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PROIECT DE MANAGEMENT
pentru Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui
instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Vaslui
în vederea continuării managementului pentru perioada 01.07.2018-01.07.2023
A. Analiza socio - culturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind
evoluția acesteia în sistemul instituțional existent
Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui poartă numele marelui domnitor al Moldovei -Ștefan cel Marecunoscută și apreciată personalitate istorică.
Prin dispozitia Consiliul Popular al Judetului Vaslui în 1974, la 18 octombrie s-a înfiinţat Muzeul Judeţean
“Ştefan cel Mare” Vaslui, cu profil mixt de istorie si etnografie. Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui s-a deschis
în ziua de 27 septembrie 1975, în prezenta specialiştilor din centrele universitare Iaşi şi Bucureşti, a directorilor
muzeelor din Moldova, a autorităţilor locale şi judeţene, fiind apreciat în acel moment şi după, ca cel mai tânar muzeu
al ţării şi cel mai bine realizat din punct de vederea tematic, ştiinţific şi muzeotehnic. Funcţionarea unei instituţii
muzeale este determinată de căte mediul social în care se găseşte, relaţia dintre instituţie şi societate fiind esenţială.
Situat în partea estică a României, în regiunea istorică Moldova, judeţul Vaslui face parte din Euroregiunea
Siret- Prut-Nistru din 2002 şi din Regiunea de dezvoltare Nord-Est. Județul este situat pe râul Bârlad, străbate partea
de sud și sud-est a Podișului Central Moldovenesc, iar în partea centrală se întinde pe Colinele Tutovei și Dealurile
Fălciului, diviziuni ale Podișului Bârladului — parte a Podișului Moldovei. Face parte din regiunea Nord - Est, în care
sunt incluse și județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț și Suceava. Relieful este format din dealuri și văi largi, orientate
preponderent nord-sud. Altitudinea maximă: 485 m – Dealul Mângăralei, în nord-vest și 425 m — Dealul Cetățuii, în
partea de nord-est. Altitudinea medie este de 250–350 m. Altitudinea minimă este de 10 m în lunca Prutului. Clima
este temperat-continentală cu nuanțe excesive, fiind caracterizat prin veri călduroase și secetoase și ierni geroase.
Temperaturile sunt cuprinse între 8 °C și 9,8 °C și precipitații relativ reduse. Rețeaua hidrografică este reprezentată în
special de cursul mijlociu al râului Bârlad, cu afluenții Vaslui, Crasna, Tutova și Zeletin, iar în partea de sud-est a
județului de râul Elan, afluent al Prutului. Principalele lacuri:
•

lacuri de luncă:lacul Grosu, lacul Balta Mare, lacul Hârseții;

•

lacuri de acumulare: Solești, Cuibul Vulturilor, lacul Mânjești, lacul Tungujei, lacul Căzănești, Râpa
Albastră, lacul Pușcași, lacul Vulturești, Poșta Elan;

•

iazuri piscicole: Cârja, Negrești, Tăcuta, Rediu-Galian.

Din suprafața totală de 533.127 ha (2,3% din suprafața totală a țării), 72,2% este zonă agricolă, 16,4% reprezintă
păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră și 11,4% alte suprafețe (ape, suprafețe construite, drumuri, căi ferate,
etc.).Localitățile extreme ale județului sunt: Protopopești din comuna Tăcuta la nord, Pochidia din comuna Tutova la
sud, Săratu din comuna Stănilești la est și Vladia din comuna Dragomirești la vest.
Județe vecine
•

Județul Iași - în partea de nord

•

Județul Neamț - în partea de nord-vest

•

Județul Galați - în partea de sud

•

Județul Vrancea - în partea de sud-vest
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•

Republica Moldova - în partea de est granița este râul Prut de 171 km.

•

Județul Bacău - în partea de vest

Existența celor mai vechi așezări pe teritoriul județului Vaslui este demonstrată de descoperirile arheologice din
perioada neolitică, dar primele atestări documentare ale unor localități au apărut în 1375 și în documente interne din
1423. În perioada 1435-1442, Vaslui a fost rezidența Țării de Jos și era considerat a doua citadelă a Moldovei. De
Vaslui scrie și Grigore Ureche în Letopisețul său următoarele: „[...] la leatul 6948 dichemvrii 12 zile, iarăși au intrat
tătarii în Țara de Jos, de au prădat și au arsu Vasluiul și Bârladul. Județul Vaslui, cu reședința la Vaslui, a fost
înființat ca unitate administrativ-teritorială sub denumirea de ținut, încă din secolul al XIX-lea și cuprindea o suprafață
de 2132 km². În componența sa intrau 3 plăși: Racova, Stemnic și Crasna. Ca semn heraldic avea un scut crenelat, un
stup și trei albine. În 1950, a fost înființată regiunea Bârlad cu reședința la Bârlad, iar în perioada 1956 - 1968, Vaslui,
Fălciu și Tutova făceau parte din județul Iași. La 17 februarie 1968, a avut loc o împărțire administrativ-teritorială,
fiind astfel reînființat județul Vaslui în limitele cunoscute în prezent din fostele județe Vaslui, Tutova (cu reședința la
Bârlad) și Fălciu (cu prima reședință la Fălciu, apoi la Huși).
Județul Vaslui cuprinde în structura sa administrativ-organizatorică:
•

3 Municipii: Vaslui, Bârlad, Huşi;

•

2 Orașe: Negreşti, Murgeni;

•

81 de comune

•

449 de sate

Judeţul Vaslui este unul din cele şase judeţe ce alcătuiesc Regiunea Nord -Est. Regiunea Nord -Est este prima din cele
opt regiuni de dezvoltare, sub aspectul mărimii, şi se distinge printr-o bogată tradiţie istorică, culturală şi spirituală. În
raport cu indicele de dezvoltare umană şi produsl intern brut (PIB) pe cap de locuitor, Regiunea de Nord -Est se
situiază pe ultimul loc în România datorită eficienţei economice şi productivităţii scăzute. Cu o populaţie estimată la
aproximativ 69.839 de locuitori, municipiul Vaslui este reşedinţa şi cel mai mare oraş din judeţul Vaslui. În ultimii
zece ani, judeţul Vaslui a pierdut 15% din populaţie. Mare parte din cei 69.839 de locuitori, care au părăsit judeţul, au
plecat în străinătate la muncă sau pentru studii. Cu un nivel ridicat de şomaj (comparabil cu alte judeţe din ţară) şi un
nivel de salarizare mai scăzut faţă de media pe ţară, judeţul Vaslui resimte, şi în prezent, lipsa oportunităţilor
economice. Ocupaţia populaţiei din mediul rural o reprezintă agricultura, în general agricultura de subzistenţă.
Din punct de vedere turistic judeţul Vaslui are un potenţial mediu de dezvoltare, bazat pe condiţiile favorabile
de care dispune regiunea : varietatea peisajului, parcuri şi rezervaţii naturale, monumente istorice culturale şi
religioase. Parcuri şi rezervaţii din judeţul Vaslui :
•

Grădina Zoologică din Bârlad;

•

Rezervația forestieră și botanică Bălteni;

•

Rezervația forestieră și botanică Bădeana, comuna Tutova;

•

Rezervația forestieră și botanică Seaca-Movileni;

•

Rezervația botanică Movila lui Burcel, comuna Miclești;

•

Rezervația forestieră și botanică Hârboanca;

•

Rezervația botanică Coasta Rupturilor – Tanacu;

•

Rezervația botanică Fânațul de la Glodeni - în apropierea localității Glodeni-Negrești;

•

Rezervația paleontologică Nisipăria Hulubăț;
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•

Punct fosilifer Mălușteni, localitatea Mălușteni.

Fără a avea bogăția de obiective turistice care există în alte zone ale țării, acestea nu lipsesc însă din județul
Vaslui. Putem spune, însă, că ele nu sunt îndeajuns de cunoscute și valorificate. Acest județ este remarcabil prin
tezaurele arheologice găsite aici, valorile etnografice și de artă populară, locurile istorice și monumentele care atestă
existența milenară a românilor în această zonă, cât și contribuția lor la cultura universală. Castelul Mavrocordat,
construit în secolul al XIX-lea, Cetatea lui Ștefan cel Mare, datând din secolul al XV-lea, Biserica Sf. Ioan, de
asemenea fondată de Ștefan cel Mare în seculul al XV-lea sunt câteva din numeroasele vestigii istorice și culturale
păstrate în județul Vaslui. Este de asemenea demn de menționat faptul că cele mai importante orașe din acest județ,
Vaslui și Bârlad, au fost ridicate în secolele al XIV-lea și respectiv al XV-lea. Municipiul Huși, al treilea ca mărime în
județ, este faimos în întreaga lume pentru podgoriile și calitatea vinurilor sale. Situându-se într-o zonă deluroasă, cu
numeroase păduri și râuri, acest județ este
bogat în peisaje frumoase, monumente istorice, atracții turistice care sunt adevărate încântări pentru ochiul și mintea
vizitatorului, și o caldă invitație de a veni și a le vizita.
Poteţialul turistic fiind mai scăzut, municipiul Vaslui este mai degrabă un punct de trecere către zonele de
atracţie cum ar fi Slănic Moldova, Târgu Ocna, judeţul Neamţ, cât şi spre partea de Nord a Moldovei, Bucovina.
Situaţia încă precară a investiţiilor în domeniul cultural a făcut ca Vasluiul să se situeze în urma altor oraşe din zona
Moldovei. Muzeul din municiul Huşi nu mai are sediu propriu şi a trebuit să renunţe la foarte multe activităţi culturale
până la renovarea şi repararea sediului. Din lista monumentelor istorice şi de artă a Vasluiului remarcăm :
•

Statuia lui Ștefan cel Mare de la Podul Înalt

•

Ruinele Curții Domnești a lui Ștefan cel Mare din Vaslui

•

Statuia de bronz a lui Ștefan cel Mare din Centrul Civic Vaslui (opera lui Iftimie Bârleanu)

•

Mausoleul Peneș Curcanul din Parcul Copou în Vaslui

•

Monumentul Independenței din Piața Palatului de Justiție în Vaslui

•

Casa memorială Rosseti Solescu unde se află mormântul Elenei Cuza, în Solești.

