –
Muzeul Unirii, Muzeul Unirii Iași, 27 aprilie - 08 iulie 2018.
Conferinței Semestriale de Primăvară. Organizator principal Protopopiatul Pașcani în
parteneriat cu Muzeul Memorial „A. I. Cuza” Ruginoasa, Muzeul Memorial „A. I. Cuza”
Ruginoasa, 7 mai 2018.
Expoziție de pictura si sculptura “Omul pe cale” - Zamfira Barzu, Pamfil Mihai,
Drinceanu Gabriela, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Artă 8
mai–10 iunie.
„Procesului comuniștilor din România”. Sesizarea procurorului. Proiect realizat de
Universitatea „Petre Andrei” din Iași și Institutul de Studiere a Ideologiilor (ISI) în
cadrul Programului Centenar al Primăriei Municipiului Iași. Parteneri: Academia
Română, Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului
Românesc (IICCMER), Arhivele Naționale, Asociația Foștilor Deținuți Politici din
România (AFDPR), Fundația Academia Civică, Institutul pentru Evaluare și Strategie
(IRES), Editura Institutul European și Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași,
Palatul Culturii, 8 mai 2018.
Conferința „Robotica, știința viitorului. Interfețe creier-calculator” - dr.ing. Marian
Poboroniuc, profesor de Robotică și Controlul Neuroprotezelor, asistat de dr. ing.
Dănuț Irimia, Șef Lucrări, de la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și
Informatică Aplicată a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, manifestare
realizată de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii
„Ștefan Procopiu” și Asociația „Aliance of Educators for Science, Technology,
Engineering, Mathematics and Informatics” - ESTEEM România în cadrul proiectului
„Seratelor Procopiu de la Palat", 10 mai 2018.
Expozitie retrospectiva de pictura „ ESTeTICA” - Serge Vasilendiuc, Complexul
Muzeal Național „Moldova” Iași– Muzeul de Artă în colaborare cu Institutul Polonez
Bucuresti, 10 mai -10 iunie 2018.
Expoziția temporară „Sat și societate” realizată la Baia Mare cu piese din colecția
Muzeului Etnografic al Moldovei. Parteneri: Muzeul Etnografic al Moldovei, Muzeul
Județean de Etnografie și Artă Populară Baia Mare, Muzeul Județean Gorj „Alexandru
Ștefulescu”, mai-iunie, vernisaj - 11 mai 2018.
„Seară Culturală Poloneză", organizată de Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu"
din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova" Iași, în parteneriat cu Uniunea
Polonezilor din România „Dom Polski" - Filiala Iași, Asociația Crescendo Events,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Lectoratul de Limbă Polonă - Catedra de
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Slavistică „Petru Caraman” din cadrul Facultății de Litere și Colegiul de Artă „Octav
Băncilă" Iași, 12 mai 2018.
Lansare de carte: „Despre începutul cercetărilor arheologice la Dunărea de Jos (I).
Contribuțiile lui Mircea Petrescu-Dâmbovița”. Organizator principal: Muzeul de Istorie a
Moldovei în parteneriat cu Editura Istros, Palatul Culturii, Iași, 14 mai 2018.
Expoziția documentară „Ioan Petru Culianu”, organizată la Palatul Culturii Iași în cadrul
proiectului „România e acasă”, finanțat AFCN, coordonator Muzeul „Casa Mureșenilor”
Brașov în parteneriat cu Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Științei și
Tehnicii „Ștefan Procopiu”, Biblioteca Județeană Astra Sibiu, Muzeul Brăilei „Carol I”,
15 mai- 11 iunie 2018.
Expoziția de arte vizuale „Colecții și Colecționari”- Donatia prof.univ. dr.Adrian Aldea si
dr. Rodica Aldea, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Artă, 16- 30
mai 2018
Festivalul boieresc, ediția a VIII-a, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, 18-20 mai
2018.
Târgul Meșterilor Populari, ediția a XIX-a, 0rganizator Muzeul Etnografic al Moldovei
18-20 mai 2018.
Expoziția „Podoabe și accesorii vestimentare în Antichitatea târzie”. Organizator
principal: Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad, Bârlad, 18 mai - 25 septembrie 2018.
Simpozion de comunicări științifice ale cadrelor didactice în cadrul Proiectului Jubiliar
„Marea Unire Memorie, Istorie, Identitate”. Organizator principal Inspectoratul Școlar
Județean Iași în parteneriat cu Muzeul Memorial „A. I. Cuza” Ruginoasa, Muzeul
Memorial „A. I. Cuza” Ruginoasa, 19 mai 2018.
Manifestări în cadrul evenimentului internațional, Noaptea Europeană Muzeelor, 20
mai 2018.
Simpozionul internațional „Valori europene în patrimoniul național”. Organizatori:
Academia Română, Filiala Iași (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”,
Departamentul de Etnologie) și Muzeul Etnografic al Moldovei, 7 - 8 iunie 2018.
Conferința „Secretele călătoriilor păsărilor migratoare” - Carmen GACHE, conferențiar
la Facultatea de Biologie - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, manifestare
realizată de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii
„Ștefan Procopiu” și Asociația „Aliance of Educators for Science, Technology,
Engineering, Mathematics and Informatics” - ESTEEM România în cadrul proiectului
„Seratelor Procopiu de la Palat", 7 iunie 2018.
Expoziție de pictură, carte, obiect, tapiserie „Memorie”- Anca Seel- Constantin,
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Artă, 12 - 30 iunie 2018.
Expoziția documentară „Ștefan Baciu”, organizată la Palatul Culturii Iași în cadrul
proiectului „România e acasă”, finanțat AFCN, coordonator Muzeul „Casa Mureșenilor”
Brașov în parteneriat cu Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Științei și
Tehnicii „Ștefan Procopiu”, Biblioteca Județeană Astra Sibiu, Muzeul Brăilei „Carol I”,
14 iunie – 10 iulie 2018.
Conferința „Presa românească la 1918”, susținută de dr. Liviu Brătescu, cercetător
științific la Academia Română - Filiala Iași, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” –
Departamentul de Istorie Modernă a României. Evenimentul a fost organizat în cadrul
Conferințelor dedicate aniversării Centenarului Marii Uniri, proiect realizat de Asociația
„Universul Prieteniei” în parteneriat cu Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, 16
mai 2018.
„Micii meșteri din Copou”, tabără de creație destinată învățării meșteșugurilor artistice
de către copiii din școlile municipiului Iași, ediția a XI-a. Organizator: Art-Meșteșugurile
Prutului; Partener: Muzeul Etnografic al Moldovei, 18-24 iunie 2018.
Expoziția temporară „Sat și societate” realizată la Tg. Jiu cu piese din colecția
Muzeului Etnografic al Moldovei. Parteneri: Muzeul Etnografic al Moldovei, Muzeul
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Județean de Etnografie și Artă Populară Baia Mare, Muzeul Județean Gorj „Alexandru
Ștefulescu”, iunie-iulie, vernisaj - 19 iunie 2018.
Expoziția de artă naivă „Copilăria anotimpurilor” cu piese din colecția Muzeului
Etnografic al Moldovei Parteneri: Muzeul Etnografic al Moldovei, Muzeul Județean de
Etnografie și Artă Populară Baia Mare, iunie-iulie, vernisaj 15 iunie 2018.
Expoziția „Primul Război Mondial în colecții particulare”. Organizator principal: Muzeul
de Istorie a Moldovei – Muzeul Unirii, Primăria Municipiului Iași, Muzeul Unirii Iași, 29
iunie-30 septembrie 2018.
Expoziția „Masterat 2018: Cristian Blaga”. Organizator principal Universitatea
Națională de Arte „George Enescu” Iași, Muzeul Unirii, 3 iulie - 5 august 2018.
Expoziție de pictura Aviva Shemer - Israel, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași
– Muzeul de Artă, 5 - 22 iulie 2018.
Conferința „150 de ani de la apariția soarelui electric la Iași”, cuprinsă în Programul
Centenar al Primăriei Iași, realizată în parteneriat cu EON Iași, 11 iulie 2018.
Expoziția de fotografie „Satul vasluian – tradiție și actualitate”, organizator Muzeul
Etnografic al Moldovei, 12 iulie - septembrie 2018.
Expoziția „Zestrea satului bănățean” – colecția etnografică Marius Matei, organizată de
Muzeul Etnografic al Moldovei în parteneriat cu Muzeul Satului Bănățean Timișoara,
iulie-septembrie, vernisaj 12 iulie 2018.
Conferința „Cucuteni – Yangshao. Paralele în spațiu și timp”, susținută de C.-M.
Lazarovici, Palatul Culturii, 23 iulie 2018.
Expoziția documentară „Emil Cioran”, organizată la Palatul Culturii Iași în cadrul
proiectului „România e acasă”, finanțat AFCN, coordonator Muzeul „Casa Mureșenilor”
Brașov în parteneriat cu Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Științei și
