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                   SCURTĂ PREZENTARE A INSTITUŢIEI 
 

 

Prezentul raport de activitate a fost elaborat în vederea evaluării activităţii managementului 

pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020, de către Consiliul Judeţean Vaslui, denumit în continuare 

autoritatea, pentru Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui, aflat în subordinea sa, în conformitate 

cu prevederile O.U.G. 189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin 

Legea nr.269/2009 cu modificările  şi completările ulterioare. Raportul de activitate cuprinde evoluţiile 

înregistrate în anul 2020 de către Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui, în îndeplinirea 

atribuţiilor prevăzute de lege, a misiunii şi obiectivelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Muzeului Judeţean “Ştefan cel Mare”, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii 

nr.2490/25.10.2013, şi în conformitate cu contractual de management. 
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Organizarea şi funcţionarea instituţiei are la bază  Legea nr.311/2003, a muzeelor şi colecţiilor 

publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare, fiind clasificat ca un muzeu de 

importanţă judeţeană.  

Principala misiune a acestei instituţii de cultură este cercetarea şi colecţionarea de bunuri cu 

caracter arheologic, istoric, artistic, etnografic, numismatic, memorialistic, în vederea protejării, 

creşterii şi valorificării cultural- ştiinţifice, artistice şi turistice a patrimoniului cultural naţional. 

Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” reprezintă una dintre instituţiile de bază în promovarea 

culturii şi istoriei noastre româneşti, cu deosebit accent pe aspecte din istoria locală, judeţeană dar şi 

cea naţională. Muzeul nu este numai un loc de prezentare a istoriei, ci şi un loc de întâlnire a oamenilor 

de ştiinţă, tocmai pentru a dezbate şi înţelege mai bine istoria care ne aparţine. Istoria este cel mai de 

preţ lucru al unei naţiuni și unde în altă parte ar putea fi păstrată mai bine decât într-un muzeu, unde 

poveştile locului sunt şoptite din fiecare piatră, unealtă, armă sau hârtie acoperită cu slove scrijelite cu 

migală de strămoşi. 

Fiind o instituţie prestigioasă de cultură, prin diversitatea activităţilor şi a funcţiilor ei specifice, 

instituția reprezintă un reper esenţial în ceea ce priveşte realizarea actului cultural în spaţiul teritorial – 

administrativ al Vasluiului. Cu o activitate fertilă şi permanentă de peste 46 de ani, muzeul vasluian 

vine în întâmpinarea publicului cu activităţi de bază, proiecte, programe şi oferte cultural-educative şi 

de cercetare ştiinţifică din ce în ce mai diversificate şi mai apropiate de nevoile şi dorinţele 

comunităţii, promovând interesul pentru estetic, pentru istoria locurilor şi, mai ales pentru curiozitatea 

şi ineditul informaţiilor furnizate. Rolul de instituţie care colecţionează, tezaurizează, conservă şi 

restaurează mărturiile trecutului a constituit o prioritate în acestă perioadă. Astfel, prin implicarea 

colectivului muzeal în actele şi manifestările cultural-educative, prin realizarea expoziţiilor temporare, 

prin pregătirea profesională a specialiştilor, prin desfăşurarea şi îmbunătăţirea permanentă a 

activităţilor de conservare a patrimoniului cultural aflat în depozite, dar şi prin cercetarea ştiinţifică a 

acestui patrimoniu se poate afirma că Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui este un important 

lăcaş de cultură pe piaţa culturală locală, regională, naţională şi internaţională. Muzeul reprezintă o 

importantă instituţie de cultură şi educaţie din judeţul Vaslui, menită să răspundă nevoilor acute ale 

vasluienilor, şi nu numai, de informare asupra trecutului istoric al poporului român şi de formare a 

unui spirit civic şi patriotic. Prin diversitatea activităţilor, muzeul constitue un reper esenţial în ceea ce 

priveşte realizarea actului cultural – educativ în spaţiul teritorial -administrativ al judeţului Vaslui. 
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 Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF), aprobat prin Hotărârea 

nr.56/2011, misiunea instituţiei este definită astfel: Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” este o instituţie 

publică de cultură, având ca activitate principal gestionarea şi valorificarea bunurilor de patrimoniu 

cultural mobil păstrate în colecţiile sale (ce se îmbogătesc  prin donaţii, cercetări arheologice), dar şi 

cercetarea – dezvoltarea în domeniul ştiinţelor umaniste  (istorie, artă şi arheologie). 

Prin dispozitia Consiliul Popular al judeţului Vaslui din 1974, la 18 octombrie s-a înfiinţat 

Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui, cu profil mixt istorie şi etnografie. Muzeul Judeţean 

“Ştefan cel Mare” Vaslui s-a deschis oficial, în ziua de 27 septembrie 1975, în prezenţa 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. 

Cladirea are 4 nivele (SUBSOL+P+2E). Accesul principal în clădire este realizat prin patru  

intrări:-  prin holul existent la parter; 

-  prin sala “Arta”; 

- pe rampa din partea de est a clădirii; 

-  prin uşa de legătură dintre Biblioteca Judeţeană şi muzeu, de la parterul instituţiilor. 

Legătura între parter şi etaje este asigurată pe scara principală în continuarea holului de intrare. 

Se mai regăseşte o scară de serviciu care face legătura între subsol, parter şi etaje. Toate cele patru căi 

de acces ale clădirii constituie şi căile de evacuare din construcţie.  

Din punct de vedere funcţional, construcţia cuprinde mai multe încăperi, dintre care o parte 

sunt săli de expunere, altele sunt spaţii ocupate de laboratoare, magazii (depozite pentru exponate şi 

magazii diverse), birouri, spaţii de circulaţie (coridoare) şi grupuri sanitare. 

Noua expoziție permanentă a muzeului din Vaslui a fost organizată pe baza unor concepte 

muzeologice inovative, cu planurile tematice de idei aferente: 

-  „Muzeul - școala de lângă școală” reprezintă un concept în cadrul căruia are loc maximizarea 

virtuților informative și formative ale spațiului expozițional pentru publicul școlar și nu numai, cu 

scopul deschiderii muzeului pentru toți educabilii care au parte, astfel, de experiențe de învățare de 

înaltă calitate. În acest mod, sunt încurajate curiozitatea și creativitatea publicului, dar și stimularea 

învățării prin joc și performanță, auditoriul descoperind noi abordări interdisciplinare ale lumii și vieții. 
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Tocmai de aceea, publicul poate să-și dezvolte propriile atitudini și comportamente față de evoluția 

comunităților locale, față de patrimoniul muzeal și față de actul cultural propriu-zis. 