•

Biserica Sf. Ioan (1490) din Vaslui

• Biserica Domnească, zidită începând cu anul 1634 în timpul domnitorului Vasile Lupu, aflată în Bârlad
• Biserica Sf. Gheorghe zidită în 1843 în Bârlad;
• Biserica zidită de Ștefan cel Mare între 1494 - 1495, și devenită biserică episcopală în 1598 în timpul domniei
lui Eremia Movilă, aflată în Huși
• Mânăstirea de la Moreni
• Mânăstirea de la Florești (ridicată în 1652)
• Mânăstirea de la Gârceni
• Mănăstirea Pârvești
• Mânăstirea de la Movila lui Burcel
• Biserica Sf. Nicolae Vaslui
• Mănăstirea Bujoreni
• Mănăstirea Grăjdeni
• Biserica Sf. Constatin și Elena (Mălăiești)
Din patrimoniul județului fac parte și grupa de aproximativ 70 de biserici de lemn, Vasluiul fiind județul cu cel mai
mare număr de astfel de construcții din Moldova.
Vasluiul dispune de o reţea de învăţământ complexă, de tradiţie, care asigură pregătirea profesională la
standarde europene pe toate nivele de educaţie. Un exemplu deosebit îl reprezintă şcolile şi liceele din Vaslui care au
rezultate artistice remarcabile pe plan naţional şi internaţional şi o implicare intensă în viaţa educativ – culturală a
municipiului.
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Cultura, împreună cu educaţia, reprezintă factori importanţi în dezvoltarea comunităţii vasluiene. Există un
număr destul de mare de prestigioase instituţii de cultură profesionale ( teatru, biblioteci, case de cultură, muzee,
galerii de artă, ansambluri folclorice profesioniste, ansambluiri folclorice şcolare, filiale ale uniunilor de creaţie ale
artiştilor plastici, scriitorilor şi arhitecţilor, edituri şi reviste de cultură, asociaţii care oferă un spectru larg de
evenimente şi servicii culturale, diversificate prin acţiuni specifice, într-un sisţinut program de valorificare a moştenirii
culturale locale. Menţionăm câteva personalităţi vasluiene : Nicolae Milescu Spătarul (1636-1708), cărturar, diplomat ;
Dimitrie Cantemir (1673-1723), domnul Moldovei ;Veniamin Costache (1768-1846) mitropolit al Moldovei, cărturar
și traducător ; Vasile Sturdza (1810-1870), om politic ; Anastasie Fătu (1816-1886), medic, botanist ; Alexandru Ioan
Cuza (1820-1873), primul domnitor al Principatelor Unite și al statului național România ; Manolache Costache
Epureanu (1820-1880), om politic ; Elena Cuza (1825-1909), soția domnitorului Alexandru Ioan Cuza ; Elena Ghica
(1828-1888), prima actriță în limba română pe o scenă românească ; Teodor Rosetti (1837-1923), om politic ; P.P.
Carp (1837-1919), om politic; Stroe S. Belloescu (1838-1912), profesor, filantrop ; Peneș Curcanul (1854?-1932?)
erou al Războiului de Independență; Elena Bibescu (1855-1902), pianistă și filantroapă ; Iacov Antonovici (18561931), episcop, membru de onoare al Academiei Române ; Alexandru Vlahuță (1858-1919), scriitor ; Gheorghe
Ghibănescu (1864-1936), istoric, filolog ; Aglae Pruteanu (1866-1941), actriță ; Emil Racoviță (1868-1947),
biospeolog ; Ernest Juvara (1870-1933), medic ; Eugen Bulbuc (1872-1949), muzician român ; George Tutoveanu
(1872-1957), poet ; Gheorghe Gh. Mironescu (1874-1949), om politic ;
Neculai Costăchescu (1876-1939), chimist, om politic; Gheorghe Tașcă (1875-1951), economist; Elena Farago (1878–
1954), scriitoare; Ion Rășcanu (1878-1952), politician și general roman; Constantin Tănase (1880-1945), actor,
cupletist; Constantin Bedreag (1883-1965), fizician; Nicolae Malaxa (1884-1965), inginer, industriaș; Vasile Rășcanu
(1885-1980), medic, fiziolog, profesor, membru titular al Academiei Române; Nicolae Tonitza (1886-1940), Pictor;
Luiza Zavloschi (1887-1967), prima femeie primar din Romania; Gheorghe Negrescu (1887-1977), general, erou
aviator din Primul Război Mondial, pionier al aviației române; Constantin Vasiliu-Rășcanu (1887-1980), general;
Theodor Râșcanu (1888-1952), scriitor; Ștefan Procopiu (1890-1972), fizician; Ion Dimitriu-Bârlad (1890-1964),
sculptor; Felix Aderca (1891-1962), poet, prozator; Constantin Motaș (1891-1980), zoolog, biolog, ecolog și
hidrobiolog; Grigore Gafencu (1892 - 1957), om politic, diplomat și ziarist; Grigore T. Popa (1892-1948), medic; Ana
Pauker, (1893-1960), politiciană comunistă; Dimitrie Bagdasar (1893-1946), medic; Radu Cernătescu (1894-1958),
chemist; Victor Ion Popa (1895-1946), scriitor, publicist; Mihai Ralea (1896-1964), filosof; Alexandru Giugaru (18971986), actor; Ioana Zizi Lambrino (1898-1953), membru a familiei regale; Gheorghe Gheorghiu-Dej (1901-1965), om
politic; Florica Bagdasar (1901-1978), prima femeie ministru (al sănătății); Anton Holban (1902—1937), scriitor,
romancier și eseist; Gheorghe Focșa (1903-1995) etnolog, folclorist, unul din întemeietorii și director al Muzeului
Satului din București; Vasile Vasilache (1907-1944), actor, regizor; Ștefan Ciubotărașu (1910-1970), actor; Marcel
Guguianu (1922-2012), sculptor; Valentin Silvestru (1924-1996), teatrolog, prozator și dramaturg; Constantin Chiriță
(1925-1991), scriitor; Cicerone Poghirc (1928-2009), lingvist; Costache Olăreanu (1929-2000), scriitor; Ion Mitican
(1931-2012), inginer și scriitor; Stelian Baboi (1938-2004), scriitor; Cezar Ivănescu (1941-2008), poet; Corneliu
Bârsan, (n. 1943), jurist; Ion Bîrlădeanu (n. 1946), artist plastic; Ion Enache (1950-2006), poet; Lucian Vasiliu (n.
1954), poet; Mona Pivniceru (n. 1958), jurist;Maria Răducanu (n. 1967), cantautoare; Corneliu Porumboiu (n. 1975),
regizor; Ovidiu Tonița (n. 1980), sportiv; Andreea Răducan (n. 1983), sportivă; Alexandra Nechita (n. 1985), pictoriță.
Din punct de vedere al confesiunilor religioase, 81,22% din populaţia judeţului este de religie ortodoxă,
16,65% de confesiune romano-catolică, 0,02% de religie reformată, iar restul în proporţie descrescătoare, reprezintă
confesiunile penticostală (0,95%), adventistă(0,37%), baptistă (0,11%), creştină de rit vechi (0,27%), creştină după
evanghelie(0,13%). Ponderi sub 0,10% au înregistrat următoarele religii :baptistă, evanghelică, reformată, mozaică şi
musulmană. Persoanele de altă religie decât cele prezentate mai sus reprezintă 0,21% din totalul celor care şi-au
declarat religia. S-au declarat « fară religie » sau atei un procent de 0,07% din totalul populaţiei care ţi-a declarat
religia.
Multietnicitatea, multiculturalitatea şi varietatea confesiunilor religioase este importantă pentru viaţa culturală
a oraşului, oferind diversitate în organizarea de activităţi pentru toate etniile conlocuitoare.
Activitatea Muzeului Judeţean Judeţean ”Ștefan cel Mare” Vaslui trebuie să se desfăşoare în strânsă legătură
cu acţiunile, proiectele şi programele instituţiilor de profil, ţinând cont în permanenţă de evoluţia socio- culturală şi
economică a mediului (oportunităţi şi ameninţări) şi de evoluţia interesului cetăţenilor faţă de oferta culturală locală şi
regională, de orizontul de aşteptare al acestora.
a.1. Instituţii, organizaţii, grupuri informate(analiza factorilor interesaţi) care se adresează aceleiaşi
comunităţi
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Muzeul Judeţean ”Ștefan cel Mare” Vaslui are tradiţie în colaborarea cu instituţii de cultură şi de învăţământ
locale şi naţionale, cu autorităţile locale, cu instituţii culturale private şi organizaţii neguvernamentale, cu mass-media
şi reprezentanţi ai societăţii civile.
Parteneriatele şi colaborările cu instituţiile din zona în care Muzeul Judeţean ”Ștefan cel Mare” Vaslui îşi
desfăşoară activitatea s-au dovedit a fi benefice atât pentru proiectele şi programele implementate de acesta cât şi
pentru mediul cultural, ştiinţific şi educaţional local.
Pe plan local, din rândul partenerilor constanţi au facut parte :
Biblioteca Judeţeană “ Nicolae Milescu Spătarul”, Centrul Județean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Traditionale Vaslui, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu, etc. pe plan judeţean, parteneri au fost: Muzeul
“V.Pârvan” Bârlad, Biblioteca”S.Belloescu” Bârlad, Galeriile de artă “N.Tonitza”, Şcoala de muzică şi artă plastică
“N.Tonitza”, Primăria Băceşti .
Pe plan naţional: s-a restabilit cooperarea interinstituţională alături de: Academia Română, Ministerul Culturii,
Institutul de arheologie “V.Pârvan”, Muzeul Naţional al Ţăranului Român Bucureşti, Muzeul “G.Antipa”Bucureşti,
Muzeul Naţional de Istorie Bucureşti,
Muzeul Naţional Militar “Regele Ferdinand” Bucureşti, Muzeul Militar Constanţa, Muzeul Judeţean Maramureş,
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Muzeul Judeţean de Istorie Braşov, Institutul de cercetări Ecomuzeale Tulcea,
Uniunea Artiştilor Plastici din România, Muzeul judeţean Botoşani,Muzeul Judeţean Neamţ, Complexul Muzeal
“I.Antonescu” Bacău, Complexul Naţional Muzeal “ Moldova” Iaşi, Muzeul Literaturii Române Iaşi, Universitatea
“Al.I.Cuza” Iaşi, Facultate de Istorie Iaşi, Institutul de Arheologie”A.D. Xenopol “Iaşi, Institutul Naţional de Cercetare
şi Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie. Au fost concretizate peste 150 de parteneriate în proiecte educaţionale derulate
cu licee, şcoli, grădiniţe din municiul Vaslui şi din comunele şi satele judeţului: Liceul “M.Kogălniceanu “Vaslui;
Liceul “E.Racoviţă” Vaslui; Liceul “I.Mincu” Vaslui; Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui; Grădiniţa Băceşti; Şcoala
Gimnazială”A.Nechita” Vaslui; Şcoala Gimnazială Lipovăţ; Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui; Colegiul
“A.Rugină” Vaslui; Grădiniţa nr.18 Vaslui; Direcţia de Asistenţă socială şi Protecţia Copilului Vaslui;Grădiniţa nr.9
Vaslui; Şcoala Băceşti, judeţul Vaslui; Şcoala nr.1 Ivăneşti, jud. Vaslui; Asociaţia Culturală Europa ; Şcoala nr.6
Vaslui; Penitenciarul Vaslui; Şcoala nr.5 Vaslui; Palatul Copiilor Vaslui.
S-a stabilit protocol de parteneriat ştiinţific cu Facultatea de Istorie Iaşi şi un parteneriat ştiinţific cu Facultate de
Istorie Suceava;
Pe plan extern s-au realizat colaborări cu:
Ministerul Culturii din Republica Moldova, Uniunea Artiştilor Plasici din Republica Moldova, Muzel Naţional de Artă
al Moldovei din Chişinău, Muzeul Naţional de Istorie Chişinău, Academia de Ştiinţe a Moldovei- Chişinău, Asociaţia
Belgica din Boom- Belgia, Muzeul de Istorie China.
O importanţă deosebită este acordată parteneriatelor cu ONG-urile de profil, acest tip de colaborare fiind o
constantă a proiectului managerial.
Asociaţii, Cluburi, Fundaţii:Asociaţia Elanul Giurcani, Asociaţia Nevazatorilor- filiala Vaslui.
Autorităţile locale: Consiliul Judeţean Vaslui, Prefectura Vaslui, Consiliul Local Vaslui, Primăria Vaslui
Parteneri media:Televiziunile locale, Ziarul Obiectiv, Ziarul Evenimentul şi presa on-line.
Aceste relaţii trebuie menţinute în continuare şi, în acelaşi timp, asigură o creştere şi o diversificare a
partenerilor cu alte instituţii de prestigiu, atrăgând intersul unui public tot mai numeros pe o plajă de adresabilitate
eficientă.
Accentul pus pe mari proiecte nu înseamnă o atitudine de desconsiderare faţă de cele de dimensiuni medii
sau mai mici, dar observaţia porneşte de la faptul că muzeele româneşti nu au suficiente resurse să organizeze, fiecare
în parte, mari evenimente culturale. De aceea este nevoie să se concentreze mijloacele materiale şi umane spre acţiuni
de amploare, care să aibă un impact major asupra publicului.
Activitatea Muzeului Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui s-a concretizat şi în colaborarea cu instituţii culturale
şi de cercetare internaţionale în baza unor parteneriate şi acorduri de colaborare, deja tradiţionale:
• Ziua Internaţională a Muzeelor – iniţiator Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM);
• Noaptea Europeană a Muzeelor- iniţiator Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Franţa;
• Comorile României/Treasures of Romania – în cadrul Programnului de colaborare
dintre Guvernul României şi Guvernul republicii Populare Chineze. În anul 2016 după doi ani de
negocieri şi activităţi de pregătire extrem de migăloase, a fost deshisă la Beijing, la Muzeul Naţional
al Chinei, expoziţia “Comorile României”. Aceasta este nu numai cea mai mare expoziţie
românească organizată, până acum, în China, dar şi cea mai mare şi complexă manifestare culturală
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organizată de România în străinătate. Expoziţia reuneşte 445 de piese de tezaur reprezentative pentru
ilustarea evoluţiei istorice a spaţiului românesc din epoca paleolitocă până la sfârşitul secolului al
XVIII-lea, provenite din 34 de muzee din Bucureşti şi provincie, între care şi cel vasluian.
a.2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări)
Analiza mediului intern:
Sintetizând, contextul intern în care se desfăşoară activitatea instituţiei este următorul:
-Diversitatea şi bogăţia structurii patrimoniale, de mare valoare artistică, ştiinţifică, valorificată prin expoziţii
permanente sau temporare;
- Componenţii colectivului sunt bine pregătiţi profesional, manifestă preocupări de perfecţionare în domeniu,
participă periodic la cursuri de perfecţionare, au preocupări de autoperfecţionare, sunt dornici de promovarea
noului şi de dezvoltare continuă;
- Specialişti ai Muzeului Judeţean “ Ştefan cel Mare” Vaslui sunt membri în: comisii academice, societăţi
culturale şi eclesiastice, colegii de redacţie ale unor reviste ştiinţifice naţionale, arheolgi înscrişi în Registrul
Naţional al Arheologilor, experţi restaurare.
- A crescut numărul de publicaţii proprii de specialitate şi a modalităţilor de diseminare prin publicarea
rezultatelore cercetării în tipăritură de profil la nivel naţional;
- Implicarea majoră, a întregului personal, în punerea în practică a politicii de protecţie a patrimoniului cultural
naţional şi de recuparare a pieselor valoroase, mai ales a celor provenite de la deţinătorii detectoarelor de
metal;
- Oferta educaţională, culturală şi ştiinţifică actuală, perfectibilă, conferă cadrul propice desfăşurării unei
activităţi moderne, cu performanţe specifice;
- Fonduri extra-bugetare din realizarea de diagnostic arheologic intruziv pentru proiectul Varianta de ocolire
(centura) municipiului Bârlad;
Se impun mai multe acţiuni pentru a îmbunătăţi oferta culturală a instituţiei:
- Consultarea periodică a rezultatelor studiilor cu privire la grupurile ţintă vizate, precum şi a nevoilor de
informare a acestora;
- Aplicarea de metode noi de muzeotehnică, în confirmitate cu standardele mondiale de profil ( utilizarea de
touchscreen-uri, obiective interactive);
- Dotarea spaţiilor cu tehnologie digitală care să completeze expoziţiile existente (utilizarea codurilor QR, a
metodologiei DS);
- Performarea activităţilor de PR şi marketing;
- Îmbunătăţirea legăturii cu mass-media locală şi naţională;
Având în vedere că majoritatea instituţiilor culturale suferă din cauza absenţei unei corelaţii între evenimentele
organizate de diferiţii autori culturali, se impune realizarea unui calendar cultural la nivel judeţean, în cadrul căruia
evenimentele ar fi programate în direcţia evitării suprapunerilor.
Acest fapt ar facilita prezenţa massmedia, a beneficiarilor precum şi a publicului, în număr mult mai mare, la
evenimentele organizate de instituţiile muzeale. Pentru instituţia noastră, o astfel de organizare poate asigura o
diversificare rapidă şi eficientă a adresabilităţii evenimentelor culturale organizate, precum şi atragerea publicului către
patrimoniul muzeal insuficient cunoscut pe care instituţia îl deţine.
Programele Muzeului Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui se adresează comnităţii, fie prin realizarea de
proiecte proprii, fie prin încheierea de parteneriate sau colaborări având ca scop implicarea instituţiei în viaţa cotidiană
a cetăţenilor.
Au fost rezolvate, în mare parte, o serie de probleme administrative dar, mai sunt încă destul de multe care, în
viitor, pe soluţiile deja existente, trebuie să primescă şi buget adecvat pentru rezolvare şi eficientizare. Soluţiile şi
proiectele sunt realiste, documentate, sunt gândite şi prioritizate pe termen scurt, mediu şi lung, în aşa măsură ca
acestea să poată fi realizate. Din anul 2016 instituţia este membră a Reţelei Naţionale a Muzeelor din România.
Analiza mediului extern:
Vitalitatea culturală a unui oraş este privită cel mai adesea ca un potenţial de exprimare a creativităţii, în cele
mai variate forme, de către membrii comunităţii locale în viaţa cotidiană.
Aceasta reflectă deopotrivă posibilităţile de acces la bunurile culturale, (infrastructura culturală compusă din săli de
spectacole, biblioteci, muzee, expoziţii, etc.) posibilităţile de formare şi creaţie artistică ( şcoli cu profil, cadre
didactice pentru formare, spaţiu şi infrastrctură disponibilă pentru creatori) şi posibilităţile de valorificare
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antreprenorială a produselor rezultate din activităţile artistice sau a celor bazate pe creativitatea autorilor (produse cu
copyright). În topurile urbane din ţarile avansate economic, recunoaşterea unui grad ridicat de calitate a vieţii într-un
oraş este de neconceput fără exitenţa oportunităţilor pentru cultură, artă şi exprimare în activităţi creative. Indicatorii
legaţi de cultură, artă şi activităţi creative sunt nelipsiţi din setul de indicatori ce exprimă calitatea vieţii urbane.
Statistici comparative ale sectorului cultural din România şi din câteva, tări europene (studiu prezentat în
cadrul conferinţei de presă organizată de ministerul Culturii şi Cultelor din 17 aprilie 2007) arată că, în compraţie cu
celelate ţări europene selectate, România deţine o infrastructură muzeală bine dezvoltată şi cu un grad ridicat de
atractivitate pentru vizitatorii români şi străini.
Reţeaua de muzee are o extindere comparabilă cu a altor ţări europene, recunoscute pentru cote ridicate ale
atracţiei turistice în muzee (Spania, Portugalia, Polonia). În Europa, se detaşează ţările în care numărul de vizitatori ai
muzeelor depăşeşte populaţia naţională (Norvegia, Suedia, Franţa, Spania, Germania, Italia – cu cca 100 milioane de
vizitatori anual). România se situează pe locul 12 cu 3,1 număr de muzee/100.000 de locuitori). În fruntea
clasamentului se află Estonia 15,5 urmată de Marea Britanie 10,6 şi Ungaria cu 7,8.
În mod paradoxal, afluxul de vizitatori în muzeele din România este destul de redus, în comparaţie cu
infrastructura muzeală disponibilă şi cu interesul ridicat declarat (studiile de consum cultural indică că vizitarea
muzeelor este printre primele trei activităţi culturale favorite ale populaţiei din România). Cauzele acestui paradox pot
fi legate de evidenţa incompletă a numărului de vizitatori. De asemenea, procentul românilor care se simt foarte
mândri de naţionalitatea lor este în scădere. Dinamica sentimentului de aparteneţă este următoarea: aparteneţa la
comunitatea locală este în scădere, la fel cea referitoare la naţiune (aceasta înregistrează cel mai mare nivel în 2014), în
timp ce aparteneţa în Uniunea Europeană sau la comunitatea internaţională sunt în creştere (deşi cu nivele mult mai
mici decât aparteneţa la nivel local şi naţional). Potrivit World Values Survey, petrecerea timpului liber este oarecum
importantă pentru români, însă procentul celor care valorizează foarte mult acest aspect al vieţii lor nu este în creştere.
Tendinţele actuale privind practicile de consum cultural reflectă însă, orientarea dinspre local, spre global.
Această orientare atrage în siajul său mutarea interesului şi activismului din sfera domestică. Dezvoltarea noilor
tehnologii, disponibile preponderent în spaţiul domestic,
deschide fereastra spre lume, devenind o realiatate prin intermediul internetului. Nu întâmplător, cea mai mare
frecvenţă de consum cultural se regăseşte în acest spaţiu, iar efectele pe termen lung pot să însemne o modificare a
practicilor şi modelelor de raportare la spaţiu şi timp.
Eficientizarea activităţii Muzeului Judeţean “Ştefan cel Mare” va impune în continuare dezvoltarea
formelor de colaborare pe plan naţional şi internaţional, dar şi diversificarea acestora, toate având ca finalitate
obiectivă sporirea vizibilităţii patrimoniului şi activităţii desfăşurate de muzeu.
Dimensiunea infrastructurii şi participării culturale a scăzut în România, înregistrându-se o creştere numai
pentru producţia culturală. Aceste tendinţe se pot datora diverşilor factori, ca de exemplu migraţia externă a unui
număr însemnat de cetăţeni români, lipsa de fonduri alocate culturii din partea autorităţilor locale, situaţia neclară a
drepturilor de proprietate asupra clădirilor folosite în scopuri culturale, creşterea infrastructurii domestice pentru
cultură, precum şi finanţarea externă a facilităţilor de producţie în România.
Analiza SWOT
PUNCTE TARI
- valoarea şi varietatea patrimoniului cultural existent;
- existenţa planului cultural minimal anual;
- o creştere semnificativă a numărului de achiziţii şi
donaţii de obiecte şi opere de patrimoniu;
- dotarea cu echipamente performante a laboratoarelor de
restaurare, pictură, carte veche;
- pregătirea profesională bună a personalului;
-o mai bună distribuire a sarcinilor de serviciu;
- realizarea schimbului de experienţă prin participarea la
simpozioane,
conferinţe,
seminarii
interne
şi
internaţionale din domeniul culturii şi cercetării;
-existenţa unui număr mai mare de publicaţii proprii
(pliante, albume, anuare, reviste, etc);
-creşterea interesului publicului pentru expoziţii