Tehnicii „Ștefan Procopiu”, Biblioteca Județeană Astra Sibiu, Muzeul Brăilei „Carol I”,
23 iulie - 14 august 2018.
Expoziție de pictura si grafica „ALB” (albă lume, albe clipe, alb timp) - Doina
Mihăilescu, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Artă, 2 august- 2
septembrie 2018.
Expoziția „Portrete ale Marii Uniri”. Organizator principal: Muzeul de Istorie a Moldovei
în colaborare cu Fundația Mircea-Titus Romanescu, Palatul Culturii, 14 august - 23
septembrie 2018.
Expoziție de gravură „Trasee”- Florin Pînzariu, Complexul Muzeal Național „Moldova”
Iași – Muzeul de Artă, 21 august – 2 septembrie 2018.
Expoziția „În căutarea lui Harap Alb – o retrospectivă a creației graficianului Ludwig
Dombrowski”. Organizator principal: Muzeul de Istorie a Moldovei – Muzeul Unirii,
Muzeul Unirii Iași, 22 august - 10 septembrie 2018.
Expoziția „Temple și sinagogi din România. Patrimoniu evreiesc, național și
internațional”. Organizator principal: Federația Comunităților Evreiești din România.
Cultul Mozaic”, Palatul Culturii, 23 august - 12 septembrie 2018.
Expoziția „ISTORIA” - Colecția de stampe a Muzeului de Arta Iași, Complexul Muzeal
Național „Moldova” Iași – Muzeul de Artă, 3 - 31august 2018.
Expoziția documentară „Eugen Ionescu”, organizată la Palatul Culturii Iași în cadrul
proiectului „România e acasă”, finanțat AFCN, coordonator Muzeul „Casa Mureșenilor”
Brașov în parteneriat cu Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Științei și
Tehnicii „Ștefan Procopiu”, Biblioteca Județeană Astra Sibiu, Muzeul Brăilei „Carol I”,
27 august – 21 septembrie 2018.
Lansare de carte: „Născut pe Lăpușneanu”, autor D. Teodorescu, Muzeul Unirii, 1
septembrie 2018.
Expoziția „Aparate muzicale din colecții publice și private”, realizată de Complexul
Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, în
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cadrul Festivalului Internațional al Muzicii Mecanice, (FIMM 11), finanțat de
Administrația Fondului Cultural Național. 14 septembrie – 30 octombrie 2018.
Expoziție de pictura „Expresii personale. Maestrul Adrian Podoleanu și discipolii săi”,
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Artă, 4-30 septembrie 2018.
Colocviul „Doamna Elena Cuza în istoria României”, Muzeul Unirii, 12 septembrie
2018.
Simpozionul internațional „Istoria muzicii mecanice și probleme de restaurare –
conservare a automatelor muzicale”, organizat de Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, în cadrul Festivalului
Internațional al Muzicii Mecanice, (FIMM 11), finanțat de Administrația Fondului
Cultural Național, 14 - 15 septembrie 2018.
Proiecții de video mapping pe Turnul Central al Palatului Culturii din Iași, prezentate în
cadrul Festivalului Internațional al Muzicii Mecanice, (FIMM 11), finanțat de
Administrația Fondului Cultural Național, 14 septembrie 2018.
Expoziție de sculptura „Univers de Artist”, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași –
Muzeul de Artă, Elena Surdu Stănescu, 15 septembrie - 15 0ctombrie
Simpozion Național „Rolul Mănăstirii Secu în viața religioasă a Țării Moldovei”, ediția
VII. Parteneri în organizare: Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași și Mănăstirea
Secu, Mănăstirea Secu, 20-21 septembrie 2018.
Expoziția de artă naivă „Citadela naivilor”. Organizator: Muzeul Etnografic al Moldovei;
Parteneri: Uniunea Creatorilor de Artă – Filiala Iași, septembrie-octombrie 2018,
vernisaj 21 septembrie 2018
Expoziția documentară „Panait Istrati”, organizată la Palatul Culturii Iași în cadrul
proiectului „România e acasă”, finanțat AFCN, coordonator Muzeul „Casa Mureșenilor”
Brașov în parteneriat cu Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Științei și
Tehnicii „Ștefan Procopiu”, Biblioteca Județeană Astra Sibiu, Muzeul Brăilei „Carol I”,
28 septembrie – 26 octombrie 2018.
Expoziția „Bulevardul Carol din Iași. Memoria monumentelor”. Organizator: Muzeul de
Istorie a Moldovei, Muzeul Unirii, 3-21 octombrie 2018.
SIAS - Salonul National de Arta Singulara ANARTE - Grand Baz‘art, Complexul
Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Artă, 28 - 30 septembrie 2018.
„Donații /Donatori“ – Expoziție de arte vizuale realizată de Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași – Muzeul de Artă în colaborare cu Muzeul Județean Vaslui, Club
Rotary Vaslui și UAPR Iași, 1 octombrie - 15 octombrie 2018.
Simpozion Internațional „Monumentul. Tradiție și viitor”, ediția XX-a, Muzeul Unirii, Iași,
4-7 octombrie 2018.
Expoziția „Monumentele Marii Unirii”. Organizator principal: Institutul Național al
Patrimoniului, Palatul Culturii, 4 octombrie - 14 octombrie 2018.
Expoziția „Motive brâncovenești în aura credinței”. Organizator principal: Asociația
DAR Development, Muzeul Unirii, 4 - 7 octombrie 2018.
Lansare de carte: „Maria a României. Portretul unei mari Regine”, coord. Narcis Dorin
Ion, Sinaia, 2018, Muzeul Unirii, 4 octombrie 2018.
Lansare de carte: „Zâmbește ironiei”, autor A. Pistol, Muzeul Unirii, 29 septembrie
2018.
Lansare de carte: Sergius Ciocanu, „Orașul Chișinău. Începuturi, dezvoltare urbană,
biserici (secolele XV-XIX)”, Editura Cartdidact, Chișinău, 2017, Muzeul Unirii, 5
octombrie 2018.
Lansare de carte: Viorel Gheorghe, „Modernizarea orașului Buzău 1880-1950.
Arhitectură, urbanism, igienă”, Editura Editgraph, Buzău, 2018, Muzeul Unirii, 5
octombrie 2018.
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Expoziția „Monumentele – trecut și viitor”. Organizator principal: Uniunea Națională a
Restauratorilor de Monumente Istorice, Palatul Culturii, 4 octombrie - 4 noiembrie
2018.
Expoziția „Primul război mondial la Iași (1916-1918). Memoria Monumentelor”.
Organizator principal: Serviciul Județean Iași al Arhivelor Naționale, Muzeul Unirii, 5
octombrie - 4 noiembrie 2018.
Expoziție de pictură „Otto Briese” și lansare carte Lucia Valentina Stanciu, Complexul
Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Artă în colaborare cu Galeria Sigma
București, 16 - 26 octombrie 2018.
Expoziție realizată de Ordinul arhitecților , 17 - 24 octombrie 2018.
Expoziția „Valorificarea patrimoniului cultural prin restaurare – conservare”.
Organizator principal: Centrul de Cercetare, Conservare și Restaurare a Patrimoniului
Cultural”, Palatul Culturii Iași, 17 octombrie - 21 decembrie 2018.
Simpozionul Internațional ”Sustainable Preservation of Cultural Heritage
Collections/Conservarea pe termen lung a colecțiilor patrimoniului cultural”, organizat
de către Centrul de Cercetare și Conservare -Restaurare a Patrimoniului Cultural, Iași,
17-18 octombrie, 2018.
Expoziția temporară „Bombastic”, în cadrul proiectului „Patrimoniul copiilor”.
Organizator: Asociația „Da’ De Ce”; Parteneri: Muzeul Etnografic al Moldovei, 17
octombrie – 14 noiembrie, vernisaj 17 octombrie 2018.
Conferința „Bioelectromagnetism – între teorie și experiment” - dr. Octavian Baltag, de
la Facultatea de Bioinginerie Medicală – Universitatea de Medicină și Farmacie
„Grigore T. Popa”, manifestare realizată de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași
– Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” și Asociația „Aliance of Educators for
Science, Technology, Engineering, Mathematics and Informatics” - ESTEEM România
în cadrul proiectului „Seratelor Procopiu de la Palat", 25 octombrie 2018.
Expoziția „Aviația militară la Iași (1916-1945)”. Parteneri în organizare: Muzeul Științei
și Tehnicii „Ștefan Procopiu” și Muzeul de Istorie a Moldovei, 25 octombrie - 20
decembrie 2018.
Gala de film: „Ineditul documentarului de televiziune”. Parteneri în organizare:
Biblioteca Centrală Universitară Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași,
Muzeul Unirii, 31 octombrie 2018.
Târg de meșteri populari „Meșteri și meșteșuguri tradiționale din Moldova”.
Organizator: Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului”; Parteneri: Muzeul Etnografic al
Moldovei, 2 - 4 noiembrie 2018.
Expoziție temporară și medalion științific consacrat comemorării a 60 ani de la
stingerea din viață a academicianului lui Radu Cernătescu, organizator Muzeul „PoniCernătescu”, 3 noiembrie-15 decembrie 2018
Expoziție de desen si pictura Valentin Scarlatescu – “Istorii franceze si românești “,
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Artă în colaborare cu Galeria