-  „Muzeul - spectacol” este un concept în cadrul căruia are loc descoperirea de către public a unui 

spațiu muzeal în care se îmbină armonios elemente scenografice din arta spectacolului cu elemente de 

artă vizuală ce redau un univers probatoriu mult mai obiectiv, mai atractiv și mai evocator al istoriei, 

artei, culturii și civilizației locale (de pildă, organizarea unor concerte și spectacole pentru educarea 

cultural-artistică, istorică și memorialistică și pentru trăirea unor emoții personale sau reconstituirea 

unor secvențe istorice și a unor scene de luptă), cu scopul dezvoltării de audiențe noi, de participare 

directă la programele muzeale educaționale, la cele de divertisment, de petrecere a timpului liber și de 

recreere în spațiul muzeal vasluian. 

-  „Muzeul - paradigmă a bucuriei sufletești” este un concept în cadrul căruia au loc trăirile 

emoționale ale publicului la interacțiunea directă cu exponatele și la interiorizarea valorilor spirituale 

și cultural-artistice descoperite. Muzeul este conceput ca o realitate vie, o prelungire în timp a unui fapt 

sau proces cultural, un univers concret în care istoria, cultura și spiritualitatea subzistă. Prin 

organizarea atractivă a dispozitivului de prezentare muzeală, publicul are posibilitatea de a se atașa de 

exponate, de a recepta sufletește faptele și personalitățile istorice, de a intui urmele autentice ale 

trecutului și, de ce nu, de a retrăi atmosfera vremurilor de altădată. 

           Aspectele relevante ale expoziției de bază ale Muzeului Județean Vaslui sunt legate de calitatea 

oportunităților oferite publicului de a învăța într-o perspectivă cuprinzătoare. Spre exemplu, dincolo de 

organizarea atractivă a dispozitivului de prezentare muzeală și de noutatea discursului muzeologic dat 

de ghidajul profesionist, se remarcă acuratețea prezentării proceselor și fenomenelor istorice 

întâmplate în arealul unor comunități locale, încadrate cronologic și științific în evoluția generală a 

umanității.   

           Spre exemplu, la Secția de Arheologie și Istorie Veche sunt prezentate, pe perioade istorice, 

civilizațiile care au ocupat teritoriul actual al județului Vaslui, din cele mai vechi timpuri și până în 

zorii Evului Mediu, prin focalizarea unor aspecte inedite: povestea trecerii prin timp a primilor oameni 

de la stadiul de culegători la cel de vânători și, apoi, de luptători și creatori - spusă printr-o artă statuară 

care sugerează progresul remarcabil al inteligenței lor sociale, dar și care conștientizează superioritatea 
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omului asupra tuturor viețuitoarelor și, mai apoi, asupra semenilor săi; în paralel cu aceasta, este 

prezentată evoluția ceramicii, a uneltelor și armelor, dar și a plasticii zoomorfe și antropomorfe, alături 

de obiectele de podoabă, tocmai pentru a facilita, prin calitatea expunerii și a designului expozițional, 

constructivismul sau paradigma „învățării prin experiență”, care valorizează la om activismul 

structurilor de cunoaștere. În acest caz, expoziția nu este doar un rezervor de resurse istorice și 

artistice, ci și un spațiu de conectare a lumii experimentale și perceptuale a publicului la ceea ce este 

frumos, prin viziune, descoperire și interacțiune directă. Interesant este că evoluția civilizației Cucuteni 

- considerat cel mai important fenomen cultural eneolitic din estul Europei - este ilustrată sub forma 

unei anexe de locuință din stațiunea arheologică Dumești reconstituită, în care meșterul olar frământă 

lutul și-l arde la cuptor, tocmai pentru a crea celebra ceramică cu motive spiralo-meandrice, frumos 

pictată bicrom şi tricrom, dar și faimoasele figurine antropomorfe şi zoomorfe (legate de cultul 

maternității, fecundității și fertilității, de cultul animalier sau de credințele magico-religioase). De 

altfel, meșteșugul olăritului este evidențiat și prin expunerea așa numitei Truse a Pictorului, 

descoperită în așezarea de la Dumești, singura descoperire de acest fel din cultura Cucuteni, fiind 

compusă din materia primă utilizată la pictura ceramicii (hematit pentru culoarea roșie și oxid 

manganiferos pentru culoarea neagră), 2 mici mânere pentru pensoane și un mic frecător. La aceasta, 

se adaugă grupul celor 12 statuete de la Dumești (6 feminine și 6 masculine), prinse într-o horă. 

Așadar, în acest spațiu expozițional sunt organizate lecții de muzeu, ateliere de creație și conferințe 

care să atragă și să inspire tinerele generații pentru a-și cunoaște moștenirea culturală a trecutului. 

Reconstituirea unui mormânt sau prezența secerilor, topoarelor (inclusiv celturilor), spadelor și 

sceptrelor din piatră din Epoca Bronzului nu numai că reflectă intensele schimburi comerciale din 

arealul actualului județ Vaslui și o ierarhizare a societății, prin câteva elemente de prestigiu social și 

militar, dar permite publicului să interacționeze direct cu exponatele, pentru a trăi experiențe culturale 

noi. În același mod permisiv pentru public, au fost etalate și pumnalele, fibulele, mărgelele din sticlă și 

brățările găsite în urne funerare sau morminte bastarnice, carpice și getice ale sitului arheologic 

Poienești. Din necropola getică de la Poienești face parte și ”mormântul-cuptor”, cu schelet parțial 

incinerat pe loc. 