PUNCTE SLABE
-suprapunerea unor evenimente culturale organizate
simultan cu alte instituţii de profil;
-inexistenţa unor spaţii necesare activităţilor conexe;
-organizarea eficientă a spaţiilor de primirea vizitatorilor;
-prezentarea neatractivă a expoziţiilor permanente;
-mobilier expoziţional sumar şi învechit;
- lipsa unor depozite adecvate (mobilier, aparatură,
sisteme moderne de manipulare şi de control a
parametrilor de microclimat);
-număr mic şi fluctuaţie de personal;
-lipsa unei infrastructuri adecvate pentru Casa Memorială
„E. Racoviţă”Dăneşti;
- Schimbarea organigramei şi a statului de funcţii
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temporare şi programe educative;
-utilizarea reţelei Naţionale a muzeelor din România ca
platformă de colaborare în promovarea unor activităţi
comune;
-comunicarea culturală şi socială transfrontalieră cu
Republica Moldova;
- bună colaborare cu autorităţile locale;
-bună colaborare cu mass-media;
-dezvoltarea infrastructurii muzeale prin construirea
acoperişului şi anvelopare faţadă;
-modernizarea spaţiilor expoziţionale ale muzeului;

OPORTUNITĂŢI
-existenţa, pe plan local, a unui ansamblu bogat şi divers
de instituţii culturale;
-posibilitatea extinderii organigramei
-interesul acordat de populaţie faţă de activităţile realizate
de Muzeul Judeţean Vaslui
-creşterea interesului turistic pentru zona vasluiană
-parteneriate noi, relaţii bune cu muzeele din ţară şi
străinătate cu profil similar sau parţial similar;
-posibilitatea accesării de fonduri pentru reorganizare sau
pentru colaborări culturale (cercetări, schimburi etc.) cu
ţări terţe.
-modificarea
Regulamentului
de
organizare
şi
funcţionare;
-re-funcţionalizarea spaţiilor conform cu o nouă viziune,
reinventarierea muzeului.
-existența unei importante și diverse structuri de educație;
-creșterea interesului pentru reabilitarea și modernizarea
patrimoniului muzeal la nivel local și național;
-creșterea interesului media pentru evenimentul cultural;
-lărgirea ofertei de perfecționare continuă a personalului;
-diversificarea piețelor interesate de bunurile și serviciile
culturale;
-realizarea de schimburi și achiziții de carte de
specialitate;
-creșterea numărului de oferte pentru angrenarea
instituției în proiecte internaționale;
-creșterea și diversificarea rapidă a tehnologiei și a
programelor specializate în domeniul publicitar;
-o bogată activitate pe rețelele de socializare în
distribuirea evenimentelor și informarea publicului;
-sisteme informatice performante de înregistrare,
prelucrare și arhivarea datelor;
-tehnică avansată de cercetare și laborator;

AMENINŢĂRI
-importanța redusă acordată sectorului cultural la nivel
național;
-vulnerabilități în sistemul de evidență al patrimoniului;
-creșterea alarmantă a numărului de obiecte de patrimoniu
retrocedate;
-legislație neadecvată în privința persoanelor deținătoare
de metal;
-atractivitate redusă a ocupațiilor specifice domeniului
restaurării pentru generația tânără;
-absența programelor naționale de investiții pentru spații
și dotări;
-neadaptarea cadrului legislativ (legea sponsorizarii)în
stimularea agenților economici în direcția sponsorizării
unor activități cultural-științifice;
-cadru legislativ instabil referitor la protecția
patrimoniului cultural național(de exemplu, lipsa unui
Cod al Patrimoniului)
-costurile de asigurare, uneori foarte ridicate, ce pot fi
solicitate în cazul împrumutului unor expoziții temporare
de la alte instituții muzeale mai ales atunci când conțin
obiecte clasate în categoria juridică ”tezaur”
-desființarea unor posturi de radio-televiziune și
editoriale;
-concurența tot mai agresivă a programelor on-line;
-variabilele economice ce duc la scăderea puterii de
cumpărare a populației;
-scăderea
natalității
și
creșterea
fenomenului
emigrațional;
-creșterea numărului de șomeri și a persoanelor
disponibilizate;
-creșterea numărului de sarcini de serviciu aferente unei
funcții, implicit scăderea timpului de recreere;
-degradarea bunului simț și scăderea nivelului de
educație, promovarea agresivă a imposturii, non-valorii,
incompetenței;
-necesitatea bugetelor mari pentru realizarea proiectelor.

a.3. Analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia
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Principalele direcții prin care este orientată activitatea instituției sunt dezvoltarea și îmbogățirea patrimoniului
muzeal, evidența patrimoniului și clasarea bunurilor culturale de valoare deosebită în categoria de tezaur sau fond,
activitatea de cercetare și valorificare a patrimoniului prin expozițiile permanente sau temporare, studii și comunicări
științifice. Un rol deosebit de important în activitatea muzeului îl au conservarea și restaurarea pieselor muzeale.
Armonizate cu funcțiile de bază ale unei instituții muzeale, obiectivele generale cât și cele specifice, au fost
orientate spre:
-stabilirea și aplicarea unor măsuri tehnice, economice, organizatorice (dinamizarea și modernizarea evidenței
muzeale) pentru îndeplinirea programelor culturale aprobate;
-creșterea calității serviciului muzeal, impulsionarea activității de relații publice, inclusiv a celor din spațiul
virtual și o bună admninistrare tehnică și logistică, vizând creșterea interesului public;
-creșterea și dezvoltarea colecțiilor muzeale și a patrimoniului muzeal prin programul de cercetare și săpături
arheologice cât și prin cel de achiziții de bunuri muzeale și donații;
-lucrări de protejare, conservare și restaurare a patrimoniului cultural aflat în administrarea noastră
(activitatea managerială s-a concentrat asupra unor măsuri necesare creării unor condiții mai bune de conservare a
patrimoniului, de aducere la parametri tehnici legali a unor instalații vitale cum sunt instalația de încălzire și cea
electrică, îmbunătățirea securității colecțiilor);
-un program de reparații și igienizare a patrimoniului unităților aparținătoare Muzeului Județean ”Ștefan cel
Mare” (Casa memorială E.Racoviță și Monumentul ecvestru ”Ștefan cel Mare” de la Băcăoani –igenizarea spațiilor
aferente, refacerea și mobilarea unor depozite, refacerea atelierelor de restaurare), constituit pe baza unei programări
concrete, în funcție de priorități, specificațiile tehnice ale materialelor folosite dar și urgențe și programări constante de
cei avizați.
Îmbunătățirea și maximizarea activității fiecărui serviciu prin folosirea eficientă a tuturor resurselor
instituției:umane, materiale, financiare, informaționale, a fost și rămâne pentru mine o direcție prioritară a actului de
management.
Deloc de negiljat este comportamentul personalului față de public, profesionalismul acestuia, modul în care
intervine discret dar convingător în relația cu publicul vizitator sau cu participanții la diferitele activități culturale.
Înțelegerea omului ca ființă supusă unei permanente deveniri, acceptarea instituțiilor ca organisme în continuă
transformare, sub influența factorilor economici, politici, culturali, înseamnă abordarea adecvată a proceselor de
comunicare în viața socială.
În lumea contemporană, comunicarea într-o instituție muzeală modernă implică o bună cunoaștere a
patrimoniului, a contextului expozițional, a subiectului abordat, o amănunțită cunoaștere a publicului și așeptărilor
acestuia și, poate cel mai important, capacitatea de translare, de interpretare a limbajului de specialitate într-un limbaj
pe înțelesul vizitatorului obișnuit. De toate aceste elemente ale comunicării se va ține cont în continuare, în acțiunile de
promovare a instituției și a programelor acesteia.
Activitatea cultural – artistică a Muzeului Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui a fost promovată prin
următaorele tipuri de activități:
1. Acțiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituției:
- Realizarea comunicatelor de presă pentru fiecare program/proiect și distribuirea către toate mijloacele media;
- Crearea materialelor publicitare: afișe, invitații, pliante, bannere, etc.
-

Promovarea programelor proprii în presa scrisă: articole, recenzii, buletine informative, cronici;

-

Participarea la activități cu caracter informativ: interviu la radio și televiziune, în presă;

-

Promovarea prin intermediul revistelor de cultură locale, naționale;
Revista Elanul a publicat comentarii de specialitate, cronici, recenzii asupra prestației culturale a
acestora;
• Articole referitoare la activitățile instituției au apărut în ziarul Obiectiv, Evenimentul de Iași,
Adevărul,etc.
Promovarea prin intermediul instituțiilor culturale și administrative din Vaslui și din țară: Consiliul Județean
Vaslui, Primăria municipiului Vaslui prin site-ul de specialitate pentru turism și cultură;
Promovarea prin schimbul de publicații cu biblioteci și instituții culturale la nivelul național;
•

-
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-

-

Anunțuri pe platformele sociale: Facebook, Twitter, Linkedln (site-ul instituției având numai în anul 2017
peste 15.000 de vizitatori unici iar pagina de Facebook a cunoscut o dezvoltare explozivă ajungând să aibă în
prezent un număr de peste 32.000 de accesări);
Promovarea pe site-ul: www.muzeu-vaslui.ro
Promovarea pe site-urile instituțiilor locale și din țară: www.cimec.ro; www.reteauamuzeelor.ro ;