Română București, 7 noiembrie - 2 decembrie 2018.
Expoziție de pictura “Oglinzile Tăcerii“ - Manuel Mănăstireanu, Complexul Muzeal
Național „Moldova” Iași – Muzeul de Artă, 8 - 30 noiembrie 2018.
Expoziția „Speranța moare ultima. Foști deportați în Rusia Sovietică își aduc aminte.
Marc Schroder. Fotografie”. Organizatori principali: Goethe Institut, Centrul Cultural
German Iași, Palatul Culturii, 9 noiembrie 2018 - 13 ianuarie 2019.
Expoziția „Botoșanii, Războiul de Întregire a României și Marea Unire din 1918”,
Organizator principal: Muzeul Județean Botoșani, Botoșani, 10 noiembrie 2018 - 10
ianuarie 2019.
Lansare de carte „Închisoarea cu ușile deschise” autor Petronela Angheluță, Muzeul
Memorial „A. I. Cuza” Ruginoasa, 11 noiembrie 2018.
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Expoziție de lucrări ale elevilor: „Imaginea eroului la Centenar”, Muzeul Memorial „A. I.
Cuza” Ruginoasa, 14 - 25 noiembrie 2018.
Expoziția „Drumuri în Memorie. Mausoleele”. Organizator principal: Institutul Național
al Patrimoniului, Muzeul Unirii, 16 noiembrie 2018 - 16 ianuarie 2019.
Lansare de carte: „Destine în derivă”, autor M. Stătescu, Muzeul Unirii, 16 noiembrie
2018.
Expoziția de arte vizuale „Reverii cromatice – Otilia Alexandra Iutiș”. Organizator:
Muzeul Unirii, Muzeul Unirii, 14 - 24 noiembrie 2018.
Expoziția artă plastică „Orașul cu 300 de biserici”. Organizatori principali: Muzeul
Unirii, Departamentul Centenar din Primăria Iași, Muzeul Unirii, 14 - 24 noiembrie
2018.
Expoziția „Mai aproape de stele”, realizată de Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan
Procopiu”, în parteneriat cu Asociația „Noua Acropolă” Iași și Observatorul Astronomic
"Amiral Vasile Urseanu" al Municipiului București, 18 noiembrie - 8 decembrie 2018
Conferința „O călătorie în lumea materialelor textile - pe Pământ și până la Lună!” Prof. univ. dr. ing. habil. Mirela Blaga, de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”
din Iași, Facultatea de Textile - Pielărie și Management Industrial, manifestare
realizată de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii
„Ștefan Procopiu” și Asociația „Aliance of Educators for Science, Technology,
Engineering, Mathematics and Informatics” - ESTEEM România în cadrul proiectului
„Seratelor Procopiu de la Palat", 7 iunie 2018.
Masa rotundă „Mihail Kogălniceanu și Dobrogea”, Muzeul Memorial „Mihail
Kogălniceanu”, 22 noiembrie 2018.
Proiect „Romania in imagini.100 de ani de la Marea Unire” – imagini tactile, Complexul
Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Artă în colaborare cu ADU, 25 noiembrie
- 9 decembrie 2018.
Conferința „Contribuțiile lui Alexandru Zub la istoriografia română” susținută de prof.
univ. dr. Paul Michelson, Palatul Culturii, Iași, 26 noiembrie 2018.
Expoziția „De Centenar alături de veterani”. Organizator principal: Inspectoratul de
Jandarmi Județean Iași, Ateneul din Iași, 1 decembrie 2018.
Expoziția „Românii spre Marea Unire”. Organizator principal: Muzeul Național de
Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca,1 decembrie 2018 - 30 aprilie 2019.
Expoziția „Centenar creativ”. Organizator principal: Muzeul Național Cotroceni, Palatul
Culturii, 1 decembrie 2018 -1 februarie 2019.
Expozitia taberei de grafică Norbert Thomae, Bistrita, Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași – Muzeul de Artă, 4 - 18 decembrie 2018.
Expoziția „Gânduri, sentimente și trăiri în scrisori de altădată”. Organizator: Muzeul
Memorial „A. I. Cuza” Ruginoasa, Muzeul Memorial „A. I. Cuza” Ruginoasa, 8
decembrie 2018-8 februarie 2019.
Conferința „Medii magnetice de înregistrare – un secol de evoluție accelerată” - dr.
Alexandru Stancu, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de
Fizică, manifestare realizată de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul
Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” și Asociația „Aliance of Educators for Science,
Technology, Engineering, Mathematics and Informatics” - ESTEEM România în cadrul
proiectului „Seratelor Procopiu de la Palat", 13 decembrie 2018.
Manifestarea omagială „Contribuții ale prof.dr. Magda Petrovanu la dezvoltarea
învățământului superior de chimie organică”, organizator muzeul „Poni – Cernătescu”,
14 decembrie 2018.
„Procesului comuniștilor din România”. Rechizitoriul împotriva lui Gheorghe Gheorghiu
Dej. Proiect realizat de Universitatea „Petre Andrei” din Iași și Institutul de Studiere a
Ideologiilor (ISI) în cadrul Programului Centenar al Primăriei Municipiului Iași.
Parteneri: Academia Română, Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului și
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Memoria Exilului Românesc (IICCMER), Arhivele Naționale, Asociația Foștilor Deținuți
Politici din România (AFDPR), Fundația Academia Civică, Institutul pentru Evaluare și
Strategie (IRES), Editura Institutul European și Complexul Muzeal Național „Moldova”
Iași, Palatul Culturii, 14 decembrie 2018.
• Expoziția „Jurnal de călătorie (1830-1930)”. Organizatori: Muzeul de Istorie a Moldovei
– Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”
– Muzeul Poni-Cernătescu, Serviciul Județean Iași al Arhivelor Naționale, Muzeul
Memorial „Mihail Kogălniceanu”, 15 decembrie 2018 - 15 ianuarie 2019.
• Expoziția „Datini și obiceiuri de iarnă. Măști de Anul Nou”. Organizator: Muzeul
Etnografic al Moldovei. 15 decembrie 2018 – 13 ianuarie 2019.
• Expoziția de arte vizuale „Empatii de o parte și de alta a Prutului”, în cadrul proiectului
„Unitate și Democrație”. Organizatori: Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, Liceul
Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Inspectoratul Școlar Iași, Uniunea Artiștilor Plastici din
România, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, 15 - 30 decembrie 2018.
• Expoziția interactivă și ateliere educaționale „Expansiunea unui domeniu :
Telecomunicațiile în timp de război”, organizată de Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” cu sprijinul Radioclub
YO8KAE, Clubul Sportiv Municipal Iași și Radioclub Iași (YO8KIS), 15 - 16 decembrie
2018.
• Expoziția „Valori ale artei europene în colecția Muzeului de Arta Iași, 18 decembrie
2018 – 3 martie 2019.
• Lansare de carte: „Un erou din Războiul de întregire a României: Regimentul 9
Vânători”, autor I. I. Solcanu”, Muzeul Unirii, 22 decembrie 2018.
• Expoziția concurs „Caleidoscop fotografic”, organizator Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, 29 decembrie 2018 martie 2019.
La aceste activități se adaugă 69 de participări la conferințe, sesiuni științifice,
simpozioane din țară și străinătate.
PROGRAMUL PEDAGOGIE MUZEALĂ
Programele de pedagogie muzeală proprii și realizate prin parteneriate cu
instituții de învățământ universitar și preuniversitar, cu ONG-uri de profil educativ,
au permis implementarea a numeroase proiecte educative în colaborare reciproc
avantajoasă, conform cu cerințele contractului managerial pentru anul 2018.
• Atelierul de chimie distractivă pentru 20 de elevi de la Centrul Educațional Iași,
Muzeul „Poni – Cernătescu”, 9 ianuarie 2018.
• Manifestarea „168 de ani cu Eminescu” dedicată Zilei Culturii Naționale, realizată în
cadrul Proiectului de pedagogie muzeală „Portativul tânărului artist” - ciclul de
manifestări culturale dedicate elevilor, studenților și cadrelor didactice din
învățământul vocațional, oferindu-le acestora posibilitatea de a performa într-un
spațiu scenic neconvențional, 15 ianuarie 2018.
• Lecții de chimie în muzeu – atelier cu experimente chimice la Muzeul „Poni –
Cernătescu” în cadru proiectului School Without Walls, finanțat prin Programul
Erasmus + KA201 Strategic Partnerships Projects 2016-1-TR01-KA201-034306, 18
- 19 ianuarie 2018.
• Educație, comportamente, mentalități ale aristocrației ieșene în secolul al XIX-lea –
activitate extrașcolară la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” Iași, în cadrul
proiectului School Without Wall , finanțat prin Programul Erasmus + KA201
Strategic Partnerships Projects 2016-1-TR01-KA201-034306, 18 - 19 ianuarie
2018.
• Educație în muzeu – atelier interactiv de modelare a unor obiecte de artizanat la
Muzeul Etnografic al Moldovei: prelucrarea lemnului și ceramic, în cadrul proiectului