           Totodată, Secția de Arheologie și Istorie Medievală constituie într-un important punct de 

atracție pentru public. Piesele expuse constituie dovezi incontestabile ale civilizației medievale de pe 



            MUZEUL JUDEŢEAN “ŞTEFAN CEL MARE”  
 VASLUI    
 str. Hagi Chiriac nr. 2– cod 730129 – VASLUI – ROMANIA                     

 

                                                      Telefon/Fax: 0235/311626; 
 
                                      www.muzeuvaslui.ro;  e-mail: muzeu_vaslui@yahoo.ro; contact@muzeu-vaslui.ro 
                                                                                                  museumvs@gmail.com 

 

6 
 

meleagurile vasluiene, iar noul sistem de etalare al lor permite o interacțiune mult mai directă cu 

vizitatorii. Expoziția medievală permanentă cuprinde diverse piese de patrimoniu și ele surprind fapte, 

fenomene și personalități istorice din perioada medievală a orașului și ținutului VASLUI (până la 

mijlocul veacului al XIX-lea). Categoriile de obiecte expuse sunt extrem de diversificate și ele pun în 

valoare cultura materială și spirituală medievală a zonei Vasluiului. De exemplu, din perioada 

creștinismului medieval timpuriu se remarcă cruciulițele relicvar, icoanele din sidef şi obiectele de 

podoabă cu însemne creștine care au o relevanță aparte. Existența unei Curți princiare în orașul 

medieval Vaslui (1435) ca reședință temporară a conducătorilor statului medieval Moldova denotă 

rolul important pe care l-a avut această urbe în dezvoltarea economică, socială și politico-militară a 

acestei țări. Principele Ștefan cel Mare (1457-1504) al Țării Moldovei a dezvoltat Curtea Domnească 

de la Vaslui şi a construit alături o Biserică Domnească (1490), conturându-i acestui oraș rolul de mare 

centru urban și de capitală a Țării de Jos a Moldovei. Tocmai de aceea, în expoziție, pe lângă ceramica, 

obiectele meșteșugărești, uneltele și armele descoperite arheologic de la această reședință, există și 

macheta Ansamblului arheologic „Curțile Domnești” Vaslui - care cuprinde Biserica Domnească și 

Curtea Domnească propiu-zisă. Sunt expuse și acte vechi, precum și câteva manechine care redau 

veșmintele purtate de boieri, boieroaice și copii de boieri vasluieni care participau la ceremonialul de 

curte princiară. 

           Totodată, strălucita victorie din Lupta de la Vaslui-Podul Înalt (10 ianuarie 1475) a lui Ștefan 

cel Mare contra turcilor – considerată o mare bătălie cu relevanță europeană – este extrem de bine 

reflectată în cadrul Expoziției de bază, în primul rând prin existența unor arme, armuri și a unei 

diorame cu elemente 3 D, care au rolul unei reconstituiri istorice fidele a celebrei lupte și care sunt 

extrem de atractive pentru public. În acest spațiu expozițional cu elemente muzeotehnice deosebite au 

loc lecții de muzeu, dezbateri și vizionări de filme care permit înțelegerea de către vizitatori a 

importanței acestei lupte pentru păstrarea independenței statului medieval Moldova, în contextul 

cunoscutei dispute dintre Europa creștină și Islamul otoman. Creativitatea expunerii și a discursului 

muzeologic au permis acestui spațiu expozițional să devină un spațiu-spectacol, în care curiozitatea și 

atractivitatea publicului constituie un amestec eficient și plăcut de educație și divertisment.    

             Desigur, reflectarea culturii spirituale medievale din arealul vasluian prin prezența unor 

obiecte religioase și a unor cărți de cult provenite de la diferite biserici și mănăstiri, alături de busturile 
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renumiților cărturari Nicolae Milescu Spătarul și Dimitrie Cantemir (a căror familii își au originea în 

zona actualului județ Vaslui) întregesc un tablou expozițional care rămâne fixat în memoria afectivă și 

intelectuală a vizitatorilor. 

           Patrimoniul Cabinetului Tezaur, Numismatică și Medalistică cuprinde tezaure monetare și de 

orfevrărie antice și medievale, medalii și decorații militare, bancnote moderne și contemporane, 

precum și descoperiri monetare izolate care acoperă mai multe perioade istorice. Astfel, dintre aceste 

obiecte de patrimoniu se individualizează cele patru tezaure monetare: Tezaurul monetar de la Fedești 

– comuna Șuletea, Tezaurul medieval de la Schinetea – comuna Dumești, Tezaurul medieval de la 

Bălțați – comuna Tătărăni și, nu în ultimul rând, Tezaurul monetar medieval de la Vetrișoaia – comuna 

Vetrișoaia, toate din județul Vaslui. O notă aparte o reprezintă Colecția Medalistică „Dr. Constantin 

Teodorescu”, donată  muzeului nostru în 1997, de către medicul chirurg Constantin Teodorescu din 

Bârlad. Toate aceste tezaure au fost rodul unor descoperiri întâmplătoare, urmate de cercetarea 

arheologică sistematică a locului descoperirii. 

          Patrimoniul Colecției de Carte veche a muzeului vasluian cuprinde mai mult de 230 de 

exemplare, cu precădere carte românească de cult, cea mai veche carte fiind un exemplar al Îndreptării 

Legii (tipărit în 1652, la Târgoviște, în timpul lui Matei Basarab), dar și titluri ce aparțin istoriei cărții 

universale. Cea mai veche carte străină deținută de muzeu este un exemplar al D. Grecorii Nazianzeni 

(tipărit la 1590, la Ingolstadt-Germania). 

         Povestea Expoziției de bază a muzeului vasluian continuă cu alte interpretări inovatoare și 

creative ale colecțiilor din cadrul Secției de Istorie Modernă și Contemporană, cum ar fi: susținerea 

dialogului și a mobilității culturale cu publicul, prin ilustrarea secvențială a Revoluției Române de la 

1848, a Unirii Principatelor Române (1859) - prin redarea figurii reprezentative a domnitorului Al. 

Ioan Cuza și a Elenei Cuza (Prima Doamnă a României moderne). Cea mai atractivă este diorama 

legată de Războiul de Independență al României (1877-1878) și care marchează existența unei secțiuni 

din reduta de la Grivița, alături de imaginea eroului național Peneș Curcanul. Participarea României la 

Primul Război Mondial este evidențiată printr-o dioramă complexă care cuprinde un tranșeu, un punct 

de comandă și un punct sanitar, iar personalitățile de marcă ale acestei perioade sunt generalul de 

divizie Constantin Prezan (comandantul Armatei Române) și colonelul Eugen Linde, în timp ce 
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momentul creării României Întregite este evidențiat prin personalitatea Regelui Ferdinand I și a 

Reginei Maria. 