Informarea și transmiterea invitațiilor prin e-mail, sms;
Modernizarea aparițiilor din presă.
2. Cunoscută prin:
- Participarea specialiștilor din cultură, știință, artă și a publicului larg la activitățile programelor și proiectelor
desfășurate de instituție pe plan local, național, internațional;
- Participarea specialiştilor muzeului în consilii, comitete știinţifice, jurii de specialitate și alte organisme de
specialitate la nivel județean sau național;
- Participări la conferințe de presă, interviuri la radio și televiziune;
• Activități de cercetare cum sunt Cercetări arheologice sistematice la situl medieval Zorleni - „Popeni”,
comuna ZORLENI, Cercetări arheologice și istorice la un monument religios reprezentativ din judeţul Vaslui
– MĂNĂSTIREA PÂRVEȘTI (sec. XVII-XIX), com. COSTEȘTI, jud. Vaslui
- Apariții editoriale:
o Anuarul Științific ”Acta Moldaviae Meridionalis”
o Album de artă – Corneliu Vasilescu;
o Album de turism al județului Vaslui;
o Monografii, studii, articole, note, recenzii, publicate în reviste de specialitate;
-continuarea unor evenimente culturale cu largă adresare și impact puternic asupra beneficiarilor așa cum este Atelier
de creație și Concurs „ATELIERUL DE VACANȚĂ - Arte plastice” – cu elevii talentați de la școlile și liceele din
Vaslui + Miniexpoziție – la finalul proiectului;
-realizarea și difuzarea filmelor documentare Emil Racoviță, Curţile Domneşti Vaslui.
Dezvoltarea activității de PR se va realiza insistând pe trei direcții principale: a informa, a convinge și a
reaminti.
1. Publicitatea – ca formă de a răspândi un mesaj despre instituție, produse și servicii culturale, a fost
direcționată către una sau mai multe categorii sociale, dar și către publicul larg, prin mijloacele mass-media:
radio, televiziune (surse media forte), ziare și periodice locale ( cu valoare mai mare în diseminarea
rezultatelor și a concluziilor).
Propuneri:
-se impune o mai bună și insistentă comunicare cu ziariștii, prin informarea în timp util și programarea prezenței la
evenimente;
-se impun lucrări de reconfigurare, mărire a spațiului de stocare a informației, modernizare și actualizare a celor două
site-uri ale instituției, prin întocmirea unui homepage atractiv, bine structurat ca ”o carte de vizită virtuală”. Este
absolut necesară actualizarea constantă a site-urilor, de către personalul desemnat cu această atribuție, cu programul de
vizitare, programul evenimentelor permanente și temporare, scurte recenzii ale evenimentelor derulate, însoțite de
imagini (fotografice și video) elocvente, diseminarea rezultatelor acestora și alte informații utile;
-utilizarea canalului youtube pentru promovarea prin materiale video a principalelor activități anuale;
-diversificarea matertialelor de papetărie personalizate: agende, pixuri, bloc-notes-uri, cărți poștale, magneți și a celor
distribuite invitaților la simpozioane, colocvii, sesiuni de comunicări științifice;
-îmbogățirea ofertei de suveniruri;
-realizarea unei noi firme a instituţiei punând accent pe vizibilitate şi o estetică modernă designului;
-pentru a creşte gradul de vizibilitate în promovarea Muzeului Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui, pentru expoziţii şi
evenimente speciale, se vor concepe postere/bannere/meshuri de mari dimensiuni;
Propuneri:
-afişe incluse în casete de tip City-lights şi/sau panouri outdoor pentru a fi amplasate în staţiile de transport în comun,
în intersecţiile intens circulate, la intrarea în parcuri, pe aleeile pietonale din centrul municipiului şi în cartierele mari,
pe drumurile europene şi naţionale, la intrarea în oraş;
-în acelaşi scop publicitar, pe o latură a clădirii sediului central se pot amplasa panouri publicitare în sistem Trivision (
trei feţe ce se schimbă prin rotire după un timp prestabilit pentru fiecare instituţie de cultură a municipiului, în baza
unui proiect de marketing urban. Actualizarea datelor şi designul prezentării intrând în sarcina fiecărei instituţii. Acest
-
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proiect de publicitate poate fi implementat şi pentru alte locaţii de interes public şi cultural: gară, Parcul Copou, Casa
de Cultură “C. Tănase”, Biblioteca Judeţeană Vaslui, oriunde există spaţiu disponibil şi nu este afectată estetica
locului;
-în vederea obţinerii avizelor necesare amplasării acestor materiale de semnalizare şi promovare culturală se va realiza
un parteneriat cu Primăria Municipiului Vaslui şi Consiliul Judeţean Vaslui, după caz,
-colaborarea cu unităţi hoteliere, moteliere, pensiuni agroturistice în schimbul publicitar.
2. Contactul direct – este un mijloc
eficace în comunicarea cu grupurile de vizitatori (prestaţiile, informarea şi
servciciile către consumator).
-au fost verificate şi actualizate marcajele pentru semnalizarea convenţională a intrărilor şi ieşirilor, spaţiilor de
utilitate publică (toaletele), marcajelor de atenţionare şi de restricţionare, punându-se accent pe vizibilitate,
corectitudinea înscrisurilor şi estetica modernă a designului;
-pentru creşterea atractivităţii expoziţiilor permanente au fost achiziţionate TV Led şi Home Cinema, integrate în
spaţiile expoziţionale, împreună cu materialele documentare audio-video specifice activităţii de bază;
-pentru personalul de supraveghere şi muzeografii, implicaţi în activităţi de ghidaj, de educaţie muzeală, relaţii publice
s-au reînnoit anual ecusoanele personalizate;
Propuneri:
-în expoziţiile permanente, acolo unde spaţiul permite, amenajarea unor puncte de relaxare-banchete, pentru vizitatori
alături de acestea fiind plasate console suport pentru broşuri, pliante cu informaţii suplimentare;
-pentru creşterea atractivităţii expoziţiilor permanente, integrarea în spaţiile expoziţionale, a unor materiale auxiliare
audio-video, prin care se vor reconstitui, sau sugera, contexul în care anumite artefacte au fost folosite, create, în
diferite epoci/filme documentare;
-pentru copiii şi tineriii participanţi la lecţiile deschise vor fi puse la dispoziţie perne-scăunel, din materiale texile
naturale, în culori armonizante, de formă geometrică stabilă (cub, cilindru);
-montarea unui monitor extern, pe faţada sediului central, pe care să se deruleze imagini foto, video de la diverse
activităţi culturale ale instituţiei şi anunţuri privind programele viitoare;
-reamenajarea şi dotarea, la standarde şi cerinţele unei instituţii moderne, a spaţiului de conferinţă;
- pregătirea şi perfecţionarea continuă a personalului angajat.
3.Relaţii publice- toate tipurile de comunicare dintre instituţie şi lumea exterioară, care promovează, în mod
sistematic, înţelegerea reciprocă.
Publicitatea şi contactul personal din PR, dar care se adresează lumii exterioare, vizitatorilor.
Relaţiile publice cuprind şi relaţia cu alte grupuri de interese precum: autorităţile statului, colegii, alte instituţii de
profil, prietenii, etc.
-au fost încheiate un număr semnificativ (peste 30/an)de parteneriate şi colaborări cu instituţii de învăţământ, de
cultură, asociaţii, cu autorităţile locale în derularea unor proiecte şi programe, în evenimente prilejuite de zilele
oraşului, vizite diplomatice;
-s-au acordat premii, diplome, plachete, în cadrul unor concursuri şi evenimente culturale (Festivalul Umorului,
concursuri şcolare, expoziţii personale);
-s-au realizat parteneriate şi colaborări cu instituţii de învăţământ de toate gradele din municipiu şi judeţ în derularea
programelor şcolare extracurriculare şi a programului “Şcoala Altfel”;
-au fost realizate parteneriate şi colaborări cu instituţii de învăţământ superior (specializările artă, istorie, filologie,
arhitectură, etc) în vedrea organizării unor programe de tip rezidenţă, bazate pe cercetarea aplicată;
Propuneri:
-optimizarea programului cultural prin consultarea cu ceilalaţi actori culturali locali, evitând suprapunerile în derularea
activităţilor şi împărţirea numărului de beneficiari;
-reconfigurarea, modernizarea şi completarea expoziţiilor permanente;
-asocierea cu instituţii de profil în susţinerea activităţii de cerecetare şi promovare a patrimoniului cultural, în apărarea
integrităţii fizice şi intelectuale a patrimoniului mobil şi imobil, în respectarea dreptului de autor;
-continuarea parteneriatelor ci instituţii de învăţământ superior şi din alte specializări ( istorie, filologie, psihologie,
sociologie, arhitectură) în vederea organizării unor programe de tip rezidenţă, bazate pe cercetarea aplicată;
-continuarea parteneriatelor cu Forumurile naţionalităţilor conlocuitoare, în dezvoltarea unor programe culturale
expoziţionale, târguri de turism, meşteşugăreşti, festivaluri de muzică, parade ale portului popular, omagierea
personalităţilor marcante ale etniei, etc.
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-realizarea de parteneriate cu serviciile Culturale ale Ambasadelor străine acreditate în România în vederea organizării
unor evenimente culturale şi schimburi de experienţă;
-colaborarea cu Centrele Judeţene pentru Conservarea şi Promovarea Culturii tradiţionale, cu Direcţiile Judeţene
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, cu Centre Culturale, muzee, Fundaţii şi Asociaţii în vederea
achiziţionării unor materiale documentare (carte de specialitate, film, înregistrări audio) de etnografie şi folclor,
antropologie, etnomuzicologie, sociologie, muzeologie;
-acordarea de diplome onorifice unor personalităţi artistice, ştiinţifice, culturale, cu ocazii omagiale;
-transmiterea de scrisori oficiale de mulţumire către parteneri, colaboratori şi sponsori după închiderea unui program;
-asigurarea cercetării arheologice preventive și a descărcărilor de sarcină arheologică, în condițiile prevăzute de lege,
-menținerea instituției ca membru în Rețeaua Națională a Muzeelor din România;
-înscrierea instituției în ICOM (The Internațional Council of Museums) și asocierea cu alte organizații de profil.
Un rol important în asigurarea legăturii între muzeu și publicul său tânăr, îl au voluntarii. Prezența
adolescenților în muzeu, contribue la eliminarea prejudecăților pe care adolescenții le au despre muzee și la apropierea
muzeului de preocupările și nevoile acestora. Ei pot forma o rețea de susținere pentru muzeu (muzeu network) prin
intermediul căreia muzeul să poată organiza și oferi activități și evenimente special concepute pentru publicul tânăr,
care să contribue la dezvoltarea cultural artistică și personală a adolescenților din comunitate.
Voluntarii reprezintă o resursă importantă și un indicator semnificativ de participare la demersul de
valorificare a patrimoniului muzeal. Oferind mai multe oportunități voluntarilor, muzeul poate fi ajutat în procesul lui
de a-și împrospăta forța de muncă cu noi contribuții, idei, energii. La acestea, se mai adaugă șansele de îmbunătățire a
legăturilor cu categorii diverse de public, posibilitatea de a introduce noi programe și servicii și de a demonstra
ordonatorilor de credite faptul că acordă respect și valoare comunității și, invers, faptul că aceste comunități dau o
mare valoare muzeelor. Nu în ultimul rând, prin programele de voluntariat derulate de muzeu putem ajuta oamenii
care-și caută un loc de muncă și să-și îmbunătățească calitățile profesionale.
a.4 Propuneri pentru cunoașterea categoriilor de benefiari (studii de consum, cercetări, alte surse de informare)
În cadrul instituției nu au fost realizate studii propriu-zise și nu au fost aplicate chestionare benefiaciarilor. Sau făcut doar sondaje de opinie, în cadrul unor evenimente muzeale, prin discuții libere cu participanții și beneficiarii,
s-a urmărit reacția imediată a publicului prin rețelele de socializare (facebook) primită de muzeografii implicați în
programul de pedagogie muzeală.
În vederea cunoașterii categoriilor de beneficiari, am realizat sondaje de opinie efectuate de organisme
specializate, Institutul Național de Cercetare și Formare Culturală (INCGC), aflat în subordinea Ministerului Culturii
și Identității Naționale, care este singurul institut național ce are ca obiective studierea, cercetarea și furnizarea de date
statistice relevante și de actualitate pentru fundamentarea politicilor și proiectelor diferitelor organizații și instituţii
culturale, deopotrivă la nivel central și local.
Rezultatele Barometrului de Consum Cultural evidențiază relația de dependență dintre nivelul infrastructurii
culturale, nivelul consumului cultural în spațiul public și percepția impactului social al culturii. Deși nivelul
infrastructurii la nivel național este unul relativ ridicat, în anumite zone aceasta este deficitară și în scădere în ultima
perioadă, nivelul de consum cultural este unul scăzut, la fel și impactul social perceput de populație.
Barometrul Cultural mai are și avantajul surprinderii unei dinamici extrem de interesante a modificării
practicilor de consum cultural odată cu evoluția tehnologică, economică și cu schimbarea de mentalitate a românilor.
Profilarea consumatorului cultural în raport de mediu, vârtsă, educație, regiune sau venit aduce un plus de înțelegere a
comportamentului acestuia. În ultimul an, 78% dintre respondenți nu au mers niciodată la o bibliotecă pentru a citi,
deși exită biblioteci în jur de 75% în localități, 68% nu au mers niciodată la teatru, 65% nu au mers la cinema, deși
există teatre și cinematografe în aproape jumatate dintre localitățile din România.85% dintre români nu au mers la
operă sau filarmonică, 55% dintre respondenți nu se duc la spectacolele de divertisment, 60% dintre respondenți nu se
duc la muzeu, dar avem 20% care merg cel puțin o dată pe an (Noaptea Muzeelor e un succes). De menționat că în
aproape jumătate dintre localități respondenții au precizat că există cel puțin un muzeu. Consumatorul activ de cultură
se regăsește de regulă în mediul urban și are studii superioare. Acest absenteism sau deficit de consum cultural vine în
special din mediul rural, unde avem aproape 50% din populație. El este definitoriu în rândul celor cu studii inferioare
și cu studii medii. În mediul rural, numai în 75% dintre localități mai funcționează căminul cultural. 73% dintre
respondenți consideră că ”munca e mai importantă decât cititul pentru a reuși în viață”, 40% sunt în dezacord cu ideea
că ”nu există mod mai profitabil de a-ți petrece timpul liber decât lectura”, iar 55% cred că ”poți să ai succes în viață și
fără să citești ”. Vedem astfel confirmat, și prin acest Barometru Cultural, modulum modelele de succes social facil
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promovate în media sau în proximitate schimbă atitudini fundamentale față de educație și cultură. Pe de altă parte,
avem numai 12% dintre respondenți care nu au accesat Facebook în ultimul an, ceea ce arată o pătrundere
semnificativă a internetului și a rețelelor sociale în mediul rural, chiar și în rândul persoanelor vârstnice. Este
îmbucurătoare creșterea accesului la informație. Pe lângă studiile de consum, chestionare, sondaje, cel mai important
instrument de cunoaștere rămâne dialogul. O discuție deschisă, apropiată, prietenească, un schimb de opinii, poate da
mai multe informații despre nevoile și așteptările consumatorului de serviciu cultural, decât un simplu chestionar.
Pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari, în instituția noastră se ține evidența vizitatorilor în funcție de
categorii de vârstă și socio – profesionale, dar și de statutul de plătitor/neplătitor, într-un registru special desemnat cu
acest scop, precum și evoluția vizitatorilor virtuali, prin monitorizarea traficurilor pe website-uri.
a.5. Grupurile – țintă a activităților pe termen scurt/mediu:
Diversitatea publicului muzeului este dată pe de o parte de diversitatea patrimoniului, iar pe de altă parte de
scopul vizitei acestora la muzeu. Ţinând cont de aceste criterii putem structura grupurile ţintă ale activităţilor Muzeului
Judeţean „Ştefan cel Mare” astfel:
Vizitatori ai unităţilor muzeale- cu scop educaţional: participanţi la programele educaţionale pentru copii;
participanţi la programele educaţionale pentru adulţi (demonstraţii practice, ateliere, vizite ghidate); participanţi la
concursuri şi ateliere; participanţi la programele de practică pedagogică (elevi şi studenţi); schimb de experienţă –
specialişti din muzee şi alte instituţii din ţară şi străinătate.
o Copii cu vârste cuprinse între 6 şi 10 ani- principalii beneficiari ai activităţilor de educaţie muzeală,
grup ţintă care se bucură de o atenţie desosebită în vederea pregătirii vizitatorului de mâine;
o Copii cu vârste cuprinse între 11 şi 14 ani – preferă activităţile educaţionale care corelează fixarea
cunoştinţelor din una sau mai multe arii curiculare cu patrimoniu muzeal sau care implică
deprinderea de noi abilităţi.
o Adolescenţii şi studenţii – participă de asemenea la activităţi educaţionale cu o aplicabilitate
practică, dar sunt consideraţi şi vizitatori individuali. Preferă să participe la activităţi inedite,
recreative de tipul Nopţii Europene a Muzeelor.
o Adulţii cu vârste între 25-40 sunt principalii participanţi la activităţile
interactive organizate în
cadrul muzeului.
o Seniorii cu vârste peste 55 ani participă în general la manifestările culturale care cuprind spectacole
folclorice, se lasă uşor angrenaţi în special în activităţi care valorifica patrimoniul cultural,
transmiţând experienţa personală în paralel cu noile cunoştinţe dobândite în cadrul acestora.
o Grupul ţintă al expaţilor – românii plecaţi la muncă peste graniţele ţării şi care revin în ţară pentru
concedii, de obicei împreună cu prieteni din ţara gazdă. Scopul acestor vizite în este, în general,
prezentarea unei imaginio pozitive a ţării de origine şi îmbunătăţirea imaginii României peste hotare.
Acest grup ţintă este în general interesat de petrecerea câtorva ore la Muzeul Judeţean „Ştefan cel
Mare” Vaslui.
o Turiştii străini vin în general în grupuri organizate. Durata vizitei este predefinită de tur – operator,
la fel şi traseul din cadrul muzeului este coordonat de ghidul de serviciu.
Publicul vizitator constituie unul dintre stâlpii de susţinere ai fiecărui muzeu. Nu este vorba numai despre
vizitatori, ci despre toate instituţiile şi persoanele care pot susţine muzeul.
Muzeele atrag diverse categorii de public: populaţia locală, elevi, studenţi,vizitatori individuali, familii cu
copii, turişti şi alte categorii.
Interesul publicului pentru actul cultural muzeal s-a manifestat cu o intensitate graduală, într-o evoluţie
permanentă, în funcţie de nivelul de educaţie. Categoria elevilor din ciclul gimnazial şi liceal al judeţului Vaslui este
cel mai numeros şi ei sunt beneficiarii ţintă al programelor
culturale. În consecinţă, de fiecare dată am căutat să ne racordăm oferta cultural stiinţifică în funcţie şi de nevoile
acestor categorii de vârstă şi profesionale. Dintre genurile de manifestari pe care le-au vizitat, ar fi numeroasele lecţii
de muzeu pe diverse teme, expoziţia permanentă, etc. Beneficiarii ţintă sunt consideraţi şi specialiştii din sistemul
muzeistic, care vor fi îndrumaţi metodologic pentru o mai bună cunoaştere a patrimoniului cultural al instituţiei.
Sociologic, se poate intui că mediul de provenienţă şi cultură a părinţilor tinde să facă din procesul de
reproducţie culturală principalul redistribuitor de cultură, accentuând astfel inegalităţile. Consumul cultural este un
revers şi un catalizator al relaţiilor sociale. El pune în valoare ceea ce, altfel, ar fi mai greu de observat. De pildă, ca
variabilă rezidenţială, de tip urban-rural sau centru-periferie, devine o variabilă de stratificare ascunsă, din ce în ce mai