4.
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School Without Wall, finanțat prin Programul Erasmus + KA201 Strategic
Partnerships Projects 2016-1-TR01-KA201-034306, 18 - 19 ianuarie 2018.
Colaborare la proiectul educațional „Castanul Unirii”. Parteneri în organizare:
Centrul Difain CSA Iași, Fundația Hecuba Iași, Colegiul Național „Garabet
Ibrăileanu Iași, Muzeul Memorial „A. I. Cuza” Ruginoasa, 21 ianuarie 2018.
Parteneriat în cadrul proiectului educațional regional „Ambasadorii Unirii”. Parteneri
în organizare: Școala Gimnazială „B. P. Hașdeu” Iași, Inspectoratul Școlar
Județean Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, Primăria Municipiului Iași,
Universitatea „A.I.Cuza” Iași, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, 22 - 24
ianuarie 2018.
Concurs de istorie „Cuza Vodă și Unirea”. Parteneri în organizare: Complexul
Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Memorial „A. I. Cuza” Ruginoasa și școlile
gimnaziale din comuna Ruginoasa, Muzeul Memorial „A. I. Cuza” Ruginoasa, 23
ianuarie 2018.
Colaborare la cea de-a V-a ediție a Zilelor Școlii „Alexandru Ioan Cuza” Ruginoasa
(concurs de istorie pe teme de istorie locală, activități artistice și interdisciplinare,
Muzeul Memorial „A.I.Cuza” Ruginoasa, 23 - 24 ianuarie 2018.
Atelierul de chimie distractivă pentru 15 elevi de la Colegiul Național Iași, în cadrul
Programului Școala Altfel, Muzeul „Poni – Cernătescu”, 25 ianuarie 2018.
Activitate cu elevii școlii Paradis „Pe urmele domnitorului Alexandru Ioan Cuza”,
Muzeul Unirii, 26 ianuarie 2018.
Work-shop „Să-l decorăm pe Cuza” cu elevii școlii „Gheorghe Asachi” Iași, ianuarie
2018.
Program educațional: „De la Ștefan cel Mare la Vasile Lupu. Splendoarea curților
domnești”, program adițional expoziției „Ștefan cel Mare. Din Istorie în veșnicie”,
februarie - aprilie 2018.
Atelierul de geologie și chimie pentru elevi din clasele VI-VII de la Palatul Copiilor
Iași, Muzeul „Poni – Cernătescu”, 16 februarie 2018.
Celebrarea zilei de naștere a fondatorului mișcării cercetășești. Parteneriat cu
Organizația Națională „Cercetașii României” – Centrul local „Constantin Sapatina”
Iași, Muzeul Memorial „A.I.Cuza” Ruginoasa, 18 februarie 2018.
Ateliere educaționale în cadrul Târgului de meșteri „Mărțișor – simbol și tradiție”,
ediția a III-a, organizat de Asociația Art - Meșteșugurile Prutului, Primăria Iași,
Asociația „Alexandru Lăpușneanu” în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Moldovei;
24 februarie – 4 martie 2018 (9 ateliere).
Proiectul de pedagogie muzeală „Portativul tânărului artist” – ediție dedicată
sărbătorii Dragobetelui, 15 ianuarie 2018.
„MEșteșugiM. Atelier de confecționat mărțișoare”, proiect de educație muzeală,
Muzeul Etnografic al Moldovei, 26 februarie - 2 martie 2018; (13 ateliere).
Atelierul de geologie și chimie pentru elevi din clasele VI-VIII de la Palatul Copiilor
Iași, Muzeul „Poni – Cernătescu”, 28 februarie.
Parteneriat cu Clubul Copiilor din Pașcani în cadrul proiectului Erasmus Plus,
„Promovarea valorilor culturale românești, Muzeul Memorial „A.I.Cuza” Ruginoasa,
martie-aprilie 2019.
Parteneriat în Proiectul Educațional Extracuricular „Pe urmele domnitorului A. I.
Cuza”, cu Școala Gimnazială „Garabet Ibrăileanu” Tg. Frumos, Muzeul Memorial
„A.I.Cuza” Ruginoasa, martie 2018.
Proiectul de pedagogie muzeală „Portativul tânărului artist” – ediție dedicată Zilei
Internaționale a Femeii, 10 martie 2018.
Atelierul de geologie și chimie pentru elevi din clasa a VIII-a de la Palatul Copiilor
din Iași, 13 martie 2018;
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• Atelierul de geologie și chimie pentru elevi din clasele a IX-a A și B de la Liceul
Tehnic de Mecatronică Iași, Muzeul „Poni – Cernătescu”, 14 martie 2018;
• Atelierul de geologie și chimie pentru elevi din clasele a X-a A și F de la Colegiul
Tehnic “I. C. Ștefănescu” Iași, Muzeul „Poni – Cernătescu”, 15 martie 2018.
• Atelierul de geologie și chimie pentru elevi din clasele VI-VII de la Palatul Copiilor
Iași, Muzeul „Poni – Cernătescu”, 16 martie 2018.
• Simpozionul „Știință și pasiune” organizat de Colegiul Tehnic de Electronică și
Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu” Iași – colaborare, Muzeul „Poni –
Cernătescu”, 23 martie 2018;
• Spectacolul de teatru Clinica sinucigașilor, în interpretarea Trupei de teatru „Kangai”
formată din elevi din clasa a X-a de la Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași
prezentat în cadrul Zilele internaționale ale teatrului și poeziei, manifestare
organizată la Muzeul „Poni – Cernătescu”, 24 martie 2018.
• Ateliere de pedagogie muzeală organizate în cadrul manifestării „Ouă încondeiate.
Expoziție. Atelier. Vânzare”, Organizator: Muzeul Etnografic al Moldovei; Partener:
Asociația Art - Meșteșugurile Prutului, Centrul de Informare Turistică Iași, 24-25
martie 2018 (4 ateliere).
• Atelierul de geologie și chimie pentru elevi din clasa aVII-a A de la Școala „Ion
Ghica” Iași, Muzeul „Poni – Cernătescu”, 27 martie 2018.
• Atelierul de geologie și chimie pentru elevi din clasa a IX-a de la Liceul Teoretic
„Miron Costin” Iași, Muzeul „Poni – Cernătescu”, 27 martie 2018
• Atelierul de geologie și chimie pentru elevi din clasa a VIII-a de la Școala
Gimnazială Balș Iași, Muzeul „Poni – Cernătescu”, 29 martie 2018.
• Atelierul de geologie și chimie pentru elevi din clasa a VII-a B de la Școala „Ion
Ghica” Iași, Muzeul „Poni – Cernătescu”, 29 martie 2018.
• Ateliere de chimie distractivă pentru elevi din clasele pregătitoare de la Școala
Paradis, Muzeul „Poni – Cernătescu”, 27, 28 și 29 martie 2018 (3 ateliere).
• Atelierul de geologie și chimie pentru elevi din clasa a VI-a B de la Școala „Ion
Ghica” Iași, Muzeul „Poni – Cernătescu”, 30 martie 2018;
• Atelier de geologie și chimie pentru elevi din clasa a IX-a de la Liceul Tehnologic de
Mecatronică și Automatizări Iași, Muzeul „Poni – Cernătescu”, 11 aprilie 2018.
• Lecția de chimie și un atelier în cadrul unui cerc pedagogic organizat de Liceul “Ion
Ștefănescu” Iași, Muzeul „Poni – Cernătescu”, 13 aprilie 2018.
• Ateliere de chimie distractivă în cadrul programului „Școala Altfel”, Școala
Gimnazială “Ion Creangă Iași” – două clase, Muzeul „Poni – Cernătescu”, 19 aprilie
2018 (2 ateliere).
• Proiectul de pedagogie muzeală „Portativul tânărului artist” – concert lecție susținut
de elevi de la colegiul național de arte „Octav Băncilă” Iași, 24 aprilie 2018.
• Ateliere de chimie distractivă în cadrul programului „Școala Altfel”, Colegiul Național
“Mihai Eminescu” Iași – două clase pregătitoare și două clase de a X-a, Muzeul
„Poni – Cernătescu”, 24 aprilie 2018 (4 ateliere).
• Atelier de geologie și chimie pentru elevi din clasa a VIII-a de la Școala Gimnazială
“Alecu Russo” Iași, Muzeul „Poni – Cernătescu”, 25 aprilie 2018:
• Atelier de geologie și chimie pentru elevi din clasa a VIII-a de la de la Școala
Gimnazială “Alecu Russo” Iași, Muzeul „Poni – Cernătescu”, 27 aprilie 2018.
• Ateliere de chimie distractivă în cadrul programului „Școala Altfel”, Școala
Gimnazială Botoșani, Muzeul „Poni – Cernătescu”, 27 aprilie 2018.
• Atelierul de geologie și chimie pentru elevi din clasa a IX-a de la Liceul Tehnologic
de Mecatronică și Automatizări Iași, Muzeul „Poni – Cernătescu”, 9 mai 2018.
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• Atelierul de geologie și chimie pentru elevi din clasa IX-a de la Colegiul de
Electronică și Telecomunicații “Ghe. Mârzescu” Iași, Muzeul „Poni – Cernătescu”,
11 mai 2018.
• Atelier de biologie pentru elevi din clasele a VIII-a de la Palatul Copiilor – Uricani,
Muzeul „Poni – Cernătescu”, 15 mai 2018.
• Coorganizator la activitatea cu tema „Studii și exemple de bună practică în
sărbătorirea României Centenare” a Cercului metodic al profesorilor de Istorie din
jud. Iași. Organizator principal: Inspectoratul Școlar Județean Iași, Muzeul Memorial
„A.I.Cuza” Ruginoasa, 15 iunie 2018.
• Parteneriat în cadrul proiectului educațional „Flacăra Unirii Centenare”. Organizator
principal: Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) – Filiala Iași în
parteneriat cu Muzeul Memorial „A.I.Cuza” Ruginoasa, Muzeul Memorial „A.I.Cuza”
Ruginoasa, 19 mai 2018.
• Ateliere de pedagogie muzeală organizate de Muzeul Etnografic al Moldovei în
cadrul manifestării „Târgul Meșterilor Populari”, ediția a XIX-a, 18-20 mai 2018 (10
ateliere).
• Atelier de biologie pentru elevi din clasele a VIII-a de la Școala Gimnazială “Ion
Ghica” Iași, Muzeul „Poni – Cernătescu”, 22 mai 2018.
• Ateliere de chimie (3) distractivă pentru elevi de la Școala “Carol I” Iași, Liceul
Agronomic Iași, Colegiul Național Iași, Colegiul “Ghe. Asachi” Iași în cadrul
programelor educative ale Muzeului „Poni – Cernătescu”, 3 iunie 2018.
• Ateliere educaționale organizate în cadrul taberei de creație destinată învățării
meșteșugurilor artistice de către copiii din școlile municipiului Iași „Micii meșteri din
Copou”, ediția a XI-a. Organizator: Art-Meșteșugurile Prutului; Partener: Muzeul
Etnografic al Moldovei, 18-24 iunie 2018.
• Spectacolul de Halloween cu participarea teatrului de copii „Înșiră-te mărgărite” și
copii de la Grădinița Paradis, Muzeul „Poni – Cernătescu”, 30 octombrie 2018.
• Atelierul de chimie distractivă pentru elevi din clasa a VI-a de la Școala Dimitrie
Cantemir Iași, Muzeul „Poni – Cernătescu”, 31 octombrie 2018.
• Partener în cadrul proiectului Euroscola „Importanța patrimoniului național în
context european” (2017-2019) al Liceului „Mihail Sadoveanu” Pașcani, Muzeul
Memorial „A.I.Cuza” Ruginoasa, octombrie 2017- aprilie 2018.
• Atelierul practic de chimie distractivă pentru elevi din clasa a IX-a de la Școala
„Nicolae Iorga” Iași. Activitatea a făcut parte din Programul educațional „Școala
Altfel”, Muzeul „Poni – Cernătescu”, 7 noiembrie 2018.
• Ateliere de pedagogie muzeală organizate în cadrul Târgului de meșteri populari
„Meșteri și meșteșuguri tradiționale din Moldova”. Organizator Asociația „ART –
Meșteșugurile Prutului” în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Moldovei, 2-4
noiembrie 2018 (6 ateliere).
• Parteneriat în proiectul cultural interjudețean „Valori culturale românești” al
Colegiului Național „Mihai Eminescu” Iași, ediția a XX-a, Muzeul de Istorie a
Moldovei, 9-11 noiembrie 2018.
• Partener în cadrul proiectului „Națiune, crez și centenar”. Organizator principal:
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Ruginoasa, Muzeul Memorial „A. I.
Cuza” Ruginoasa, 29 noiembrie 2018.
• „România acum 100 de ani”, prezentare la Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” din Iași,
cu prilejul manifestărilor dedicate Centenarului României, Muzeul de Istorie a
Moldovei, 22 noiembrie 2018.
• Lunar: Program educațional „Ora lui Berthelot”, în cadrul proiectului „Henri Mathias
Berthelot”. Organizator principal: Fundația „Actus” București în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar Iași, Primăria Municipiului Iași și Muzeul de Istorie a Moldovei
(8 ateliere).
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• Lunar: Atelier educațional cu tema „Iașii în Primul Război Mondial”, Muzeul de
Istorie a Moldovei (8 ateliere).
• Lunar: Atelier educațional cu tema „Iașii în vremea lui Kogălniceanu”, Muzeul
Memorial „Mihail Kogălniceanu” (8 ateliere).