        Perioada României interbelice și a celui De-al Doilea Război Mondial este prezentată prin 

imaginea Palatului Mavrocordat (fost sediu al Cercului Militar al ofițerilor din garnizoana Vaslui), de 

unde provine un mobilier frumos sculptat. Figura mareșalului Constantin Prezan e sugerată de 

uniforma sa de comandant onorific al Regimentului de Infanterie Vaslui, alături de uniforme de soldat 

și de ofițer de infanterie. Un loc aparte îl ocupă imaginea generalului de divizie Ioan Rășcanu (fost 

primar și prefect de Vaslui, ministru), prin fotografii și documente de familie, dar și a veteranilor 

români din Al Doilea Război Mondial. Exponatele Secției de Istorie Modernă și Contemporană 

reprezintă o emblemă a ceea ce au fost, vor fi şi vor rămâne faptele istorice de pe aceste meleaguri. 

        Perioada României comuniste își propune să redea, cu ajutorul unor ingenioase mijloace 

muzeotehnice și audio-vizuale, o parte din istoria relativ recentă a județului Vaslui, așa încât să 

răscolească vii amintiri în memoria generațiilor de vizitatori care au trăit-o. Prăbușirea comunismului 

românesc, odată cu momentul istoric al Revoluției din decembrie 1989, aduce în atenția publicului 

vizitator jertfa de sânge a tinerilor care au luptat pe baricade pentru libertate și democrație. 

         Strâns legată de epoca modernă și contemporană, Memorialistica - Personalitățile este axată pe 

fotografii, manuscrise, piese de mobilier şi obiecte personale din colecţiile unor personalităţi legate de 

judeţul Vaslui: academicianul Emil Racoviţă – savant de renume mondial, biolog, creator al 

Institutului de Speologie din Cluj, umoristul Constantin Tănase – actor, publicist, caricaturist şi creator 

al teatrului românesc de revistă, criticul de teatru Valentin Silvestru – scriitor, publicist, academicianul 

Dumitru Bagdasar – medic şi fost ministru al Sănătăţii, creatorul şcolii româneşti de nurochirurgie și 

soția sa, Florica Bagdasar (prima femeie ministru), politicienii Nicolae și Nicolae Gh. Lupu, dar și 

actorii Alexandru Giugaru și Ștefan Ciubotărașu. 

          Colecţiile Secției de Etnografie şi Artă populară relevă aspecte arhaice locale, deosebit de 

interesante aflate în legătură directă cu semnificaţia de izvor istoric pe care o au materialele din această 

zonă etnografică a Moldovei. Piesele expuse înfăţişează ocupaţiile principale şi secundare ale 

locuitorilor din mediul sătesc al judeţului Vaslui, legate de agricultură, pescuit, albinărit, păstorit, 

viticultură, industria casnică textilă şi de marile sărbători religioase: unelte şi obiecte din sec. XVIII-
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XX, ştergare, lăicere, scoarţe, veliţe, ceramică, obiecte de port popular etc. Bogăția și ancestralitatea 

obiceiurilor și tradițiilor satelor vechi din arealul vasluian permite vizitatorilor să-și contureze o 

identitate etnică distinctă, prin redescoperirea originilor neamului românesc din care se trag și prin 

reintegrarea lor într-un sistem de valori culturale și spirituale comune. Totodată, punctul de atracție al 

acestei secții îl reprezintă etalarea iconostasului pictat și restaurat care a aparținut unei biserici de la 

Moara Grecilor (o suburbie a Vasluiului), datând din secolul al XIX-lea, la care se adaugă obiectele 

liturgice din altar, ușile împărătești frumos sculptate și icoanele împărătești, fapt ce zugrăvește o 

frumoasă și veche lume a credinței populare. 

           Așadar, Expoziția de bază a Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” din Vaslui se deosebeşte de 

altele, prin faptul că ilustrează elocvent legătura directă a oamenilor locului cu moștenirea lor istorică 

și cu patrimoniul cultural, iar spațiul expozițional e conceput ca un „loc comun al spiritului și al 

bucuriei sufletești”, un adevărat aşezământ cultural de luminare a spiritului autentic românesc, o oază 

de reflectare în chip strălucitor a frumuseţii tradiţiilor şi istoriei locale, dar şi promotor al creaţiilor 

umane. 

Pe baza Proiectului de management privitor la dezvoltarea Muzeului Judeţean “Ştefan cel 

Mare” Vaslui, a listei programelor şi proiectelor minimale de activităţi prevăzute pentru anul 2020, 

instituţia noastră a desfăşurat o serie de activităţi cultural- educative şi ştiinţifice pe care le-am propus, 

toate racordate la standardele şi direcţiile principale de evoluţie ale culturii româneşti şi europene, 

punând în valoare şi dinamizând adresabilitatea către comunitate a ofertei de bunuri şi servicii 

culturale.  

Activitatea Muzeului Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui s-a desfăşurat, în anul 2020, conform 

actelor normative în vigoare: Legea nr.12/2006, Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului 

cultural national, Ordinul Ministerului Culturii nr.2035/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case 

memoriale şi alte unităţi de profil, H.G. 1546/ decembrie 2003 privind normele de conservare şi 

restaurare a bunurilor mobile clasate. 

În această perioadă, Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui – prin diversitatea, calitatea și 

multitudinea de activități cultural-științifice și artistice organizate, în mare parte, în condiții de 

pandemie – și-a îndeplinit misiunea sa principală de valorificare culturală, științifică și editorială a 
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patrimoniului cultural mobil și imobil, constituind, astfel, una din instituţiile județene de bază în 

promovarea culturii, spiritualității şi istoriei naționale - cu accente deosebite pe aspectele relevante ale 

personalităților istorice locale și creațiilor lor. În acest context, instituţia muzeală vasluiană a 

reprezentat nu numai un for de dezbatere științifică a problemelor istoriei de către specialişti, ci şi un 

loc de satisfacere a nevoilor cultural-artistice și spirituale a tuturor categoriilor de public. Au fost 

propuse mai multe activităţi, unele au fost realizate la sediul Muzeului Judeţean, dar o parte din ele au 

fost transmise online pe perioada de pandemie, iar alte nu s-au realizat (doar Cogresul Emil Racoviță-

exploratorul, din data de 26 aprilie 2020, când ne aflam în stare de urgență). 

Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui are, în administrarea sa, Casa Memorială “Emil 

Racoviţă” din comuna Dăneşti, judeţul Vaslui,  şi Secţia de Istorie şi Artă Religioasă, de la Mănăstirea 

Floreşti. 