13

MUZEUL JUDEŢEAN “ŞTEFAN CEL MARE” VASLUI
str. Hagi Chiriac nr. 2– cod 730129 – VASLUI – ROMANIA
Telefon/Fax: 0235/311626;
www.muzeu-vaslui.ro; e-mail: muzeu_vaslui@yahoo.ro; museumvs@gmail.com

semnificativă. Pornind de la adevărurile şi realităţile dezvăluite de anumite studii sociologice dedicate vieţii culturale,
am dorit să ne aducem şi noi contribuţia la anularea sau eventual micşorarea unor decalaje între ceea ce înseamnă viaţa
culturală în lumea satelor şi cea a oraşului. În acest sens, ne-am intensificat şi aproape permanetizat prezenţa în şcolile
din mediul rural, acolo unde promovăm ştiinţa, cultura şi evident muzeul nostru.
În concluzie, am putea afirma că în vederea realizării unei strategii eficiente de atragere a publicului este
importantă cunoaşterea situaţiei actuale. În plus, este necesară şi o perspectivă asupra pieţei culturale din Vaslui şi
zonele limitrofe. Integrarea muzeului în societate se exprimă prin relaţiile de colaborare cu alte organizaţii. Pornind de
la acest considerent este necesar să arătăm că tocmai extinderea fără precedent, în ultimi ani, a relaţiilor de parteneriat
şi colaborare cu numeroase organizaţii culturale, sociale, de învăţământ asigură un nivel superior al informaţiei de
ofertare şi cunoaştere a programelor culturale pe care instituţia le pune la dispoziţia vizitatorilor. Din datele existente
în situația contabilă a Muzeului Județean ”Ștefan cel Mare”, reise că numărul vizitatorilor, deși fluctuant, este în
creștere. Din numărul total al vizitatorilor majoritar este numărul persoanelor cu drept de gratuitate, urmat de del cu
preț redus și într-o proporție foarte mică cel plătitor de bilet cu preț întreg. Acest fapt este explicabil prin
implementarea celor două programe gratuite, la nivel național, Noaptea Muzeelor care înregistrează număr record de
vizitatori precum și prin participarea publicului la simpozioane, colocvii, vernisaje, sărbători și evenimente omagiale,
activități ce beneficiază, de asemeni, de gratuitate.
Putem concuziona că pe termen scurt, mediu și lung beneficiarul țintă al programelor/proiectelor rămân adulții
(pensionarii domină acțiunile culturale la care au acces liber), elevii și școlarii, într-o atitudine participativă față de
patrimoniul cultural al județului și regiunii, în ideea familiarizării de la vârste fragede cu istoria locală și mediul
cultural și studenții, în programe care vizează profilul de studiu. Plecând de la experiența pe care am acumulat-o, an de
an, cu prilejul săptămânii ”Școala Altfel”, consider că se impune dezvoltarea și diversificarea colaborării cu mediul
școlar.
Prin implementarea de noi programe, accesibile și sistematice se va urmări fidelizarea publicului actual și
convertirea publicului tânăr către cultura de calitate ca alternativă contra creșterii concurenței serviciilor internet.
a.6. Profilul beneficiarului actual:
în analiza profilului beneficiarului țintă al acțiunilor culturale ale muzeului trebuie făcută distincția între mai multe
categorii de vizitatori, cu trăsăturile lor specifice. Categoriile de beneficiari determină două dimensiuni de interes din
perspectiva politicilor de cultură ca și politici sectoriale publice:a) beneficiari consumatori de cultură (pe grupe de
vârstă și de alte determinații socio- economice și diversitate culturală: b)beneficiari creatori de cultură și elemente de
civilizație – reprezentanți ai industriilor creative, restauratori, cercetători, curatori, inclusiv parteneri instituționali din
rețeaua muzeală.
Atunci când schitezi portretul beneficiarului tinţă al acţiunilor culturale ale Muzeului Judeţean ”Ștefan cel
Mare”, Vaslui trebuie să faci distincţie între mai multe categorii de vizitatori, cu trăsăturile lor specifice. Dat fiind
profilul distinct al muzeului judeţean cât şi diversitatea activităţilor culturale, categoriile de audienţe sunt diverse şi
dinamice.
Vizitatorul local individual vine cu regularitate la muzeu pentru a vedea noile expoziţii temporare. Acest
vizitator poate să aducă şi invitaţi care se pot transforma în vizitatori fideli. Este deja familiarizat cu facilităţile oferite
de muzeu şi îşi programează următoarele vizite.solicită informaţii despre programul respectiv şi utilizează şi serviciile
conexe ale muzeului.
Turiştii români din afara localităţii vin pentru cunoaşteea muzeului sau pentru a participa la o manifestare sau
expoziţie specială. Aceştia nu au mult timp la dispoziţie şi solicită cele mai importante atracţii.
Familiile cu copii vin în grupuri de câte 2-6 persoane, şi au vârste diferite. Familiile preferă destinderea într-o
ambianţă plăcută, un spectacol sau acumularea de cunoştinţe pentru copii. Pentru familii sunt importante facilităţile
oferite de muzeu.
Pentru vizitatorii cu dizabilităţi trebuie să existe facilităţi speciale (căi de acces, rampe, toalete adecvate).
Programele speciale create de muzeu pentru această categorie de audienţă au făcut ca instituţia să devină mai empatică
şi mai pregătită pentru întâmpinarea nevoilor speciale ale acestora.
Şcolarii vin în grupuri conduşi de cadre didactice care preferă să le predea copiilor lecţii cu caracter practic –
aplicativ. Vizita copiilor în muzeu o decid cadrele didactice, copii nefiind
întotdeauna motivaţi să vină la muzeu. Cadrele didactice preferă un tur ghidat, un traseu prestabilit de vizitare. Se
constată o creştere semnificativă a vizitelor în perioada săptămânii „Şcoala altfel” şi o creştere a preocupărilor legate
de participarea la acţiuni creative, care implică mai mult decât o vizită ghidată.
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Studenţii pot veni în grupuri, dar sunt interesaţi de teme individuale în vederea pregătirii unei tematici
documentare. Participă de regulă la manifestări interactive, dinamice, care fac legătura între tradiţii şi viaţa cotidiană.
Persoanele în vârstă caută relaxarea şi petrecerea plăcută a timpului liber în compania altor persoane de
vârstă apropiată. Revin cu regularitate şi folosesc muzeul ca spaţiu de întâlnire cu persoane cu preocupări comune.
Grupurile de turişti străini sunt aduşi în general de tur operatori şi au un program prestabilit şi un timp impus
de ghidul care îi însoţeşte.
Vizitatorul virtual este o categorie de public în continuă creştere. Serviciile on-line oferite de muzeu sunt din
ce în ce mai căutate: turul virtual al muzeului este utilizat ca element important în stabilirea deciziei de vizitare, căile
de comunicare de tip social media atrag prieteni numeroşi şi constitue o adevărată comunitate de susţinători ai
muzeului. În acelaşi timp, vizitatorul virtual este bine informat.
• Situația vizitatorilor în perioada 01.07.2013-01.07.2018
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Muzeul Județean”Ștefan cel Mare”
11.200
12.400
8.500
610
3.229
1.142

Notă: În perioada mai 2015- mai 2016 Muzeul Județean”Ștefan cel Mare” a fost închis pentru reparații și
modernizare, iar în perioada mai 2015 şi până în prezent este închisă sala de expoziții permanente de la etajul II unde
se lucrează la reparaţii şi la modernizarea sălii de expoziţii.
B. Analiza activității insituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia:
b.1. Analiza programelor și a proiectelor instituției
Principalele direcții pe care este orientată activitatea instituției sunt dezvoltarea și îmbogățirea patrimoniului
muzeal, evidența patrimoniului și clasarea bunurilor culturale cu valoare deosebită în categoria juridică tezaur sau
fond, activitatea de cercetare și valorificare a patrimoniului prin expozițiile permanente sau temporare, studii și
comunicări științifice. Un rol deosebit de important în activitatea muzeului îl au conservarea și restaurarea pieselor
muzeale. Activitățile culturale desfășurate de Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” se realizaeză pe bază de proiecte
propuse, susținute, dezbătute de muzeografi și de membrii Consiliului Științific din cadrul instituției și ulterior
aprobate de conducerea instituției. Acestea constitue planul cultural minimal anual al instituției, aprobat de ordonatorul
principal de credite și însușit de managerul instituției ca act adițional a contractului de management.
Îmbunătățirea și maximizarea activității fiecărui serviciu prin folosirea eficientă a tuturor resurselor instituției: umane,
materiale, financiare, informaționale, a fost și rămâne pentru mine o direcție prioritară a actului de management. Prin
promovarea dialogului cultural activ, interdisciplinar, revitalizarea și promovarea meseriilor și îndeletnicirilor
specifice zonei, punerea în valoare a diversității și cunoașterea reciprocă a istoriei, civilizației și culturii, prin
stimularea creativității și talentului, instituția noastră a realizat un spațiu de cultivare a valorilor și autenticității, de
cunoaștere și cooperare între artiști, operatori culturali, organizații și de apropiere a publicului larg față de fenomenul
artistic, istoric, cultural. Activităţile culturale şi profesionale specifice Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” au fost
corelate şi desfăşurate într-o strânsă concordanţă şi corelare cu politicile şi strategiile culturale judeţene şi naţionale
elaborate de autorităţile locale şi centrale. Mai mult decât atât conducerea muzeului s-a implicat în elaborarea acestor
strategii prin elaborarea unor propuneri anuale ce vizează programele de anvergură a instituţiilor de cultură din judeţ.

b.2. Concluzii
Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui, a desfășurat un program de cercetare, conservare, restaurare,
îmbogățire și punere în valoare a patrimoniului cultural mobil și imobil, aflat în administrarea sa, promovând accesul
la cultură, în scopul educării și recreerii publicului.
Activitatea Muzeului Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui se regăsește la intersecția mai multor domenii ce au
legătură directă cu patrimoniul cultural al instituției. Colecțiile, inscusiv biblioteca de specialitate sunt bază de pornire
în valorificarea patrimoniului și în promovarea și dezvoltarea culturii, artei și civilizației românești, a expozițiilor
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permanente, temporare și itinerante, a simpozioanelor, seminariilor, meselor rotunde și conferințelor organizate,
proiectelor educaționale, și a cercetării științifice concretizate în publicații științifice (activitatea editorială) de
specialitate și în expozițiile deschise publicului.