• Lunar: Atelier educațional „De vorbă cu muzeograful”, Muzeul Memorial „A. I. Cuza”
Ruginoasa (8 ateliere).
• Expoziția de științe interactive „Laborator 2.0” desfășurată în parteneriat cu
EventEra Iași, în perioada 1 martie – 12 mai 2018, în medie 4 ateliere zilnic, de
marți până duminică. Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Biroul Relații
Publice, Proiecte, Programe, Marketing Cultural și Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan
Procopiu” (248 ateliere).
• Concertele - lecție de la Palat – 5 concerte în perioada ianuarie – iunie 2018.
• Ateliere educative „Orchestra simfonică” (2), organizate în cadrul proiectului de
pedagogie muzeală Atelierele „DICE – Distractiv. Interactiv. Creativ. Educativ” (cu
programare). Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Biroul Relații Publice,
Proiecte, Programe, Marketing Cultural.
• Ateliere educative „Costumul de operă” (1), organizate de Complexul Muzeal
Național „Moldova” Iași - Biroul Relații Publice, Proiecte, Programe, Marketing
Cultural în colaborare cu voluntarii de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”,
în cadrul proiectului de pedagogie muzeală Atelierele „DICE – Distractiv. Interactiv.
Creativ. Educativ” (cu programare).
• Ateliere cu tema „Tainele ceramicii Cucuteni” (24), organizate de Complexul Muzeal
Național „Moldova” Iași - Biroul Relații Publice, Proiecte, Programe, Marketing
Cultural, în cadrul proiectului de pedagogie muzeală Atelierele „DICE – Distractiv.
Interactiv. Creativ. Educativ” (cu programare).
• Ateliere educative „Ceramica de Iznik” (3), organizate de Complexul Muzeal
Național „Moldova” Iași - Biroul Relații Publice, Proiecte, Programe, Marketing
Cultural, în cadrul proiectului de pedagogie muzeală Atelierele „DICE – Distractiv.
Interactiv. Creativ. Educativ” (cu programare).
• Ateliere educative „Portretul” (2), organizate de Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași - Biroul Relații Publice, Proiecte, Programe, Marketing Cultural, în
cadrul proiectului de pedagogie muzeală Atelierele „DICE – Distractiv. Interactiv.
Creativ. Educativ” (cu programare).
• Ateliere educative „Flori de iarnă” (2), organizate de Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași - Biroul Relații Publice, Proiecte, Programe, Marketing Cultural în
cadrul proiectului Atelierele „DICE – Distractiv. Interactiv. Creativ. Educativ” (cu
programare).
• Atelierele de teatru la muzeu (2) și construcție de jucării (2) tradiționale din cadrul
expoziției „Bombastic” în contextul Proiectului „Patrimoniul copiilor” finanțat de
AFCN și având ca lider Asociația DaDeCe, derulat în perioada 16 decembrie – 14
noiembrie 2018. În cadrul aceleiași expoziții au fost realizate 24 de ghidaje
interactive.
• 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 49 de studenți stagiari.
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;
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Fire și accesorii metalice întâlnite în textilele etnografice și istorice;
Pigmenți și cerneluri utilizați în realizarea cărților și documentelor de sec. XV - XVIII
din patrimoniul cultural național;
Tehnici și materiale performante utilizate în investigarea și restaurarea bunurilor
culturale din materiale oxidice;
Dezvoltarea și aplicarea metodologilor de analiză non-invazive pentru cunoașterea
naturii și structurii operelor de artă;
Studierea paletei pictorilor români moderni din Galeria de Artă modernă
românească a Complexului Muzeal Național „Moldova“ Iași;
Dicționar de termeni în domeniul restaurării conservării artefactelor pe bază de
biomateriale;
Tezaure medievale din colecția Muzeului de Istorie a Moldovei: analiză
compozițională și 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 și patrimoniu muzeal;
Pictorialul amintirilor - Catalog de Tehnica fotografică și cinematografică;
Aviația militară și civilă la Iași;
Istoria științei și tehnicii pe teritoriul municipiului Iași;
Palatul in imagini stereoscopice și Catalog de stereoscopie;
Tematica Muzeului de Arheologie Industrială;
Cercetare în vederea redactării lucrării „Monografia familiei Poni”;
Cercetarea colecției de aparate de măsură și 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 știință de-a lungul vremii;
Fondul Ștefan Procopiu-corespondență”
Studiul colecției de automate muzicale în vederea realizării Catalogului de colecție
Muzica mecanică;
Studiul colecției de aparate de înregistrarea și redarea directă a sunetului în vederea
realizării Catalogului de colecție;
Conservarea preventivă a automatelor muzicale din colecțiile Muzeului Științei și
Tehnicii ”Ștefan Procopiu”;
Legislația în domeniul protecției obiectelor de patrimoniu corelată cu cea europeană
Automatica în muzeu;
Tipodimensionarea și amenajarea depozitelor;
Arheologie Industrială - Patrimoniu industrial și tehnic din Moldova.
Muzeul de Artă
Colecția de stampe in colecția Muzeului de Arta Iași.
Studiu in vederea publicării: „Averea cavalerului și consilierului de curte Constantin
Balș la 1848”.
Pictori ieșeni contemporani.
Catalogul de colecție Dan Hatmanu - pictura din patrimoniul Muzeului de Artă Iași.
”Conservarea lucrărilor în funcție de natura materialului suport”
Pictura sec. al XIX-lea în colecțiile Muzeului de Artă - Nicolae Grigorescu in
colecțiile Muzeului de Arta din Iași
Sculptura românească în patrimoniul Muzeului de Artă
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Reorganizarea depozitelor si a expozițiilor permanente - conservarea patrimoniului
Muzeului de Artă
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 (sfârșit de secol XVIII -sec.
XIX);
• Hohenzollern, familia Regală a României – ipostaze fotografice;
• Orașul Iași 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. Iași, punct Dealul Bodeștilor, cercetare sistematică în parteneriat
cu Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Arheologie Iași; Vechiul Schit Nifon,
Mănăstirea Secu, jud. Neamț - cercetare sistematică;
• Supravegheri arheologice sau cercetări arheologice preventive desfășurate pe
teritoriul județului Iași ce vor fi contractate cu diverși beneficiari în funcție de
solicitări și de contractele de prestări servicii arheologice încheiate.
CERCETARE ARHEOLOGICĂ
Șantiere arheologice sistematice:
• Cercetare arheologică sistematică la Vechiul Schit Nifon, jud. Neamț, iulie-august
2018.
Cercetare arheologică preventivă:
• Cercetare arheologică preventivă în municipiul Iași, str. Cuza Vodă nr. 4.
• Cercetare arheologică preventivă la Mănăstirea Bârnova.
• Cercetare arheologică preventivă la Mănăstirea Frumoasa, Iași.
• Cercetare arheologică preventivă în vederea realizării lucrării: „Construire locuințe
colective, spații comerciale, servicii și parcare subterană pe teren proprietate și teren
concesionat situat în municipiul Iași, strada Bucșinescu, strada Smârdan, strada Ghica
Vodă, intersecția str. M. Barnovschi cu str. Otilia Cazimir, nr. 37, 37 A, 88, FN, mun.
Iași, jud. Iași”.
• Cercetare arheologică preventivă în vederea elaborării proiectului de restaurare a
bisericii „Sfinții Atanasie și Chiril”, strada Sfântul Atanasie, nr. 20, municipiul Iași.
• Cercetare arheologică preventivă „Construire locuințe colective pe teren proprietate
conform PUZ aprobat cu HCL 362/24.04.2017”, în mun. Iași, stradela Armeană nr. 4-6.
Contracte de prestări servicii arheologice încheiate/finalizate în cursul anului 2018:
• Contract de prestări servicii arheologice nr. 1469/06. 03. 2018 pentru lucrarea
„Interconectare și construire rețea telecomunicații electronice în comunele Erbiceni,
Focuri și oraș Podu Iloaiei”.
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Contract de prestări servicii arheologice nr. 2596/26. 04. 2018 pentru edificarea de
locuințe în localitatea Aroneanu.
Contract de prestări servicii arheologice nr. 2576/03. 05. 2018 în vederea realizării
lucrării „Construire locuință individuală pe teren proprietate prin demolare construcții
existente C2, C3, C4, C5, situată în strada Mănăstirii nr. 10, Iași”.
Contract de prestări servicii arheologice nr. 2689/07. 05. 2018 în vederea realizării
lucrării „Consolidare și refuncționalizare a Palatului Braunstein situat în str. Cuza
Vodă, nr. 2, Iași”.
Contract de prestări servicii arheologice nr. 3197/24. 05. 2018 cu „Parohia Biserica
Duminica Tuturor Sfinților”, sat Pocreaca, com. Schitu Duca, jud. Iași.
Contractul de prestări servicii arheologice nr. 3189/24. 05. 2018 pentru „Demolare
clădiri existente (C1 și C2) pe teren proprietate situat în municipiul Iași, Șoseaua
Voinești nr. 16”.
Contact de prestări servicii arheologice nr. 3237/29.05.2018 cu Mănăstirea Pângărați,
jud. Neamț.
Contract de prestări servicii arheologice nr. 3868/19. 06. 2018 în vederea realizării
lucrării „Restaurare, consolidare, recompartimentare pentru amenajare locuințe,
amenajare subsol tehnic, compartimentare pod existent și construire scară exterioară monument istoric, situată în strada Gându, nr. 1A, Iași”.
Contract de prestări servicii arheologice nr. 4546/16. 07. 2018 pentru lucrarea
„Desființare parțială, extindere și supraetajare construcție existentă, împrejmuire teren
proprietate – conform PUZ aprobat cu HCL nr. 509/29. 11. 2017”.
Contract de prestări servicii arheologice nr. 4596/17. 07. 2018 pentru lucrarea
„Construire locuință și racord utilități pe teren proprietate situat în comuna Lețcani, jud.
Iași”.
Contract de prestări servicii arheologice nr. 5087/07. 08. 2018 pentru lucrarea
„Demolare construcții existente pe teren proprietate situat în str. Iancu Bacalu, nr. 15A,
localitatea Iași, jud. Iași”.
Contract de prestări servicii arheologice nr. 5216/13. 08. 2018 pentru lucrarea
„Amplasare piesă de mobilier „Masa amintirilor” în incinta Muzeului Național al
Literaturii Române Iași – Bojdeuca Ion Creangă, situată pe str. Simion Bărnuțiu nr. 4,
localitatea Iași, jud. Iași.
Contract de prestări servicii arheologice nr. 6214/21. 09. 2018 pentru lucrarea
„Construire o locuință P, și o locuință P+M, împrejmuire, anexe aferente funcțiunii de
locuire, racorduri utilități, organizare de șantier pe teren proprietate situat în comuna
Miroslava, satul Balciu, jud. Iași”.
Contract de prestări servicii arheologice nr. 6213/21. 09. 2018 pentru lucrarea
„Construire locuință individuală P+M, împrejmuire, anexe aferente funcțiunii de locuire,
racorduri utilități, organizare de șantier pe teren proprietate situat în comuna Miroslava,
satul Balciu, jud. Iași”.
Contract de prestări servicii arheologice nr. 6212/21. 09. 2018 în vederea realizării
lucrării „Construire locuințe colective și împrejmuire teren proprietate, situat în str.
Frederick, nr. 13, Iași”.
Contract de prestări servicii arheologice nr. 6211/21.09.2018 în vederea realizării
lucrării „Construire parcare subterană aferentă clădirii centru medical situat în Iași, str.
Lascăr Catargi, nr. 48, Iași”.
Contract de prestări servicii arheologice nr. 6592/08. 10. 2018 în vederea realizării
lucrării „Reparații capitale, consolidare, amenajări interioare imobil existent C1, situat în
strada Albineț, nr. 12, Iași, jud. Iași”.
Contract de prestări servicii arheologice nr. 6637/09. 10. 2018 pentru lucrarea
„Extinderea rețelelor termice în vederea racordării de noi consumatori la S. A. C. E. T.
din municipiul Iași – zona șoseaua Bucium” și „Extinderea rețelelor termice în vederea
53