Misiunea instituţiei se adresează atât publicului larg, român şi străin, cât şi specialiştilor.  

Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” a fost implicat foarte activ, atât la nivelul comunităţii muzeale 

naţionale, prin organizarea unor expoziţii temporare, realizate în cooperare cu instituţii partenere  

româneşti din judeţul Vaslui, din ţară şi străinătate prin itinerarea propriilor expoziţii cât şi prin 

programe şi proiecte de cercetare europene sau naţionale. De asemenea, Muzeul Judeţean “Ştefan cel 

Mare” a fost prezent în cadrul unor manifestări ştiinţifice de anvergură naţională sau internaţională. 

Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare”, desfășoară o activitate intensă și variată, cu caracter cultural - 

științific și educativ, atent concentrată pe promovarea valorilor istoriei și artei naționale și universale, 

în conformitate cu cerințele actuale ale muzeologiei și ale publicului vizitator. Expozițiile 

temporare cu tematică diversă, conferințele, simpozioanele, dezbaterile la nivel local și național, 

lansările de carte, concertele, reflectă varietatea și complexitatea activităților culturale desfășurate 

anual. 

Prin programele de pedagogie muzeală sunt promovate și tinerele talente din domeniul 

expresiei tematice instituționale, iar expozițiile cu tematică pentru copii au devenit o tradiție în peisajul 

cultural municipal și județean, bucurându-se de o mare popularitate.. Astfel, prin activitățile principale 

derulate, muzeul vasluian a constituit și un spațiu public de recreere, plăcere și divertisment. Muzeul 

Judeţean „Ştefan cel Mare” se impune prin oferta sa culturală diversă ca un obiectiv turistic important, 

trecându-i pragul numeroși vizitatori 
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români cât și străini. Proiectele și programele culturale ale muzeului au atras publicul tânăr, care 

reprezintă marea majoritate a vizitatorilor. 

 Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui este o instituţie publică de cultură a cărei misiune 

este de a conserva, cerceta şi pune în valoare patrimoniul cultural și în viitor, Muzeul Judeţean “Ştefan 

cel Mare” Vaslui va continua să fie promovarea patrimoniului cultural regional, național și de ce nu 

chiar european. 

Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui a fost implicat activ în anul 2020, prin derularea 

unor programe şi proiecte atât la nivelul comunităţii muzeale românești și europene, prin organizarea 

unor expoziţii temporare și a unor simpozioane, realizate în cooperare cu instituţii partenere din ţară şi 

străinătate. 

Referitor la strategia de management a  Muzeului Judeţean “Ştefan cel Mare”, s-a raportat 

permanent la mediul intern şi extern (oportunităţi şi riscuri), căutând soluţii practice pentru asigurarea 

cât mai bună a conservării, evidenţei şi punerii în valoare a patrimoniului muzeal, precum şi prin 

deschiderea către public a instituţiei (pentru atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori reali şi 

virtuali). 

În pregătirea acestui obiectiv principal au fost necesare acţiuni de refacere. Dintre acestea 

menţionez:  

-punerea în siguranţă a imensului patrimoniu muzeal dislocat şi ţinut în condiţii improprii; -

măsuri de oprire a degradării continue  a clădirii, de la subsol la acoperiş;  

-refacerea instalaţiilor electrice;  

-crearea unor condiţii decente de lucru pentru personal şi laboratoare;  

-deschiderea pentru public a tuturor spaţiilor expoziţionale;  

-punerea în valoare a patrimoniului prin expoziţii temporare, la sediu şi itinerante, bazate pe o 

tematică variată, pe o cercetare temeinică şi realizate profesionist;  

-pregătirea şi specializarea personalului;  

-inventarierea şi digitizarea patrimoniului;  

-clasarea, reevaluarea şi expertizarea bunurilor culturale din colecţii;  

-editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizarea tematicilor expoziţionale (pentru 

expoziţiile permanente şi cele temporare); 
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-îmbogăţirea şi promovarea patrimoniului cultural, prin cercetzări ştiinţifice, prin activităţi 

cultural -ştiinţifice şi educative şi prin intermediul mijloacelor de popularizare; 

-refacerea comunicării publice a muzeului, inclusiv pe web şi reţele sociale,  

Structura organizatorică cuprinde:  

o Conducerea muzeului; 

o Secţia muzeografie, muzeologie, pedagogie muzeală; 

o Secţia protejare, conservare, restaurare patrimoniu muzeal; 

o Secţia de istorie şi artă religioasă; 

o Serviciul administrativ – gospodăresc; 

o Compartimentul financiar – contabilitate, resurse umane. 
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RAPORT DE ACTIVITATE 

Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui 

Perioada 01.01.2020- 31.12.2020 

         

 

A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu 

sistemul instituţional existent 

Preocuparea principală a Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui pe parcursul anului 2020 

a fost diversificarea şi dezvoltarea ofertei culturale precum şi creşterea calităţii actului cultural. 

Misiunea instituţiei este accea de a păstra, cerceta şi valorifica din punct de vedere muzeal, 

patrimoniul cultural, în vederea promovării valorilor, diversităţii culturale şi a dialogului cultural, în 

beneficiul tuturor categoriilor de vizitatori. Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” îşi asumă un rol 

important în educarea culturală a diverselor categorii de public, folosind mijloacele caracteristice 

muzeologiei moderne. Oferta culturală permanentă a fost îmbogăţită cu o secţie nouă, secţie de istorie 

şi artă religioasă, de la Mănăstirea Floreşti,  expoziţii noi,  moderne şi atractive, cu o  gamă nouă de 

servicii culturale educaţionale.   

Preocupaţi de implicarea în viaţa socială şi culturală a comunităţii, specialiştii Muzeului 

Judeţean „Ştefan cel Mare” dezvoltă programe educaţionale care se adresează elevilor, în general, şi 

copiilor asistaţi în diferite centre, în special. Activităţile de pedagogie muzeală, complementare 

procesului de învăţământ asigurat de instituţiile şcolare, au menirea de a consolida legăturile dintre 

grupurile de copii şi muzeu, spaţiile muzeale devenind un loc plăcut pentru desfăşurarea activităţilor 

acestora. Prin intermediul parteneriatelor cu şcolile şi liceele vasluiene contribuie la aprofundarea 

studiilor în domeniul muzeologiei, culturii rurale, atrhitecturii tradiţionale, identităţii locale şi 

regionale. De asemenea, prin activităţile iniţiate de către instituţie şi derulate în parteneriat cu alte 

instituţii, Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” pune accent şi pe educaţia permanentă a adulţilor. 