Prin specialiștii săi, Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” este prezent la simpozioane, conferințe, manifestări
naționale și internaționale, în paginile publicațiilor de specialitate. Participarea la asemenea manifestări este încă o
metodă de a face cunoscut patrimoniul insituției precum și activitățile acesteia.
Programul Cercetare științifică a cuprins mai multe componente: patrimoniul cultural mobil cu semnificație
arheologică, istorică, artistică, etnografică și patrimoniul cultural imobil, monumente de arhitectură, situri.
Cercetarea arheologică a fost structurată de proiecte multianuale, unele dintre ele finalizate, altele cu
finalizare în următoarea perioadă de management. Aceste proiecte au implicat specialiștii intituției, dar și alți
specialiști din alte instituții de specialitate. În cadrul lor s-au desfășurat o serie de șantiere arheologice și de cercetări
de suprafață, prelucrarea științifică a materialelor arheologice rezultate în urma săpăturilor. Cercetarea a vizat, pe lângă
patrimoniul propriu, și cercetarea în diferite unități arhivistice pentru realizarea unor studii istorice și pentru
documentarea în vederea realizării unor expoziții temporare, simpozioane sau colocvii. Cercetarea patrimoniului
cultural mobil a cuprins și prelucrarea științifică a materialelor foto-documentare a obiectelor din colecțiile de istorie,
artă și etnografie din patrimoniul muzeului, în vederea publicării.
Programul Administrarea patrimoniului cultural s-a derulat pe cele trei componente ale sale: conservarerestaurare, evidența primară și clasarea patrimoniului. Programul a avut în vedere continuarea și actualizrea
inventarierii patrimoniului cultural mobil deţinut, în conformitate cu standardele și normele în vigoare, întocmirea
fișelor analitice de evidență și continuarea procedurilor de clasare la cele două categorii juridice (tezaur și fond).
Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural mobil s-a efectuat cu scopul de a interveni asupra patrimoniului
mobil, ori de câte ori a fost necesar, pentru prezentarea acestuia. Prin intermediul conservării se au în vedere măsuri,
acțiuni, mijloace și tehnici pentru păstrarea nemodificată a structurii și aspectului bunurilor muzeale, asigurarea unor
condiții microclimatice optime în spațiile expoziționale și în depozite, în conformitate cu Normele de Conservare.
Prin restaurarea patrimoniului se realizează, în conformitate cu Normele de Restaurare, intervenția directă
asupra bunurilor muzeale pe diferite suporturi (ceramică, hârtie, metal,pânză, lemn, sticlă, piele, ș.a.) pentru restituirea
formei originare prin operații de întregire, integrare și completare, aplicare de tratamente mecanice, fizice, chimice
menite să-i asigure acestuia o rezistență îndelungată, să-și păstreze funcționalitatea și să fie apt pentru etalare în cadrul
unor expoziții. Programul educațional a cuprins, încă de la inițierea lui, o serie de proiecte adresate mai ales
generațiilor tinere, de vârstă preșcolară sau școlară, proiecte cu desfășurare în sediul instituției dar și în afara ei.
b.2.1. Reformularea mesajului după caz
Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui este o instituție publică de cultură, de importanță județeană, cu
personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Județean Vaslui în temeiul prevederilor din Legea administrației
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Muzeul Județean”Ștefan cel Mare” Vaslui este organizat și funcționează conform prevederilor următoarelor
legi:
- Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a
normelor juridice pentru aplicarea acesteia;
- Legea privind protejarea patrimoniului cultural național mobil nr.182/2000;
- H.G. nr.886/2008 -pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;
- Ordonanța de Guvern nr.26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată și modificată
prin Legea nr.114/2006;
- Legea administrației publice locale nr.215/2001;
- Ordinul ministerului culturii şi cultelor nr.2057/2007 pentru aprobarea Criteriilor şi normelor de acreditare a
muzeelor şi colecţiilor publice;
și a strategiei promovate de Ministerul Culturii și Identității Naționale, strategiei și hotărârilor Consiliului Județean
Vaslui, fiind finanțat din venituri proprii, subvenții acordate de la bugetul propriu al Consiliului Județean Vaslui,
accesare programe/proiecte cu finanțare externă și alte resurse, potrivit legii.
Mesajul actual al instituției se încadrează în mesajul general al unei instituții publice de cultură, de tip
muzeal, cu respectarea obiectului de activitate, în conformitate cu legislația națională.
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b.2.2. Descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii
Programele şi proiectele instituţiei sintetizează funcţiile de bază ale unui muzeu:
-funcţia de cercetare – documentare
-funcţia de conservare – restaurare
-funcţia de valorificare a patrimoniului în scop cultural – educativ
Pentru îndeplinirea misiunii muzeului se vor avea în vedere, pe lângă continuarea programelor şi proiectelor existente,
o serie de alte măsuri care să aibă ca scop îmbunătăţirea actului cultural, valorificarea, cercetarea, restaurarea şi
conservarea patrimoniului deţinut:
-continuarea şi dezvoltarea programelor de cercetare ştiinţifică, a programului de cercetare arheologică, cercetare
socio-etnografică, cercetare în domeniul artelor vizuale;
-iniţierea unor proiecte noi de cercetare arheologică;
-cercetări arheologice preventive, în funcţie şi de existenţa unor contracte cu terţi în acest sens;
-continuarea dezvoltării colecţiilor ca urmare a cercetării arheologice indiferent de forma sa – sistematică sau
preventivă;
-diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice prin participarea la conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, prin
studii şi articole de specialitate şi, pentru publicul larg, prin articole de popularizare;
-protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului naţional printr-un program de restaurare – conservare a patrimoniului
imobil;
-protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil: program de conservare preventivă şi restaurare în
vederea expunerii în viitoarele expoziţii permanente sau temporare; reamenajarea expoziţiilor permanente: arheologie,
istorie, etnografie, artă, numismatică;
-continuarea programului de evidenţă computerizată a patriomoniului mobil – programul naţioanal DOCPAT;
-continuarea programului de clasare a patrimoniului cultural mobil;
-inventarierea periodică a colecţiilor, în condiţiile prevăzute de lege;
-îmbogăţirea fondului muzeal exitent, an de an, prin valorificarea cecercetărilor ştiinţifice, donaţii ale artiştilor
expozanţi, colecţiionarilor, prin cercetarea etnografică şi arheologică, prin achiziţii de opere de artă, donaţiile şi
preluările în custodie;
-intensificarea relaţiilor de colaborare cu instituţii de specialitate din ţară şi străinătate;
-valorificarea patrimoniului muzeal prin găsirea unor tematici atractive pentru expoziţiile temporare şi identificarea
unor parteneri în realizarea lor;
-dezvoltarea parteneriatelor existente şi realizarea unora noi în cadrul reţelei muzeale naţionale;
-continuarea şi dezvoltarea politicii editoriale a muzeului prin editarea unor albume/cataloage ale colecţiilor deţinute;
-organizarea de manifestări culturale (expoziţii naţionale şi internaţionale, târguri, conferinţe, sesiuni de comunicări,
publicaţii, workshop-uri) în vederea promovării culturii şi civilizaţiei româneşti;
-continuarea programului anual de conferinţe şi dezbateri ce privesc temele majore ale istoriei şi civilizaţiei naţionale;
-implementarea programelor de pedagogie muzeală;
-atragerea de venituri proprii în scopul îmbunătăţirii activităţii instituţiei;
-preocuparea pentru creşterea nivelului de pregătire profesională a specialiştilor din cadrul instituţiei şi de
dimensionare şi utilizare eficientă a personalului;
-realizarea unei strategii de marketing ca „instrument” specializat de adaptare a Muzeului Judeţean Vaslui la specificul
unei pieţe deosebit de capricioase;
-accesarea unor proicte cu finanţări nerambursabile;
Diversificând plaja de produse şi servicii, va creşte în acelaşi timp, gradul de acces şi participare a unui public
cât mai numeros la proiectele şi programele dezvoltate de instituţie.
Adăugăm aici că toate aceste acţiuni care duc la îndeplinirea misiunii de bază a instituţiei cu toate
componentele sale funcţionale au un caracter de permanenţă şi sunt un vector al acţiunii manageriale.
C.Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după caz:
c.1.Analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi a actelor normative incidente;
Activitatea Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui este reglementată de: Regulamentul de organizare şi
funcţionare (ROF) aprobat de Consiliul Judeţean Vaslui, Regulamentul Intern (RI) şi, evident se supune tuturor
reglementărilor legale în vigoare în domeniul muzeelor şi patrimoniului mobil. Codul de Conduită reglemenmtează
normele de comportament ale angajaţilor instituţiei.
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Conducerea instituţiei este asigurată de manager, conform Legii nr.269/2009 pentru aprobarea O.U.G.
nr.189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole şi concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor
şi aşezămintelor culturale de drept public.
În cadrul Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui, funcţionează Consiliul de Administraţie cu rol
consultativ-deliberativ de conducere, format din 5 membri, care este condus de managerul instituţiei în calitate de
preşedinte, având ca membri pe contabilul şef, reprezentatntul salariaţilor şi reprezentantul Consiliului
Judeţean Vaslui.
Activitatea ştiinţifică este coordonată prin intermediul Consiliului Ştiinţific compus din 5 membri, specialişti
în instituţie.
Activitatea economico-financiară are la bază legislaţia în vigoare. Întreaga politică managerială se derulează
în conformitate cu Standardele de Control Intern Managerial şi a programului privind implementarea acestora.
c.2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne;
Este necesară actualizarea R.O.F., precum şi a R.I. şi va fi propusă o nouă Organigramă.
c.3.Analiza capacităţii instituţionale din punctul de vedere al resursei umane proprii şi/sau externizate;
În acest moment , statul de funcţii şi organigrama cu următoarea structură:
Total posturi 40 din care:
-funcţii de conducere 4 (manager, director adjunct, şef secţie protejarea patrimoniului muzeal, conservare şi restaurare,
contabil şef)
-funcţii de execuţie – 36 de posturi;
Au fost actualizate fişele postului pentru personalul contractual nou angajat, s-a continuat procesul de
întocmire a procedurilor legate de Legea nr.946/2005 a Controlului managerial intern, a transparenţei decizionale, s-a
continuat întocmirea procedurilor operaţionale pentru activităţi specifice.
Având în vedere că o mare parte dintre salariaţi au participat la cursuri de formare şi perfecţionare
profesională, se va analiza nivelul de perfecţionare a personalului angajat şi se vor face propuneri pentru cursurile de
perfecţionare din următoarea perioadă. În funcție de disponibilitățile financiare și de oferta educațională, atât angajații
din domeniul patrimoniului (muzeografi, arheologi, restauratori, conservatori) cât și cei din conducerea instituției vor
participa la diferite cursuri și programe de perfecționare derulate de Institutul Național pentru Cercetare și Formare
Culturală (INCFC) al Ministerului Culturii și Identității Naționale, de Rețeaua Națională a Muzeelor din România sau
alte centre specializate.
c.4.Analiza capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor și patrimoniului instituției, propuneri de
îmbunătățire;
Ansamblul arhitectural al Muzelui Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui se compune din:
1. Clădirea, sediul muzeului, are locația pe str. Hagi Chiriac nr.2. Sediul a fost înființat în anul 1974, iar
deschiderea oficială a fost pe data de 27 septembrie 1975 și include în prezent: birouri pentru personalul din
conducerea muzeului, secția de istorie veche și arheologie, secția de istorie modernă și contemporană, secția
de etnografie, artă populară și artă contemporană, secția de protejarea patrimoniului muzeal, conservare și
restaurare, compartimentul financiar contabil, personal, administrativ și gospodăresc.
2. Casa Memorială „Emil Racoviţă” este în administrarea Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui,
funcţionând ca secţie a acestuia. Clădirea este inclusă pe lista monumentelor istorice din Județul Vaslui din
2015:
3. Monumentul ecvestru „Ștefan cel Mare” de la Podul Înalt, a intrat în administrarea Muzeului Județean
„Ștefan cel Mare” Vaslui în februarie 2016, în urma Hotărârii 38/2016 a Consiliului Județean Vaslui.
Monumentul este situate în localitatea Băcăoani, comuna Munteni de Jos, județul Vaslui și este alcătuit
compus dintr-un monument ecvestru al Domnitorului Ștefan cel Mare, două fântâni arteziene și un obelisk
memorial.
Propuneri:
pe termen scurt:
-înlocuire acoperiș a Muzeului Județean Vaslui;
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-lucrări de reamenajare a spațiilor expoziționale de la etajul I din sediu muzeului. Este necesară o viziune
nouă de prezentare, de expunere și dotări moderne.
pe termen mediu:
-lucrări de modificare, reparații și reorganizare în salile de expozitii permanente;
-reconfigurarea și organizarea spațiului în vederea creării de locații pentru garderobă;
-reaparații și modernizare toalete;
-montare sistem de iluminare nocturn la exterior și de afișaj de promovare;
-modernizarea sălii de conferințe de la parterul instituției;
-lucrări de igenizare a instituției.
pe termen lung:
-dotarea cu mijloace multimedia a expozițiilor permanente;
-lucrări de consolidare și reabilitare la Casa Memorială ”E. Racoviță” și Monumentul ecvestru ”Ștefan ce
Mare” de la Bacaoani;
Numărul pieselor din patrimoniul mobil al instituției se află în categoriile Tezaur, Fond și Bunuri comune.
Acestea sunt ordonate cronologic și sistematic după domeniile: arheologie, istorie medie, modernă și contemporană;
artă medievală, clasică și modernă, etnografie.
Ministerul Culturii și Idențității Naționale, în calitate de coordonator metodologic al muzeelor, a acordat o
ateție specială metodelor de înregistrare și documentare a bunurilor culturale din muzee, metode aplicate și în cadrul
instituției noastre.
Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” are disponibile în prezent pentru vuzitare expoziții permanente moderne
la parter și la etajul II.
Vizitatorii pot afla detalii cu privire la istoria, arta și tradițiile poporului român prin intermediul expozițiilor
temporare.
Muzeul Județean”Ștefan cel Mare” deține și un număr important de obiecte de inventar – miloace 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 se va acorda digitizării patrimoniului. S-a constituit și se dezvoltă de la an la an, arhiva
digitală a patrimoniului în urma fotografierii obiectelor, a scanării documentelor etc. Programul de evidență
computerizată a patrimoniului mobil are un caracter permanent. De asemenea, gestiunea muzeului este introdusă în
registre informatizate. Activitățile de gestionare a bazei de date se fac muzeografii, conservatorii și restauratorii
instituției.
c.5. Viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării, ca modalitate legală de asigurare a continuității
procesului managerial
delegarea responsabilităților în cadrul unei instituții cu o activitate complexă și diversă cum este cea a Muzeului
Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui este o componentă importantă a managementului.
Managerul Muzeului Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui, având funcția de director, își exercită controlul intern prin
delegare de competență și responsabilitate. Trebuie avute în vedere reglementările și procedurile interne specifice,
delegarea responsabilităților făcându-se în limitele acestora.
Se impune emiterea de dispoziții privind traseul parcurs de anumite documente de ordin intern, în vederea
îmbunătățirii etapelor de punere în practică a planului cultural minimal anual, precum și a altor activități
administrative, cu încadrarea în prevederile procedurilor aprobate în urma implementării S.C.I.M.
Auditul intern având atribuții privind aplicarea și realizarea programului de control intern, stabilit prin Programul de
dezvoltare a sistemului de control managerial, este asigurat de autoritate, instituția funcționând fără un compartiment
de audit propriu.
Procesul de management presupune atingerea scopurilor organizaționale printr-o conducere eficientă, ca urmare a
planificării, organizării, coordonării și controlului resurselor instituției.
D. Analiza situației economico-financiare a instituției
Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective:
d.1. Analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de
la instituție:
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d.1.1. Bugetul de venituri (subvenții/ alocații, surse atrase/ venituri proprii);
Categoria
2015
2016
aprobat
realizat
aprobat
realizat

aprobat

I.
1.

30.000

TOTAL VENITURI
Venituri proprii

30.000

23.338

30.000

610

d.1.2. Bugetul de cheltuieli (personal; bunuri și servicii din care: cheltuieli de întreținere,
cheltuieli de capital)
CHELTUIELI
2015
2016
II.
TOTAL CHELTUIELI SF+SD
2.103.575
2.451.112
1.
TOTAL CHELTUIELI SF(10+20+59)
1
1.954.275
1.759.112
1.1
Cheltuieli de personal
10
785.135
950.797
1.1.1.
Cheltuieli salariale în bani
10.01
656.387
776.299
1.1.3.
Contribuții
10.03
128.748
174.498
1.124.140
713.315
1.2
Bunuri și servicii
20
1.2.1.
Bunuri și servicii
20.01
304.752
306.145
1.1.2.
Reparații curente
20.02
600.000
192.850
1.1.4
Medicamente, materiale sanitare
20.04
2.500
2.000
1.2.5
Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.05
15.000
57.150
1.2.6.
Deplasări, detașări, transferuri
20.06
4.288
4.000
1.2.7.
Materiale de laborator
20.09
2.625
2.500
1.2.9.
Cărți, publicații, materiale documentare
20.11
7.000
5.000
1.2.10
Consultanţă şi expertiză
20.12
3.000
2.500
1.2.11
Pregătire profesională
20.13
3.056
3.000
1.2.12
Protecția muncii
20.14
2.619
1.500
Studii şi cercetari
20.16
24.300
20.000
1.2.17
Alte cheltuieli
20.30
155.000
116.670
Activitati culturale
59.22
45.000
95.000
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
119.300
692.000
2
TOTAL CHELTUIELI SD
119.300
692.000
2.2
Cheltuieli de capital(71+72)
70
119.300
692.000
2.2.1
Active nefinanciare(71.01+71.02)
71
2.2.1.1
Active fixe
71.01
2.2.1.2
Masini, echipamente şi mij transp
01.02
267.500
2.2.1.1.3
Mobilier, ap.birotică și alte active corp.
01.03
19.300
20.000
2.2.1.1.4
Alte active fixe
01.30
100.000
2.2.1.2
Reparații capitale aferente activelor fixe
71.03
404.500

2017
realizat
5.280
colaboratori;
2017
2.418.900
2.016.500
1.180.000
972.098
207.902
726.500
213.855
330.000
1.500
13.001
4.488
1.500
4.300
2.000
2.500
2.000
9.000
143.356
110.000
402.400
402.400
402.400
189.800
172.000
40.600

d.2. Analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și după caz, realizate) în perioada/perioadele indicată/indicate
în caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:
Nr.
Programul/proiectul
Anul
Devizul estimat
Devizul
Observații,
crt.
realizat
comentarii,
concluzii
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
I.
CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
2015
24.300
24.300
1.cercetare arheologică
2016
20.000
20.000
2.cercetare de teren(periegheze)
3. cercetare etografică
4.cercetarea patrimoniului muzeal
2017
9.000
9.000
5.cercetare în domeniul artei
II.