racordării de noi consumatori la S. A. C. E. T. din municipiul Iași – zona Copou și zona
Bd. D. Mangeron”.
• Contract de prestări servicii arheologice nr. 6818/15.10.2018 în vederea realizării
lucrării „Consolidare, amenajare spațiu de locuit in pod existent, schimbare forma
acoperiș și extindere subsol în punctul Iași, str. Sf. Sava, nr. 15”.
• Contract de prestări servicii arheologice nr. 7326/31. 10. 2018 în vederea realizării
lucrării „Construire locuință colectivă mica pe teren proprietate, situată în str. Toma
Cozma, nr. 102A, Iași”.
• Contract de prestări servicii arheologice nr. 8411/07. 12. 2018 în vederea realizării
lucrării „Consolidare, recompartimentare construcție existentă pe teren proprietate,
situată în strada Fătu, nr. 8, Iași”.
• Contract de prestări servicii arheologice nr. 9058/18. 12. 2018 pentru lucrarea
„Consolidare, recompartimentare, înlocuire structură pod și învelitoare la imobil existent
cu nr. cad. 149221-C1, pe stradela Nicoriță nr. 5”.
• Precontract de prestări servicii arheologice nr. 9026/18. 12. 2018 pentru lucrarea
„Lucrări de reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat al
Institutului de Psihiatrie Socola Iași clădirea C21”, la sediul din Iași, Șoseaua Bucium
nr. 36.
• Contract de prestări servicii arheologice nr. 9058/18. 12. 2018 pentru lucrarea
„Consolidare, recompartimentare, înlocuire structură pod și învelitoare la imobil existent
cu nr. cad. 149221-C1” pe str. Aluniș nr. 53.
Muzeul Etnografic al Moldovei
Din punct de vedere geografic, cercetările tematice etnografice au fost concentrate
în următoarele zone: Cercetare etnografică de teren pe Valea Bistriței, Valea Moldovei,
Valea Ozanei, Valea Trotușului, Valea Tazlăului; Cercetare etnografică de teren: în
Republica Moldova, raioanele: Hâncești, Bălți, Orhei, Soroca etc.
• Păstoritul; Antropologie creștină;
• Alimentație tradițională;
• Port popular și textile de interior;
• Creșterea animalelor mari în Moldova;
• Arhitectura populară;
• Culesul plantelor;
• Dogăritul;
• Ceramica populară din Podișul Central Moldovenesc;
• Obiceiuri;
• Arhitectura spațiului rural".
În anul 2018, 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 și prin lucrările științifice publicate în reviste cotate ISI sau în alte
publicații de profil și de popularizare (1 articol în reviste cotate ISI; 66 de lucrări
științifice în publicații naționale și internaționale).
Distincții
Diploma și medalia de aur INVENTICA 2018(Dorina Rusu în colaborare);
Diploma și medalia de aur la Târgul Internațional de Invenții și Idei Practice INVENTINVEST 2018, Ediția a IX-a, Chișinău, Republica Moldova (Dorina Rusu în colaborare);
Brevete
BREVET DE INVENȚIE B.I. 130669/ 2018 – „Instalație pentru decontaminare în
plasmă” (Dorina Rusu în colaborare).
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PROGRAMUL MARKETING CULTURAL ȘI PROMOVAREA IMAGINII INSTITUȚIEI
Programul Marketing cultural și promovarea imaginii instituției implică actualizarea
permanentă a sitului oficial, www.palatulculturii.ro, a paginii oficiale de facebook Palatul
Culturii din Iași - Complexul Muzeal Național „Moldova", precum și a celei de Instagram.
Realizarea sistemului online de vânzare bilete a fost amânată pentru 2019, fiind în
continuare în căutarea celei mai bune soluții, astfel încât să nu se creeze confuzii sau
frustrări la nivelul vizitatorilor.
Ca parte a strategiei de marketing, în 2016, la redeschiderea Palatului, am introdus
bilete compuse, pentru cele patru muzee din Palat și pentru muzeele din Iași ale
Complexului, promovând astfel și muzeele mai mici și cu amplasare mai puțin
avantajoasă. Tot în cadrul programului Marketing Cultural putem menționa realizarea de
ședințe foto/video, închirierea de spații, cu precădere în Palatul Culturii dar și la celelalte
obiective ale instituției.
Am continuat și în 2018 promovarea imaginii instituției prin panouri back-lit de mari
dimensiuni, amplasate în diverse zone ale Iașiului. În acest sens, am obținut de la Primăria
Iași permisiunea de a utiliza gratuit, în scop de neutralizare, panourile de afișaj de mari
dimensiuni care rămân nefolosite de agenții economici care apelează la acest sistem
pentru a se promova. Prin această metodă, atât Palatul Culturii cât și muzeele din
interiorul său, precum și muzeele satelit de pe raza orașului Iași dar și a județului sunt
prezente vizual în peisajul ieșean.
Colaborarea cu Wink, firma care gestionează sistemul de ecrane de afișaj din
mijloacele de transport în comun, precum și din PalasMall și IuliusMall a fost continuată și
în 2018. De asemenea, s-a continuat colaborarea cu sponsorii noștri, încercând să
încurajăm societatea civilă să se implice în funcționarea optimală a acestei instituții simbol
pentru orașul Iași.Tot pentru a menține integritatea imaginii noastre am făcut demersuri
susținute pentru a convinge autoritățile locale, mai exact Primăria, să organizeze
concertele și alte evenimente similare la distanță cât mai mare de Palatul Culturii, pentru a
evita deteriorarea clădirii.
Imaginea instituției a fost promovată și prin spoturi și intervenții la posturile de radio
și televiziune acolo unde bugetele au inclus astfel de cheltuieli. Un astfel de caz a fost
proiectul „Cartea albă a eroilor – gânduri pentru străbunici”, care a apelat la patrimoniul
personal de imagini și amintiri al membrilor comunității, patrimoniu pe care i-am invitat să îl
partajeze cu noi, să contribuie alături de noi, la clădirea unui proiect emoționant.
Proiectul ”Young Art(ists) Refreshing Heritage Sites”, cofinanțat prin Programul
Europa Creativă al Uniunii Europene, prin linia de finanțare dedicată Anului 2018 care a
fost declarat Anul Patrimoniului European, a vizat revigorarea percepției patrimoniului de
către tinerii artiști. În cadrul acestui proiect tineri artiști români au putut intra în contact cu
patrimoniul celorlalte țări participante la proiect, în timp ce noi am găzduit timp de o
săptămână o echipă de artiști din toate țările participante. În acest fel, imaginea Palatului
Culturii, dar nu numai, devine cunoscută, apreciată, căutată peste tot în lume.
În Palatul Culturii funcționează și un magazin de suveniruri, unde vizitatorii pot
achiziționa obiecte variate, de la vederi și publicații periodice, la albume de expoziție sau
de colecție, carte de autor, sau reproduceri după obiecte de patrimoniu (de ex. după
ceramica de Cucuteni, după hărți de epocă etc.), diverse obiecte în tehnică tradițională dar
de dată contemporană din lemn, ceramică dar și din textile, precum și suveniruri mai
moderne, precum umbrele, pixuri, mouse pad-uri, căni de cafea, medalioane, butoni de
cămașă, stick-uri usb, toate marcate cu sigla Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.
6.