Creşterea numărului de turişti care veneau să viziteze muzeul, a scăzut din cauza pandemiei de 

Coronavirus  începând cu luna martie 2020. 
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Planurile de acţiune a Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” au fost îndreptate înspre 

următoarele direcţii de dezvoltare: 

 a) dezvoltarea, protejarea, conservarea şi restaurarea colecţiilor patrimoniului mobil şi imobil, 

material şi imaterial;  

b) asigurarea securităţii patrimoniului muzeal;  

         c) diversificarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice care s-a dovedit a fi baza tuturor activităţilor 

muzeale (de constituire şi dezvoltare a colecţiilor, expoziţionale, educaţionale, de marketing şi de 

relaţii cu publicul);  

         d) punerea în valoare a patrimoniului muzeal;  

        e) acţiuni cu publicul care vizează educaţia permanentă;  

        f) diversificarea ofertei către public;  

        g) eficientizarea şi dezvoltarea  calitativă a resurselor umane prin punerea unui accent deosebit pe 

evaluare, motivare, instruire, metode de cointeresare; 

        h) asigurarea suportului financiar în vederea desfăşurării în condiţii optime şi la cele mai înalte 

standarde ale activităţii muzeului;  

       i) crearea unei baze de date privind furnizorii de servicii; 

      i) oferirea de programe speciale şi facilităţi pentru persoanele cu dezabilităţi;  

      k) actualizarea permanentă a informaţiilor şi alimentarea lor cu date;  

Mediul social poate influenţa în mod covârşitor funcţionarea instituţiei muzeale deoarece 

muzeul este prin definiţie păstrătorul moştenirii culturale materiale şi spirituale a unei comunităţi, 

populaţii, popor, naţiune. 

Globalizarea produsă în aproape toate domeniile, mai ales în domeniul comunicării şi relaţiilor 

publice, solicită şi provoacă muzeul la construirea şi menţinerea unei prezenţe active pe internet, 

prezenţă ce asigură accesul la informaţii despre muzeu 24 ore/7 zile pe săptămână. 

În acelaşi timp, prezenţa în România a unei industrii IT în continuă creştere face posibilă apariţia 

de produse hard şi soft pliate pe nevoile de dezvoltare ale organizaţiilor solicitante. 

Muzeul Judeţean ,,Ştefan cel Mare” deţine un site pe internet ce este racordat prin legături – 

link-uri şi cuvinte cheie - keywords la motoare de căutare şi portal-uri cu mare afluenţă de vizitatori 

pentru a se face cât mai mult posibil cunoscut, între utilizatorii internetului, posibili interesaţi şi de o 

vizită la muzeu. 
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Aşa cum televiziunea a transformat faţa lumii în perioada postbelică, în acelaşi fel acum vedem 

sub ochii noştri, cum scrisul multimilenar al umanităţii este înlocuit tot mai mult de noua scriere – pe 

suport electronic şi noua comunicare – cea virtuală. 

          Instituţia muzeală trebuie să fie capabilă să utilizeze noile tehnologii pentru a-şi perpetua şi 

dezvolta şi cu ajutorul noilor mijloace de comunicare misiunea sa de păstrător şi promotor al 

moştenirii culturale. Prin urmare, datoria esenţială a managerului de muzeu este creearea unei 

permeabilităţi maxime a instituţiei pe care o reprezintă, aceasta fiind concretizată în indici uşor de 

evaluat cum sunt : număr de vizitatori şi imaginea din mass-media. Această popularitate constituie 

garantul existenţei viitoare şi, mai ales, finanţarea, iar o instituţie mediatizată autentic şi apreciată de 

către comunitate merită să fie susţinută financiar. 

a.1 Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleaşi comunitaţi – 

tipul/forma de colaborare, după caz, proiectele desfăşurate în colaborare cu acestea; 

Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui a stabilit relații de strânsă și apropiată colaborare cu 

instituțiile care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Vaslui și a colaborat, în 2020, cu o 

serie de instituţii publice, asociații, O.N.G.-uri, orientând activităţile sale spre o cât mai bună şi mai 

reală implicare a publicului, precum și pentru protejarea patrimoniului  național. 

 Municipiul Vaslui, prin aşezarea sa în partea de est a Moldovei, într-o zonă cu o puternică 

încarcatură istorică şi culturală, s-a menţinut ca un important centru cultural, unanim recunoscut. În 

ultimii ani Vasluiul încearcă şi, într-o oarecare măsură, chiar reuşeşte să devină un important punct de 

atracţie turistică, iar Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” a devenit o instituţie muzeală model, de nivel 

regional, naţional şi internaţional. 

 La creşterea vizibilităţii şi succesului muzeului au contribuit, în bună măsură, atât diversitatea 

structurii sale patrimoniale, cât şi multitudinea ofertelor culturale şi de agrement, în consens cu 

tendinţele cererii publicului vizitator. Astfel, în ultimii ani, muzeul a devenit o prezenţă vie, din ce în 

ce mai activă în contextul cultural vasluian şi regional colaborând cu o serie de instituţii şi organizaţii 

culturale. Cel mai important parteneriat dezvoltat permanent este cu şcolile,  începând de la 

învăţământul primar, gimnazial şi universitar, muzee, biblioteci, teatre, asociaţii, fundaţii şi alte 

societăţi cu caracter economic şi social, programele muzeului adresându-se aceleiaşi comunităţi, fie 

prin realizarea de proiecte comune, fie prin încheierea de parteneriate sau colaborări având ca scop 

implicarea instituţiei în viaţa cotidiană a cetăţenilor. Deja devenite tradiţionale, aceste parteneriate au 
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dat majorarea numărului beneficiarilor, atât pentru vizitarea expoziţiilor permanente şi temporare ale 

muzeului, cât şi pentru activităţile culturale interactive desfăşurate. În anul 2020 au fost încheiate 70 

de parteneriate educaţionale cu grădiniţele, şcolile şi liceele  din municipiul şi judeţul Vaslui.  

O parte din aceste parteneriate educaţionale nu și-au putut realiza activităţile din cauza pandemiei.  