ADMINISTRAREA

2015

20

8.000

8.000
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III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

PATRIMONIULUI MUZEAL
1.conservarea și restaurarea
2. evidența patrimoniului muzeal
3. clasarea patrimoniului mobil

2016

16.000

16.000

2017

21.000

21.000

DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI
MUZEAL
1.donații
2. schimb intermuzeal
3.achiziții bunuri culturale mobile

2015

11.000

11.000

2016

22.000

22.000

2017

23.000

23.000

VALORIFICAREA
PATRIMONIULUI MUZEAL
1.expoziții permanente
2.expoziții tematice ocazionale

2015

5.000

5.000

2016

10.000

10.000

2017

18.000

18.000

PROMOVAREA ȘI DEZVOLTAREA
CULTURII, ARTEI ȘICIVILIZAȚIEI
ROMÂNEȘTI
1.simpozioane, saloane, festivaluri,
colocvii, lansari de carte, târguri
2.expoziții personale și de grup
3.spectacole muzicale,
dramatice,coregrafice

2015

11.000

11.000

2016

22.000

22.000

2017

25.000

25.000

2015
2016
2017

4.000
10.000
14.000

4.000
10.000
14.000

2015

3.500

3.500

2016

10.000

10.000

2017

7.000

7.000

2015
2016

2.500
5.000

2.500
5.000

2017

2.000

2.000

CONFERINȚE ȘTIINȚIFICE ALE
MUZEULUI JUDEȚEAN VASLUI
ACTIVITAȚI EDITORIALE
1.anuarul ”Acta Moldaviae
Meridionalis”
2.revista de turism a județului Vaslui
3.albumul ptr.festivalul umorului
4.albume, cataloage
EDUCAȚIE ȘI PEDAGOGIE
MUZEALĂ
1.lecție de muzeu
2.ateliere de creație
3.povestea lunii/exponatul lunii

d.3.Soluții ți propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției
d.3.1.Analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției (în funcție de tipurile de
produse/servicii oferite de instituții de cultură – spectacole, expoziții, servicii infodocumentare etc.)pe categorii
de produse/servicii, precum și pe categorii de bilete/tarife practicate:preț întreg/preț redus/bilet
profesional/bilet onorific/abonamente, cu menționarea celorlaltefacilitați practicate;
2015
2016
2017
Total venituri proprii-lei
23.338
610
5.280
Vânzări bilete/% din total venituri
8500/36,42%
610/100%
3229/61,15%
d.3.2.Analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției;
2015
TOTAL VENITURI (alte venituri proprii)
14.838
Contracte arheologie preventivă și studii arheologice și istorice
14.838
% din venituri
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Alte venituri (chirie sală, vânzări publicații % din total venituri
Sponsorizări % din total venituri

-

-

-

d.3.3.Analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități
publice locale
Nu este cazul.
d.4 Soluții și propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase/venituri proprii în totalul veniturilor
O importantă sursă de venituri proprii este cea dată de sumele provenite din încăsarile făcute în cadrul
contractelor și a subcontractelor de disgnostic, supraveghere, cercetare arheologică preventivă, studii istorice.
Aceste surse sunt condiționate însă de un cumul de factori:
-exitența unor lucrări de investiții care să prevadă și lucrări de arheologie preventivă;
-aplicarea corectă și unitară precum și respectarea legislației în vigoare în materie de protecție a patrimoniului
arheologic și istoric;
-resurse în numărul mic, total insuficient, de arheologi angajați ai muzeului care sunt abilitați să execute
asemenea lucrări (arheologi înscriși în Registrul Arheologilor din România, la nivel de specialiști sau experți), precum
și posibilitatea de atragere a unor terți parteneri. Toți acești factori determina ca posibilitatea realizării de venituri în
derularea contractelor de arheologie preventivă să fie dominantă de inconsecvență și incertitudine.
O sursă de venituri proprii relativ stabilite ar putea fi dată de contractele privind întocmirea unor studii
arheologice și istorice aferente unor Planuri de Urbanism General al unor unități administrativ-teritoriale din județ.
d.4.1 Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;
Anul
Buget total cheltuieli
Cheltuieli de personal
2015
2.073.575
785.135
2016
2.451.112
950.797
2017
2.418.900
1.180.000

Pondere
37,86
38,79
48,78

Notă: Creșterea din ultimul an se datorează majorărilor salariale: majorării salarului minim pe economie, trecerii pe o
treapta superioara în vechime, respectiv promovarea pe o treapta superioară.
d.4.2 Analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;
Anul
Buget total cheltuieli
Cheltuieli de capital
Pondere
2015
2.073.575
119.300
5,75
2016
2.451.112
692.000
28,23
2017
2.418.900
402.400
1,66
d.4.3 Analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenție/alocație;
Anul
Buget total cheltuieli
Cheltuieli de personal
2015
2.073.575
785.135
2016
2.451.112
950.797
2017
2.418.900
1.180.000
Notă: cheltuielile de personal au fost acoperite în proporție de 100% din subvenție.

Pondere
37,86
38,79
48,78

d.4.4. Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul rapoturilor contractuale, altele decât contractele individuale de
muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile);
Nu este cazul.
d.4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care:
a)din subvenție;
b) din venituri proprii.
Categoria
Anul 2015
Anul 2016
Anul 2017
Total
73,08
84,10
72,04
Cheltuieli cu beneficiarii
din care:
-din subvenție
67,30 lei
82,14 lei
70,01 lei
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-din venituri proprii

5,76 lei

1,96 lei

2,03 lei

E. Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, conform
sarcinilor formulate de autoritate:
Propuneri, pentru întreaga paerioadă de management
e.1. Viziune
Instituția muzeală este, prin definiție, ancorată axiologic și acțional la o strategie de aplicare și dezvoltare a
politicilor culturale. Muzeul nostru își subsumează finalitățile unei viziuni duale – de potențare a patrimoniului cultural
din perspective istorice și educaționale, și de reafirmare a culturii locale, județene, regionale, prin dimesionări
moderne, ca o componentă a dezvoltării durabile și de afirmare a culturii vasluine pe plan național, european,
internațional.
Direcțiile pe care se conturează viziunea strategică:
pe termen scurt:
-finalizarea lucrărilor de reparații la acoperișul muzeului;
-creșterea numărului de proiecte și acțiuni de pedagogie muzeală;
-organizarea unor expoziții cu mare impact la public.
pe termen mediu:
-reorganizarea expozițiilor permanente;
-diversificarea serviciilor culturale;
-dotarea laboratoarelor de conservare și restaurare.
pe termen lung:
-prezervarea și dezvoltarea patrimoniului;
-dezvoltarea studiilor și cercetărilor din domeniu și a celor inter-și transdisciplinare de pedagogie muzeală;
-intensificarea și diversificarea relațiilor de colaborare intermuzeală la nivel național și internațional.
e.2.Misiune
Misiunea Muzeului Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui este de a conserva, cerceta, restaura și valorifica
bunurile imobile și bunurile mobile aflate în administrarea sa, prin comunicarea și expunerea acestora ca mărturii
materiale și spirituale ale exitenței și evoluției comunităților umane, în scopul cunoașterii, educării și recreerii.
Dimensionarea aplicativă a acestei misiuni determină ca scop, creșterea gradului calitativ în satisfacerea
drepturilor culturale a publicului vasluian și nu numai, în condițiile păstrării identității culturale sub raportul inovării
artistice, al turismului cultural istoric, al recunoașterii valorii creației românești în context internațional. Instituția
inițiază, organizează și desfășoară proiecte și programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorități, instituții publice
și/sau instituții de profil.
e.3. Obiective (generale și specifice)
1. Obiectiv general- Protejarea patrimoniului cultural imobil
Sistemele naționale de protejare a patrimoniului cultural, material și imaterial, sunt organizate, prin tradiție, în jurul
conceptului de conservare, susținut prin prisma valorii exclusiv culturale (estetice, artistice, istorice, documentare, etc)
atribuită acesteia.
Obiective specifice:
- Îmbunătățirea și extinderea accesului publicului la monumentele istorice și promovarea cunoașterii acestora prin noi
tehnologii;
- Includerea momumentelor istorice în circuitul turistic și stimularea turismului cultural.
2. Obiectiv general- Protejarea patrimoniului cultural mobil
Obiective specifice:
- Îmbogățirea patrimoniului cultural național prin cercetări, achiziții și donații;
- Iinstruirea unui sistem de protecție și pază corespunzător;
- Promovarea cunoașterii patrimoniului mobil prin intermediul noilor tehnologii și prin susținerea unor campanii
concentrate de cunoaștere, de punere în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural național mobil;
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- Susținerea diversificării ofertei speciale, a spațiilor și modalităților de expunere a bunurilor culturale și de
interacțiune a publicului cu acestea;
- Susținerea dezvoltării pieței de artă din România pentru bunurile cuturale (clasate sau nu) precum și pentru creația
contemporană;
- Susținerea formării profesionale în profesiunile și meseriile specifice și creșterea competitivității specialiștilor pe
piața unică;
- Dezvoltarea și extinderea parteneriatelor cu societatea civilă și susținerea voluntriatului în activitățile care privesc
patrimoniul mobil, mai ales cele de promovare, educare, intervenție și animare.
3. Obiectiv general- Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial
Obiective specifice:
- Susținerea și realizarea de parteneriate pentru elaborarea unor programe de dezvoltare locală, care să integreze
dimensiunea conservării și transmiterii către generațiile următoare a meșteșugurilor tradiționale și a altor elemente din
patrimoniul cultural imaterial național;
-Cercetarea în vederea descoperirii personalităților care pot primi un titlu de onoare;
-susținerea activităților de educație culturală, de valorizare și de conștientizare adresate publicului, pentru cunoașterea,
aprecierea și consumul elementelor de patrimoniu cultural imaterial;
-Implicarea creatorilor în diversele proiecte sociale care să utilizeze tehnici specifice diverselor forme de expresie
culturală în comunicare, intervenție socială, culturală comunitară, educație prin artă.
4.Obiectiv general- Susținerea şi promovarea creației culturale și artistice contemporane
Obiective specifice:
-Dezvoltarea unei piețe de artă și susținerea creșterii ”cotei” artiștilor români contemporani prin facilitarea circulației
operelor și prestațiilor artistice;
-Protejarea dreptului de proprietate intecltuală;
-Instruirea unui sistem de premii și recompense care să valorizeze creația și să asigure recunoașterea socială a
creatorului;
-Implicarea creatorilor în diversele proiecte sociale care să utilizeze tehnici specifice diverselor forme de expresie
culturală în comunicare, intervenție socială, cultură comunitară, educație prin artă;
-Reluarea practicilor de rezidențe de creație artistică și diversificarea acestor forme și a parteneriatelor local-central
sau public-privat care să le susțină;
-Promovarea shimburilor de experiență între artiștii din țară și din spațiul european.
5. Obiectiv general – Susținerea și stimularea activității editoriale
Obiective specifice
-Susținerea diversității ofertei, atât în mediul tradițional fizic cât și în mediul online;
-Susținerea și dezvoltarea educației pentru consumul de oferte culturale de carte;
-Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală;
-Promovarea prin imagine a creației artistice, a cercetării științifice;
-Susținerea, prin mecanisme specifice, a schimburilor de carte și publicații de specialitate
6. Obiectiv general – Educație muzeală
Obiective specifice:
-Asigurarea mediului concret propice pentru cunoașterea a noi elemente valorice și de exersare a unor competențe,
abilități, dispoziții sau interese individuale culturale;
-Asigurarea ghidajului profesional și a îndrumărilor de specialitate, muzeul devenind un teren de aplicație prin
cercetare, experimentare, implicare;
-Colaborarea și coparticiparea în procesul educativ cu instituții școlare, includerea în curricula școlară a noi elemente
informative și formative.
e.4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management
Valorile pe care se bazează strategia culturală a instituției sunt: libertatea formelor de schimburi culturale,
profesionalismul, păstrarea identității culturale, eficiența, performanța, flexibilitate, mobilitatea, educarea prin cultură,
creativitatea, inovarea, libertatea de creație, răspunderea publică și neutralitatea politică.
Patrimoniul cultural național are un specific care-l deosebește de alte bunuri culturale și de care trebuie să
se țină seama în configurarea oricărui demers strategic: oferta este constituită în principal din suport-bunuri, obiecte,
iar cererea este esențialmente – o cerere de servicii, care începe cu amenajare suportului (conservarea și restaurarea sa,
punerea sa în valoare, etc.) și continuă cu serviciile de infrastructură de transport, de infrastructură turistică specifică și

24

MUZEUL JUDEŢEAN “ŞTEFAN CEL MARE” VASLUI
str. Hagi Chiriac nr. 2– cod 730129 – VASLUI – ROMANIA
Telefon/Fax: 0235/311626;
www.muzeu-vaslui.ro; e-mail: muzeu_vaslui@yahoo.ro; museumvs@gmail.com

cu o gamă variată de servicii de acompaniament, adiacente. Iar toate aceste servicii trebuie să satisfacă într-un mod cât
mai adecvat trebuințe umane diverse, de la cele cognitive, artistice sau estetice până la cele economice sau sociale.
Conceptele cheie ale strategiei culturale sunt:
•
Cercetare și evidență
•
Conservare, restaurare, protecție
•
Formare profesională
•
•
•
Programele
strategic.

Educație pentru patrimoniu și intervenție culturală
Punere în valoare/revitalizare/reinserție
Stimularea parteneriatelor în elaborarea și susținerea de proiecte specifice
de educație muzeală, de educație pentru patrimoniu, vor trebui să capete preeminență în viitorul cadru