PROGRAMUL ÎMBOGĂȚIREA 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 2018 patrimoniul Muzeul de artă s-a îmbogățit cu următoarele donații: ”Liviu
Suhar”: 7 buc. – pictură; ”Dimitrie Verdianu”: 1 buc. – bronz; ”Doina Mihăilescu”: 1 buc. –
pictură; ”Florin Pânzariu”: 1 buc. – grafică; ”Elena Surdu Stănescu”: 1 buc. – bronz; ”Florin
Pânzariu”: 1 buc. – grafică. Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” este beneficiarul
unor donații ce totalizează 78 de obiecte de patrimoniu tehnic, după cum urmează:
aparate foto (2 buc.), computere (2buc.), carte tehnică (27buc.), radioreceptoare (7buc.),
aparate de uz casnic (7buc.) și obiecte din domeniul înregistrării și redării sunetului (33
buc.).
8. PROGRAMUL EDITORIAL 2018
• „Cercetări Istorice”, XXXVII, Iași, Editura Palatul Culturii, 2018, 328 p. Și on line pe
platformele CEEOL (Central and Eastern European Online Library) și www.cimec.ro
• „Ioan Neculce. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei”, Serie nouă, XXIV, Editura
Palatul Culturii, Iași, 2018, 258 p. Și on line pe platformele CEEOL (Central and
Eastern European Online Library) și www.cimec.ro.
• „Buletinul Muzeul Științei și Tehnicii”, Anul 12, Nr.12, Editura Palatul Culturii, Iași,
2018
• „Buletinul Centrului de Restaurare - Conservare Iași”, Anul XV, nr.1/ 2018, Editura
Palatul Culturii, Iași, 2018
• „Buletinul Centrului de Restaurare - Conservare Iași”, Anul XV, nr. 2/ 2018, Editura
Palatul Culturii, Iași, 2018
• Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei, XVIII, Iași, Editura Palatul Culturii, 2018, Și
on line pe platforma CEEOL (Central and Eastern European Online Library).
• „Monumentul XIX. Lucrările celei de-a XIX-a ediții a Simpozionului Internațional
„Monumentul – Tradiție și Viitor”, Iași, 2018, coordonatori: L.-V. Lefter, A. Ichim, Ed.
Doxologia, Iași, 2017, 770 p.
• „Profesori universitari chimiști ieșeni participanți la Primul Război Mondial” / autori
Monica Nănescu, Oana Florescu, Editura Palatul Culturii, Iași, 2018, ISBN 978-6068547-30-5
• „Expresii personale - expoziție de pictură maestrul Adrian Podoleanu în colecția
Muzeului de Artă din Iași și discipolii: Dacian Andoni, Paul Blînda, Modest Bursucianu,
Elena Martinov, Adrian Ioan Podoleanu, Daniela Sălăjan, Silvia Tiperciuc” / editor
Lăcrămioara Stratulat, Editura Palatul Culturii, Iași, 2018, ISBN 978-606-8547-28-2
• „Valorificarea patrimoniului cultural prin restaurare – conservare” / coordonator Maria
Geba - Editura Palatul Culturii, Iași, 2018, ISBN 978-606-8547-29-9
• „Strada Carol I (Copou): memoria monumentelor ieșene” / autori Sorin Iftimi, Rodica
Iftimi, Editura Palatul Culturii, Iași, 2018, ISBN 978-606-8547-34-3
• „Cartea albă a eroilor: gânduri pentru străbunici” / coordonator Coralia Costaș, Editura
Palatul Culturii, Iași, 2018, ISBN 978-606-8547-32-9
• ”The Disintegration of the Human in War and in the Arts: International Conference,
Iași”, 2018 / coordonator Coralia Costaș, Editura Palatul Culturii, 2018, ISBN 978-6068547-31-2.
• Sat și societate. 1918-2018, Târgu-Jiu, Dr. Albinel Firescu (coord.), Editura MĂIASTRA,
2018, ISBN 978-606-516-985-2, 54 p.
• „Buletinul Informativ al Simpozionului Național «Rolul Mănăstirii Secu în viața
religioasă a Țării Moldovei»”, nr. IV, 2018.
• Album aniversar „Monumentul – Două decenii în slujba patrimoniului național (Iași,
1998-2018)”, autori: Ichim A., Iftimi S., Ed. DAR Development, București, 2018, 208 p.
PROGRAMUL EVIDENȚA, CLASAREA ȘI DIGITIZAREA PATRIMONIULUI.
Conform contractului de management, în anul 2018 a fost continuată
completarea evidenței informatice și re-evaluarea patrimoniului mobil. Evidența și
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documentarea patrimoniului și a stării de conservare a acestuia, se realizează prin
utilizarea programului național DOCPAT. De asemenea, fișele de conservare se realizează
în format electronic și format fizic. Gestiunea muzeelor este introdusă în Registrele
informatizate fiind actualizate in funcție de numărul de obiecte intrate în inventar. În anul
2018 a fost realizat Registrul electronic pentru Gestiunea Numismatică (25341 înregistrări
complete). Programul de evidență computerizată a patrimoniului mobil are un caracter
permanent. În anul 2018 au fost realizate 2031 fișe de evidență în program DOCPAT și
965 Fișe de Conservare.
Clasarea bunurilor culturale mobile se realizează potrivit dispozițiilor Legii nr.
182/2000, cu modificările și completările ulterioare, și normelor elaborate de Ministerul
Culturii și Identității Naționale, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor. În anul
2018 au fost clasate și propuse pentru clasare 299 dosare și 90 dosare de clasare în
stadiul de pregătire. Digitizarea patrimoniului s-a constituit și se dezvoltat de la an la an, la
fiecare muzeu, arhiva digitală a patrimoniului fiind completată în urma fotografierii
obiectelor, a scanării documentelor etc. Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași 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
FINANȚĂRI NERAMBURSABILE
În anul 2018 a fost continuată activitatea de accesare și atragere de fonduri
naționale și europene în vederea finanțării unor proiecte curatoriale, a unor
programe de educație muzeală și de voluntariat, conform obiectivelor specifice ale
contractului de management.
• Proiectul School Without Walls, finanțat prin Programul Erasmus + KA201 Strategic
Partnerships Projects 2016-1-TR01-KA201-034306. Derulat în perioada 1 septembrie
2016- 31 august 2018, de către Agenția Națională de Educație din Turcia, având ca
parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Iași, Complexul Muzeal Național Moldova Iași,
instituții de învățământ din Grecia, Polonia și Turcia. Suma acordată prin finanțare
Erasmus. Buget prevăzut în program 21314,925 lei (4575 euro)
• Proiectul cultural - educativ Flower Rocks, finanțat de Fundația Comunitară Iași prin
Fondul Științescu, Contract nr. 3/5.01.2018. Derulat de Muzeul Științei și Tehnicii
„Ștefan Procopiu", în perioada 10 februarie - 29 mai 2018. Obiective: stimularea grupului
țintă (peste 50 grupuri de elevi din cinci scoli ieșene selectate) a interesului pentru
științele aplicative (geologia și chimia). Buget prevăzut în program: 8461,99 lei.
• Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice (FIMM 11), proiect finanțat de Ministerul
Culturii și Identității Naționale - Administrația Fondului Cultural Național, Contract de
finanțare nr. P0293/din 27 februarie 2018. Derulat în perioada februarie - noiembrie
2018, la Palatul Culturii. Parteneri: Primăria Iași, Direcția Județeană pentru Cultură Iași,
Centrul Cultural German Iași, Palas Iași, Galeriile Anticariat „Dumitru Grumăzescu” DIG,
Centrul Social – Cultural „Sfântul Ilie” Miclăușeni, Asociația Crescendo International,
Asociația Atelierul de Tango. Festivalul a oferit publicului un program deosebit de dens
care a cuprins expoziții de aparate muzicale, spectacole ale flașnetarilor, concerte, dans,
animație, video mapping, prezentare de vestimentație, workshop pentru specialiști. Buget
prevăzut în proiect: 113127 lei.
• Proiectul de parteneriat strategic pentru formare profesională finanțat prin programul
Erasmus Plus, acțiunea cheie 2, intitulat ”Work-Based Training: Art and Culture”.
Liderul de proiect este asociația culturală I 5 Sensi Associazione Culturale din Italia, iar
partenerii sunt: CPA di G.Bomba, Italia, Kairos Europe, Marea Britanie, Complexul
Muzeal Național „Moldova”, Iași România, Cresol Association, Spania, Palatul Copiilor
din Constanța. Perioada de derulare: decembrie 2017 - iunie 2019. Prima întâlnire a
proiectului s-a desfășurat în Lanciano, Italia, în perioada 18 - 19 ianuarie 2018, cea de-a
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doua sesiune de formare în datele de 28 și 29 iunie, la Londra, iar cea de-a treia sesiune
s-a derulat în perioada 29- 30 octombrie 2018, la Constanța. Ultima întâlnire a fost la
Valencia, Spania, februarie 2019. Buget 8320 euro.
Proiectul de parteneriat strategic pentru formare profesională finanțat prin programul
Erasmus Plus, acțiunea cheie 2, intitulat ”Shared Standards of a New Profession: the
Museum Mediator” (SSaNeProMM). Liderul de proiect este Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași, iar partenerii sunt CPA di G.Bomba, Italia, I 5 Sensi Associazione
Culturale, Italia, Espacio Rojo din Spania, Ethniko Kentro Erevnas kai Diasosis Sholikou
Ylikou, din Grecia și Grone – Bildungszentren Berlin GmbH – gemeinnützig, din
Germania.Perioada de implementare este cuprinsă între 1 octombrie 2018 – 31 martie
2020. Buget CMNM:19055 Euro.
Proiectul „Young Artists Refreshing Heritage Sites/ REFRESH”, coordonat de
Asociația Orașelor Istorice din Slovenia și derulat cu sprijin financiar acordat de Comisia
Europeană prin programul Europa Creativă pentru proiecte de cooperare legate de Anul
European al Patrimoniului Cultural 2018. Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași
participă în calitate de partener, alături de ITACA – Asociația pentru Dezvoltare Locală
din Abruzzo, Italia și Fundația Universitară San Antonia din Spania. Durata proiectului
este iunie 2018 – decembrie 2019.Bugetul 72.203,6 Euro.
Proiect „România e acasă”, finanțat AFCN, coordonator Muzeul „Casa Mureșenilor”
Brașov în parteneriat cu Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Științei și
Tehnicii „Ștefan Procopiu”, Biblioteca Județeană Astra Sibiu, Muzeul Brăilei „Carol I”,
dedicat unor mari valori românești consacrate în afara țării: Ioan Petru Culianu, Eugen
Ionescu, Ștefan Baciu, Emil Cioran, Panait Istrati”.
Proiect „Patrimoniul copiilor” (care a inclus expoziția „Bombastic”, vizitele ghidate
interactive, atelierele de teatru la muzeu și de confecționat jucării tradiționale),
coordonator Asociația DaDeCe în parteneriat cu Complexul Muzeal Național „Moldova”
Iași – Muzeul Etnografic al Moldovei și Departamentul Relații Publice, și
NodMakerSpace, București.
Proiectul ”Archeological Bridges – New Techniques and Technologies Applicable in
Archeological Exhibitions” prin Fondul SEE Pentru Proiecte Bilaterale, conform
contractului de grant RO-CULTURA-BR1-14/2018. Suma grant 3270 euro.
Proiectul ”Cartea albă a eroilor – gânduri despre străbunici”, finanțat prin programul
Centenar al Primăriei Municipiului Iași, valoarea proiectului 10.200 lei din care 9000 lei
finanțare de la Primăria Iași, 1200 lei cofinanțare CMNM.
Conferință internațională „Dezagregarea umanului în război și în arte”, valoarea
proiectului 18.000 lei din care 11.000 lei finanțare de la Primăria Iași prin programul
Centenar,7.000 lei cofinanțare CMNM.
Simpozionul „Monumentul – Tradiție și viitor”, finanțare de la Primăria Iași, prin programul
Centenar: 30.000 lei,cofinantare CMNM 20.000 lei.
Proiect ”Enhancement of Capriana Monastery for the Promotion of the Unique
Ecclesiastic Heritage by Cross-border Cooperation and Digitization (EnCaMo)” - în
evaluare, în cadrul Programuuil Operațional Comun România-Republica Moldova 20142020; (Thematic objective 3 - Promotion of local culture and preservation of historical
heritage; Programme priority 2.1 Preservation and promotion of the cultural and historical
heritage; Coordonator: Complexul Muzeal Național „Moldova” Iasi - Centrul de Cercetare
și Restaurare Conservare a Patrimoniului Cultural – buget 73135 euro; Partener:
Mănăstirea Căpriana, Rep. Moldova. buget – 36625 euro. Durata proiectului: 18 luni.
Proiectul transfrontalier în evaluare ”MOldova and ROmania, Cross-Border
Communication” (MoRoCo) în cadrul Programului Operațional Comun RomâniaRepublica Moldova 2014-2020, proiecte SOFT.(Thematic objective 2 - Support to
education, research, technological developement and inovation; Programme priority 1.1
Institutional cooperation in the educational field for increasing access to education and
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quality of education). Coordonator: Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul
Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” - buget - 270000 euro; Parteneri: Muzeul Național de
Istorie a Moldovei, Rep. Moldova – buget – 110000 euro; Association “Alliance of
Educators for Science, Technology, Engineering, Mathematics and Informatics- Esteem”
– buget – 55000 euro. Durata proiectului: 18 luni.
• Partener în proiectul transfrontalier în evaluare „Identificarea, valorificarea și promovarea
patrimoniului ornamental scheomorf din zona Moldovei pe diverse suporturi natural”, în
cadrul Programuuil Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020;
(Thematic objective 3 - Promotion of local culture and preservation of historical heritage;
Programme priority 2.1 Preservation and promotion of the cultural and historical
heritage); Aplicant Universitatea Tehnica a Moldovei. Total buget CMNM 30.000 euro.
• Partener în proiectul transfrontalier în evaluare ”Unknown History: People and
Monuments” în cadrul Programuuil Operațional Comun România-Republica Moldova
2014-2020; (Thematic objective 3 - Promotion of local culture and preservation of
historical heritage; Programme priority 2.1 Preservation and promotion of the cultural and
historical heritage); Aplicant Asociația Obștească "Conacul Bogdasarov", valoare totală
proiect 99,940 euro.
8. alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de
management.
În anul 2018 s-au desfășurat o serie de activități specifice, care nu au fost cuprinse
în programul minimal cum ar fi:
• ghidaje la cerere
• cursuri festive, serbări;
• servicii de restaurare și 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 dispoziție de spații pentru conferințe și diferite alte activități
culturale
• vânzare de publicații și suveniruri personalizate în magazinele muzeelor;
• punerea la dispoziție a unor materiale informative sau reproduceri, imagini la cerere
pentru cataloage, albume etc.;
• 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.

F). Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu o
estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către
autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte
surse
1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare;

▪ previzionarea evoluției cheltuielilor de ▪ previzionarea evoluției veniturilor propuse a fi
personal ale instituției;
atrase de către candidat, cu menționarea
surselor vizate;
2018 = 7.961.447 lei;
2018 = 2.099.104 lei;
2019= 10.300.000 lei;
2019= 2.250.000 lei;
2020 = 11.500.000 lei
2020 = 2.305.000 lei
2021 =13.000.000 lei;
2021 = 2.350.000 lei;
2022 =14.500.000 lei
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Venituri din vânzare bilete
muzeu
Venituri din vânzare pliante
Venituri din prestări servicii
Venituri din studii și cercetări
Venituri din activități diverse

Venituri
proprii
2018 (lei)
1.357.353

2022 = 2.420.000 lei
Venituri
Venituri
proprii
proprii
2019 (lei)
2020 (lei)
1.400.000 1.420.000

Venituri
proprii
2021 (lei)
1.430.000

Venituri
proprii 2022
(lei)
1.450.000

13.337
510.275
79.203
223.766

20.000
520.000
80.000
230.000

30.000
540.000
100.000
250.000

40.000
550.000
120.000
260.000

25.000
530.000
90.000
240.000

1. Nr. de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management;
Numărul de beneficiari pentru următoarea perioadă de management va depinde de
fondurile care vor fi alocate sau nu redeschiderii expozițiilor de bază din cadrul Palatului
Culturii, edificiu redeschis în aprilie 2016 cu expoziții temporare pentru care am primit
sprijinul sponsorilor locali. Ulterior au fost deschise alte și alte expoziții temporare, cu o
durată variabilă, de la o lună la peste un an, în funcție de gradul de interes manifestat de
vizitatori. De aceea, considerăm că ne putem menține și chiar depăși prognozele din
proiectul de management (2019: 360.000; 2020: 380.000; 2021: 400.000) dacă în Palatul
Culturii măcar unul din muzee își va redeschide expoziția permanentă. În mod similar,
considerăm că reamenajarea Muzeului Sit arheologic de la Cucuteni va fi un element de
real interes pentru turiștii aflați în trecere în zonă și ar putea duce la creșterea numărului
de vizitatori.
2. 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 657 de proiecte culturale în afara programului minimal, reprezentând
expoziții naționale și internaționale, târguri, workshop-uri, congrese, conferințe,
sesiuni de comunicări naționale și internaționale, activități de pedagogie muzeală,
proiecte cu finanțări nerambursabile.
CONCLUZIE:
În perioada supusă evaluării s-a urmărit și realizat în totalitate implementarea
obiectivelor specifice asumate, din al doilea an de mandat, în Contractul de
Management, așa cum se poate constata din Raportul de activitate prezent.
PARTEA II:
(Opțional)
Propuneri privind modificarea și/sau completarea clauzelor contractuale, formulate, după
caz, în baza prevederilor art. 39 alin. (3) din ordonanța de urgență.
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