           Evoluţia Muzeului Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 

2020, poate fi apreciată ca fiind dominată de organizarea şi desfăşurarea  unor programe şi proiecte 

culturale de maximă importanţă pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă prevăzute în 

proiectul de management şi a criteriilor de performanţă anuale aprobate. Cele mai multe dintre 

activităţile anului 2020 au fost transmise on-line, aliniindu-se la condișiile impuse de pandemia de 

COVID 19.  

         Muzeul Județean “Ştefan cel Mare” se identifică ca unică instituție publică de cultură care se 

adresează tuturor categoriilor sociale, asigurând cunoașterea istoriei, civilizației și culturii naționale, 

regionale și locale, conservarea, valorificarea și punerea în circuitul public al bunurilor din patrimoniul 

cultural național. Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare”Vaslui își desfășoară activitatea respectând 

principiul autonomiei culturii și artelor, libertății de gândire și de expresie, promovând ideiile și 

proiectele sincronizate la obiectivele proprii, astfel încât de serviciile acestei instituții să beneficieze 

toți cetățenii județului, fără deosebiri de naționalitate, etnie, vârstă, sex, religie, ocupație sau concepții 

politice. 

 Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui a aplicat principiul parteneriatului cu alte instituţii 

culturale din judeţul Vaslui şi din alte judeţe ale României în scopul cercetării, protejării şi salvării 

patrimoniului cultural propriu, precum şi punerea acestuia în valoare. Organizând un număr 

semnificativ de manifestări culturale la sediul şi în afara acestuia, Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” 

a oferit şi în 2020 posibilităţi de educare, dar şi de petrecere a timpului liber, accesibilizându-şi 

patrimoniul către beneficiari. 

 La creşterea vizibilităţii şi succesului Muzeului Judeţean “Ştefan cel Mare” au contribuit, în 

bună măsură, atât diversitatea structurii sale patrimoniale, cât şi multitudinea ofertelor culturale şi de 

agrement, în consens cu nevoile publicului vizitator. Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” este membru 

al Reţelei Naţionale a Muzeelor din România.  

La nivel naţional, Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui are colaborări cu un număr 

semnificativ de instituţii şi organizaţii, între care amintim: 
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a) Organizații de specialitate: Rețeaua Națională a Muzeelor din România, Uniunea Artiştilor 

Plastici din România, Asociaţia Managerilor din Muzee; 

b) Instituţii  la nivel local şi judeţean: Consiliul Judeţean Vaslui, Primăria Municipiului Vaslui, 

Biblioteca Judeţean “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu, 

Biblioteca”S. Belloescu” Bârlad, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Direcţia de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, Primăria Bălteni, Asociaţia Culturală Europea Vaslui, 

Penitenciarul Vaslui, Inspectoratul de Jandarmi Vaslui, Arhivele Judetene Vaslui, Primăria 

comunei Muntenii de Jos, Asociaţia “Constantin Hamangiu” Bârlad,  

c) Instituţii de învăţământ: Facultate de Istorie Suceava, Facultatea de Istorie Iaşi, Universitatea 

“Al. I. Cuza” Iaşi, Institutul de Arheologie ”A. D. Xenopol “ Iaşi, Universitatea “Babeş -

Bolyai” Cluj Napoca, Liceul teoretic “Mihail Kogălniceanu “ Vaslui, Liceul teoretic “Emil 

Racoviţă” Vaslui, Liceul tehnologic “Ion Mincu” Vaslui, Grupul Şcolar Industrial “Ştefan 

Procopiu” Vaslui, Liceul cu program sportiv Vaslui, Şcoala nr. 9 “Vasile Alecsandri” Vaslui, 

Şcoala Gimnazială Lipovăţ, Colegiul Economic “Anghel Rugină” Vaslui, Grădiniţa cu program 

prelungit nr.18 Vaslui, Gradiniţa nr. 9 “Veselia” Vaslui, Şcoala nr. 7 ”Constantin Motaş” 

Vaslui, Şcoala nr. 4 “Elena Cuza” Vaslui, Şcoala nr. 1 Ivăneşti, jud. Vaslui, Şcoala nr.10 

“Mihail Sadoveanu” Vaslui,  Şcoala nr. 6 “Mihai Eminescu” Vaslui, Şcoala nr. 5 “Ştefan cel 

Mare” Vaslui, Şcoala nr. 8 “Alexandra Nechita” Vaslui, Şcoala nr. 1 „Al.I.Cuza” Vaslui, 

Şcoala nr. 2 „Dimitrie Cantemir” Vaslui, Şcoala nr. 3 „Constantin Parfene” Vaslui, Liceul 

„Ştefan cel Mare” Codăeşti, judeţul Vaslui, Palatul Copiilor Vaslui, 

d) Institute de cercetare: Academia Română, Institutul de Arheologie “V. Pârvan”, Institutul 

Naţional al Ptrimoniului, Institutul Cultural Român; 

e) Instituţii de cultură şi asociaţii naţionale, judeţene şi locale: Muzeul Național “Grigore 

Antipa” București, Muzeul Național de Istorie a României București, 

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, Complexul Muzeal Național 

“ASTRA” Sibiu, Muzeul Național Brukenthal Sibiu, Muzeul Național al Banatului 

Timișoara, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia,  Muzeul Judeţean Satu Mare, Muzeul “Vasile 

Pârvan” Bârlad, Muzeul de Artă Baia Mare, Muzeul Județean Zalău, Complexul Muzeal 

Judeţean Bistriţa Năsăud, Muzeul de Etnografie Brașov, 
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Muzeul de Istorie Brașov, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni Sf. Gheorghe, 

Muzeul Național Secuiesc Sf. Gheorghe, Muzeul Olteniei Craiova, Muzeul Județean 

Târgu-Mureș, Muzeul Țării Crișurilor Oradea, Complexul Muzeal Național Moldova 

Iași, Muzeul Bucovinei Suceava, Complexul Muzeal Județean Neamț, 

Muzeul Banatului Montan Reșița, Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, Muzeul de Artă 

Contemporană Galați, Muzeul Național al Literaturii Iași, Muzeul Naţional Militar “Regele 

Ferdinand I” Bucureşti, Muzeul Militar Constanţa, Muzeul Național al Ţăranului Român 

București, Institutul de Cercetări Eco-muzeale Tulcea, Muzeul Judeţean Botoşani, Complexul 

Muzeal “I.Antonescu” Bacău, Muzeul Literaturii Române Iaşi, Asociaţia “Identitate Culturală 

Contemporană” Bucureşti, C.N.S.A.S. Bucureşti, Asociația Astra Dobrogeană, Complexul 

Muzeal „ Ion Borcea” Bacău, Complexul Muzeal Arad, Muzeul Judeţean Buzău, Muzeul de 

Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj Napoca, 

Muzeul Naţional al Ţăranului Român Bucureşti,  Muzeul Naţional AL Hărţilor şi Cărţii Vechi 

Bucureşti, Muzeul de Istorie Turda, Muzeul Municipal Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, Muzeul 

Naţional al Agriculturii, Slobozia, judeţul Ialomiţa, Muzeul Naţional al Literaturii Române, 

Bucureşti, Complexul Muzealde Ştiinţele Naturii Galaţi, Muzeul Municipal Curtea de Argeş. 