e.5. Strategie și plan de marketing
Instituțiile muzeale văd tot mai mult marketingul ca un instrument foarte util pentru atingerea în condiții optime a
obiectivelor organizației, spre beneficiul tuturor părților implicate, dar și al societății în ansamblu. Aplicarea eficientă a
metodelor moderne de marketing nu depinde numai de conducerea organizațiilor respective, ci și de angajații săi.
Aceștia trebuie să înțeleagă rolul pe care îl are politica de marketing, importanța îmbunătățirii muncii și a serviciilor pe
care ei le prestează. Rolul marketingului este de a ajuta la atingerea optimă a misiunii culturale publice a organizației,
de a utiliza în mod optim resursele disponibile, de a facilita crearea unor parteneriate benefice pentru muzeu și
societate. De asemeNEa, marketingul contribue la eliminarea numeroaselor probleme cu care se confruntă muzeele
cum ar fi: numărul destul de mic de vizitatori, fondurile insuficiente pentru gestionarea corespunzătoare a
patrimoniului și dezvoltarea colecțiilor și în general lipsa de popularitate a produselor culturale specifice.
Probleme cu care se confruntă și Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui pot fi combătute cu succes printr-o
strategie adecvată de marketing:
-Aderarea la formațiuni, consorții asocieri de instituții similare care asigură, prin networking și acțiuni coroborate
concrete, unitatea politicilor muzeale (Rețeaua Națională a Muzeelor din România, CIMEC, ICOM);
-Personal mai puțin dar specializat în domeniile respective, care acoperă toate funcțiile de comunicare și coordonare a
imaginii muzeului, elemente generale de marketing muzeal, relații publice, relația mass-media, pedagogie muzeală,
sociologie și statistică aplicată în științele sociale, turism cultural, precum și managementul proiectelor, sponsorizare și
fundnaising. Toate domeniile enumerate au o misiune comună, aceea de comunicare și (prin comunicare) de
promovare a valorilor și strategiilor culturale pe care Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui le susține și le
reprezintă.
-Diversificarea și inovația în oferta culturală, în stînsă legătură cu analiza publicului. Determinarea oamenilor să-și
dorească ceea ce tu deții este o abordare dinăuntru spre afară.
-Politica de preț. Creearea unei balanțe între costul suportat, atât de organizator cât și de consumator, pentru actul
cultural.
-Cele trei definiții cheie ale dialogului cu publicul muzeal sunt: a cunoaște, a respecta și a răspunde unui interes
cultural care există dar care trbuie descoperit și încurajat. Transformarea publicului în participant activ și partener de
dialog.
-Intevenții la radio și emisiuni televizate dedicate muzeului;
-Acordarea de diplome și medalii cu ocazia organizării unor evenimente culturale aniversare/omagiale;
-Principala funcție a unui muzeu este cea educativă. O expoziție nu trebuie să dea răspunsuri general valabile, ci să
provoace idei. În acest sens sunt încercările de adaptare a programelor de educație muzeală.
e.6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management
Marea majoritate a elementelor de patrimoniu cultural mobil și imobil fac parte din colecții muzeale, situri
arheologice, zone protejate, monumente de for public, etc. sau sunt adăpostite de instituții arhivistice. Aceste instituții
au o mare responsabilitate față de societate de a conserva, studia, dezvolta, administra și transmite valorile morale,
artistice și tehnice ale patrimoniului cultural național și universal și de a cultiva și păstra specificul zonal. Prin
promovarea dialogului cultural activ, interdisciplinar, revitalizarea și promovarea meseriilor și îndeletnicirilor
specifice zonei, punerea în valoare a diversității și cunoașterea reciprocă a istoriei, civilizației și culturii, prin
stimularea creativității și talentului, instituția noastră a realizat un spațiu de cultivare a valorilor și autenticității, de
cunoaștere și cooperare între artiști, operatori culturali, organizații și de apropiere a publicului larg față de fenomenul
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artistic și de creatori. Muzeul trebuie să constitue și o alternativă la sistemul de învățământ, să contribue la educația
civică pentru atitudini tolerante, să mențină viu interseul pentru artă, știință și cultură.
1.
CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
Cercetarea patrimoniului muzeal este activitate permanentă și continuă a muzeografilor noștri, necesară pentru
cunoașterea trecutului istoric și artistic al județului Vaslui. Atât cercetările de teren cât și cercetarea patrimoniului
mobil a direcționat completarea patrimoniului propriu prin descoperiri arheologice, donații de artă plastică
contemporană locală, națională și internațională și un program de achiziții de artă veche românească, orientat prioritar
spre evidențierea creației artiștilor originali.
Scopul: continuarea, dezvoltarea și diversificarea proiectelor de cercetare științifică, interdisciplinară în domeniul
patrimoniului cultural național, creșterea nivelului profesional și a mobilității specialiștilor
2.
ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI MUZEAL
2.1.
Conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal
A.
patrimoniul mobil
Cu respectarea prevederilor Legii nr.182/2000 și a O.G. nr.68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural național
mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
B.
patrimoniul imobil
Cu respectarea prevederilor legale și a normelor specifice de protejare a monumentelor istorice.
Scopul: protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național mobil și imobil, aplicarea rezultatelor
științifice în domeniu.
2.2.
Evidența patrimoniului muzeal
Conform normelor emise de Ministerul Culturii și Identității Naționale și a directivelor ICOM, ICROM aplicate
pe plan internașional.
Scopul: Realizarea evidenței, documentării și a stării de conservare a patrimoniului Muzeului Județean”Ștefan cel
Mare” Vaslui.
2.3.
Clasarea patrimoniului mobil
Clasarea bunurilor culturale mobile se realizează potrivit dispozițiilor Legii nr.182/2000, cu modificările și
completările ulterioare, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, pe baza unui raport de expertiză
întocmit de experți acreditați de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor, pentru domeniul din care face parte
bunul cultural.
Scopul: Creșterae numărului de bunuri clasate în patrimoniul național.
3.
DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI MUZEAL
Patrimoniul muzeal, în cele două ipostaze ale sale, material și imaterial, are un caracter deschis și se dezvoltă în
permanență. Grija pentru îmbogăţirea fondului muzeal exitent, an de an, prin valorificarea cercetării științifice, donații,
prin cercetarea etnografică și arheologică, prin achizţii opere de artă, preluările în custodie și alte modalități legale,
contribue la punerea în circuitul național și internațional a unei însemnate părți de patrimoniu cultural și științific.
Scopul:Creșterea patrimoniului național prin donații, achiziții, schimb intermuzeal și cercetare proprie.
4.
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI MUZEAL
Patrimoniul cultural are o importanță deosebită pentru comunitatea umană căreia i se adresează, precum și pentru
societate în ansamblu. El este o parte componentă a culturii locale și chiar naționale, dar și simbol al valorilor culturale
create de respectiva comunitate, este rezultat al istoriei sale. Pentru membrii comunității patrimoniul cultural este un
liant, un factor de coeziune și un motiv de mândrie. În plus, el poate fi un îndrumător, un educator cu privire la istorie
și valorile culturale ale comunității. Pentru a-și îndeplini această menire, patrmoniul cultural trebuie amenajat și
valorificat corespunzător.
Scopul: valorificarea patrimoniului muzeal prin expozițiile permanente și prin expoziții tematice organizate la sediul
instituției cu prilejul unor simpozioane, târguri, conferințe, sesiuni de comunicări, expoziții temporare participante în
proiecte, locale, naționale și internaționale. Realizarea de parteneriate cu instituții interesate în valorificarea
patrimoniului muzeal istoric, arheologic și artistic al instituției.
5.PROMOVAREA ȘI DEZVOLTAREA CULTURII, ARTEI ȘI CIVILIZAȚIEI ROMÂNEȘTI
a. Saloane, simpozioane, festivaluri, colocvii, lansări de carte, târguri
b.Expoziții personale și de grup
c. Spectacole muzicale, dramatice, coregrafice
Muzeele, ca organizații care conservă, administrează și valorifică patrimoniul cultural național sunt, raportat la
societatea umană, prin misiunea lor, instituții educativ-culturale. Pentru a-și putea îndeplini menirea, ele trebuie să fie
în contact permanent cu publicul, trebuie să comunice eficient cu acesta. De asemenea, pentru conservarea,
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dezvoltarea și mai buna cunoaștere a patrimoniului cultural național este obligatorie comunicarea și cooperarea dintre
diverse organizații de patrimoniu, precum și între acestea și alte instituții culturale sau personalități ale vieții știinţifice
și culturale.
Scop: realizarea unui spațiu de dialog, cunoaștere și cooperare între artiști, operatori culturali, organizații. Promovarea
dialogului cultural interdisciplinar, punerea în valoare a diversității prin cunoașterea reciprocă a istoriei, civilizației și
culturii; Promovarea creativității.
6.CONFERINȚELE ȘTIINȚIFICE ALE MUZEULUI JUDEȚEAN ”ȘTEFAN CEL MARE”
Abordarea unor tematici ce se remarcă prin problematică și prin valoarea incontestabilă a invitaților.
Scop: Colaborarea fructuoasă pe tărâm științific și educațional în dezbateri profesioniste, constructive și stimulative.
7. ACTIVITĂȚI EDITORIALE
Activitatea editorială va îmbrățișa, esențial, premisa promovării valorii autentice, a cuceririlor cunoașterii din toate
domeniile de interes pe care le reprezintă profilele și specializările instituției. Este un mijloc eficient de informare și
popularizare a evenimentelor culturale care au loc pe parcursul anului, fiind și un instrument util de lucru.
Scop:Valorificarea cercetării muzeale, promovarea patrimoniului muzeal și al creației artistice prin publicații, în
scopul cunoașterii și diseminării rezultatelor.
8. EDUCAȚIE ȘI PEDAGOGIE MUZEALĂ
Pe lângă rolul esențial de prezervare, de pastrare a autenticului patrimoniu cultural, muzeul își explicitează prezența
comunitară și ca ”universitate populară”, liberă, deschisă, la îndemâna oricărei persoane, indiferent de vârstă, sex,
religie, pregătire profesională, dornică să-și îmbogățească capitalul intelectual și afectivde cunoaștere și cultură.
Scop: Creșterea nivelului de educație a societății, garantând accesul liber la actul cultural unor categorii tot mai largi și
mai diverse de participanți.
e.7. Proiecte din cadrul programelor
Se vor continua proiecte mai vechi, devenite tradiționale, și vor fi derulate proiecte noi menite să pună în evidență
caracterul pluralist și multidiversitatea specifică activității de bază a instituției.
I.CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
1.1. Cercetare arheologică
1.2. Cercetare de teren ( periegheze)
1.3.Cercetarea patrimoniu muzeal
1.4. Cercetare etnografică
1.5. Cercetare în domeniul artelor vizuale
II.ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI MUZEAL
2.1.Conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal
a) patrimoniu imobil
b) patrimoniu mobil
2.2. Evidenţa patrimoniului muzeal
2.3. Clasarea patrimoniului mobil
III. DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI MUZEAL
3.1.Donaţii
3.2.Achiziţii
3.3 Proiecte de cercetare a patrimoniul instititiţiei (anuale/multianuale)
IV. VALORIFICAREA PATRIMONIULUI MUZEAL
4.1 Expoziţii permanente ( arheologie, istorie, etnografie, artă)
4.2. Expoziţii temporare tematice/ocazionale ( la sediul/în afara sediului – locale, naţionale, internaţionale)
4.3. Cicluri expoziţionale ( Exponatul lunii, Colecţii – colecţionari, Artişti plastici vasluieni în colecţiile Muzeului
Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui
4.4. Schimburi interbibliotecare/parteneriate editoriale
V.PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA CULTURII, ARTEI ŞI CIVILIZAŢIEI ROMÂNEŞTI
5.1. Simpozioane, saloane, colocvii (salonul de caricatură a Festivalului Umorului ”C. Tănase”, Ziua Culturii
Naţionale, 1 decembrie – Ziua Naţională a României, Unirea Principatelor Unite, 25 octombrie -Ziua Armatei
Române, Zilele Culturale ale Municipiului Vaslui, Ziua Internaţioanlă a Muzeelor, Noaptea Muzeelor, Iubim
Dragobetele, Semnificaţia zilelor de 9 şi 10 mai în istoria romînilor, Ziua eroilor, Unirea Basarabiei cu România,
Tradiţii, Personalităţi ale locului,ş.a.)
5.2. Expoziţii personale şi de grup
5.3. Lansări de carte, târguri, festivaluri, spectacole
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VI. CONFERINŢELE ŞTIINŢIFICE ALE MUZEULUI JUDEŢEAN „ŞTEFAN CEL MARE” VASLUI
VII. ACTIVITĂŢI EDITORIALE
7.1. Anuarul muzeului „Acta Moldaviae Meridionalis”
7.2.Album de pictură C. Vasilescu
7.3. Album -Academicieni români din Vaslui, vol I şi II
7.4. Carte - Ghenuţă Coman
7.5. Carte -General aviator C. Negrescu
7.6. Carte- Mareşal C. Prezan
7.7. Carte – Mihai Onofrei
7.8. Carte – Monografia comunei Vutcani
7.9. Album de turism Judeţul Vaslui
7.10. Tezaure din Moldova
7.11. Cataloage, monografii, pliante
VIII. EDUCAŢIE ŞI PEDAGOGIE MUZEALĂ
8.1. Expoziţie de fotografie „Lumea în imagini” – în cadrul proiectului „Educaţia şcolară în muzeu
8.2. Lecţie de muzeu „Constantin Tănase – fiu al Vasluiului”
8.3. LECTIE DE MUZEU -Bătălia de la Podul Înalt – 10 ianuarie 1475 – semnificatie istorică;
8.4. LECTIE DE MUZEU - Elena Cuza - prima doamnă a Principatelor Unite Române;
8.5.LECTIE DE MUZEU-“9 MAI – Ziua Europei, Ziua Eroilor, Ziua Independenţei”;
8.6.LECTIE DE MUZEU- 1 IUNIE – Ziua Mondială a Copilului;
8.7.LECTIE DE MUZEU- Emil Racoviţă – exploratorul;
8.8.LECŢIE DE MUZEU- 1 DECEMBRIE – Ziua Naţională a României;
Fiecare însumează un număr de activităţi ce urmează a fi stabilite în programul cultural minimal anual care devine,
prin acte adiţionale, parte a contractului de management ce se aprobă de către ordonatorul de credite Consiliul
Judeţean Vaslui.
e.8. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management.
-organizarea unor strategii de practică de specialitate individual pentru studenţi din domeniul ştiinţelor umaniste, în
special istorie;
-consultanţă de specialitate pentru întocmirea de bibliografii şi facilitatea accesului la materiale de specialitate unor
categorii de public interesat,
-participarea la diferite conferinţe şi dezbateri organizate de instituţii ale administraţiei locale şi judeţene, instituţii de
învăţământ şi cercetare, instituţii de cultură, etc.
-participarea specialiştilor intituţiei în diferite comisii;
-participarea unor specialişti în cadrul unor comisii pentru evaluarea managementului unor instituţii sau pentru
concursuri de management ;
-participarea specialiştilor instituţiei în diferite jurii ale unor concursuri,
-asigurarea de asistenţă de specialitate la solicitarea persoanelor intersate pentru realizarea de studii, monografii ale
unor personalităţi ştiinţifice şi culturale, creatori;
-acordarea de consultanţă şi asistenţă de specialitate pentru organizarea unor puncte muzeale în şcolile din judeţ ;
-servicii de restaurare şi conservare la cererea instituţiilor de profil sau colecţionari;
-colaborarea cu diferite instituţii şi organizaţii/asociaţii culturale pentru realizarea unor materiale turistice pentru
judeţul Vaslui.
F.Previzionarea evoluţiei economic-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a resurselor
financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte
surse
f.1.Proiectul de budget de venituri şi cheltuieli pe perioada managementului

Categorii
Venituri total din care:
Venituri proprii

2019

2020

2021

2022

2023

3.379.765

3.641.741

3.929.416

4.229.416

4.529.416

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000
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Subvenții

3.349.765

3.611.741

3.899.416

4.199.416

4.829.416

Total cheltuieli, din care:

3.349.765

3.611.741

3.899.416

4.199.416

4.829.416

Cheltuieli de personal

1.684.705

1.853.175

2.038.493

2.138.493

2.238.493

Bunuri și servicii

720.060

792.066

871.273

971.273

1.071.273

Activități culturale

565.000

581.500

599.650

649.650

699.650

Cheltuieli de capital

380.000

385.000

390.000

440.000

490.000

f.2.Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului:
Estimăm, pe an, un număr de beneficiari după cum urmează:
f.2.1. La sediu:
2019=30.500
2020=31.000
2021=31.500
2022=32.000
2023=32.500
Din care:
f.2.2.În afara sediului: între 1.000-2.000/an
f.3.Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată
Note:
Pentru perioada 2019-2023 este prevăzută aceiaşi structură de programe, păstrând aceleaşi proiecte.
Modificări esenţiale vor suporta tematicile proiectelor, denumirea şi numărul acţiunilor culturale din cadrul fiecărui
proiect, lista invitaţilor, parteneri şi plaja de adresabilitate. Previzionarea veniturilor propuse conţin pe lângă
veniturile proprii din vânzări de bilete şi alte venituri: din asistenţă de specialitate, din sponsorizări, etc., venituri ce
vor creşte anual.
Obiectivul principal pentru perioada 2018-2023 este acela de a creşte vizibilitatea tuturor locaţiilor
muzeului, prin revigorarea activităţilor culturale, atragerea unui public numeros, crearea unui climat optim de lucru la
sediul instituţiei, prin igenizarea, dotarea, modernizarea şi consolidarea acestuia.
Orice eveniment important apărut pe plan local sau naţional şi neinclus în plan va fi reflectat coresunzător
în planul cultural minimal al fiecărui an de management, prin programe speciale.

DIRECTOR,
Prof.dr. Mocanu Ramona Maria
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