Protocoale  
 Protocol de colaborare cu Uniunea Artiştilor Plastici din Romania – Filiala Iaşi ;   

 Protocol de colaborare cu Centrul Militar Vaslui  şi UM Iaşi; 

 Protocol de colaborare cu Muzeul Naţional  de Istorie a României  Bucureşti; 

 Protocol de colaborare cu Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia; 

 Protocol de colaborare cu Muzeul Pomiculturii şi Viticulturii Goleşti, judeţul Argeş; 

 Protocol de colaboarare cu Muzeele  Militare „Regele Ferdinand II” filialele Constanţa, 

Iaşi, Bacău, Bucureşti; 

 Protocol de colaborare cu Muzel Judeţean Buzău; 

 Protocol de colaborare cu Complexul Muzeal Piatra Neamţ; 

 Protocol de colaborare cu Complexul Naţional Muzeal „Moldova” Iaşi; 

 Protocol de colaborare cu Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Chişinău, Republica 

Moldova; 

 Primăria şi Conacul de la Schinetea, comuna Dumeşti, judeţul Vaslui; 
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 Asociaţia Conservatorilor şi Restauratorilor din România; 

  Protocol de colaborare cu Asociaţia Cultul Eroilor; 

 Parteneriat cu Muzeul Transilvaniei din Cluj Napoca; 

 Parteneriat de colaborare cu Penitenciarul Vaslui; 

 Protocol de colaborare Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vaslui; 

 Asociaţia Explorer Science Center Buzău; 

    Reprezentanţe  diplomatice: 

 Ambasada Norvegiei în România 

 Ambasada Americii în România 

 Ambasada Turciei în România 

 Ambasada Republicii Belarus în România 

 Ambasada Franței în România 

 Ambasada Rusiei în România 

 etc 

În acest interval de timp, referitor la colaborarea cu autoritățile Județeană și Locală, respectiv 

Consiliul Județean Vaslui, Primăria și Consiliul Local Vaslui  și alte câteva primării comunale, 

relația reciprocă a fost, în ansamblu, una foarte bună.  

Relația instituției cu comunitatea: 

Representant 

comunitate 

Rol Program de 

colaborare/protocol 

de 

parteneriat/activitate 

de sprijin 

Nivel de 

implicare 

Probleme 

identificate 

Consiliul 

Judeţean Vaslui 

Finanțarea 

cheltuielilor de 

personal și de 

întreținere; 

Susținerea 

programelor de 

dezvoltare; 

Pregătire în  

comun a bugetului  

anual;  

Stabilirea nevoilor  

de investiții și  

reparații, dotări  

Foarte bun  

 

Nevoi 

suplimentare  

de întreținere a  

patrimoniului 

mobil  

și imobil;  
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Susținerea 

activităților  

 

Primăria și 

Consiliul Local  

 

Sprijină  

conducerea  

instituției în  

întreținerea,  

dezvoltarea și  

modernizarea  

patrimoniului 

mobil  

și imobil  

Susține proiectele  

de dezvoltare  

Bun  

 

Nevoia de  

îmbunătățire a  

relațiilor de  

colaborare și  

promovare  

reciprocă  

Inspectoratul 

Școlar Județean  

 

Partener în  

proiecte de  

colaborare și  

dezvoltare;  

Acord de  

parteneriat între  

muzeu, cadre  

didactice și unități  

de învățământ  

Foarte Bun  

 

Nevoia de  

diversificare a  

relațiilor de  

colaborare și  

promovare  

reciprocă;  

 

 Eficientizarea activităţii Muzeului Judeţean “Ştefan cel Mare” a impus, în perioada supusă 

analizei, nu numai dezvoltarea formelor de colaborare pe plan naţional şi internaţional, ci şi 

diversificarea acestora, toate având ca finalitate obiectivă sporirea vizibilităţii patrimoniului şi 

activităţii desfăşurate de muzeu. 

 Multitudinea acestor colaborări se datorează calităţii indiscutabile atât a personalului de 

specialitate cât şi a valorii şi diversităţii patrimoniului deţinut de Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare”. 

O imagine completă a întregii activităţi expoziţionale şi ştiinţifice se regaseşte în Anexa 1. 
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a.2. analiza SWOT( analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, 

ameninţări); 

Puncte tari Puncte slabe 

 

• proiectarea activității muzeale anuale prin 

elaborarea de planuri manageriale ce 

vizează obiective deduse din analiza 

SWOT;  

• Valorificarea şi diversitatea patrimoniului 

muzeal; 

• Capacităţi reale de dezvoltare  a 

colaborărilor internaţionale; 

• Experienţă în organizarea evenimentelor 

culturale; 

• Afirmarea instituţiei la nivel naţional şi 

european prin proiecte şi parteneriate; 

• Notorietatea şi popularitatea Muzeului 

Judeţean „Ştefan cel Mare” la nivel 

local, regional,naţional şi internaţional;  

• Platformă culturală; 

• Comunicare culturală şi socială 

transfrontalieră cu republica Moldova; 

• Bună colaborare cu autorităţile locale; 

• Bună colaborare cu mass-media; 

• Infrastructură generoasă; 

•  Public fidel; 

• Ofertă culturală variată pliată pe 

solicitările publicului; 

•  Imagine pozitivă, grad mare de încredere; 

•  Suprapunerea unor evenimente culturale 

organizate simultan cu alte instituţii de 

profil; 

• Lipsa unei infrastructuri adecvate pentru 

Casa Memorială „E. Racoviţă” Dăneşti; 

• Inexistenţa  unei garderobe pentru publicul 

vizitator; 
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• Interesul publicului în creştere pentru 

valorile  culturale vasluine 

• Colecţii reprezentative pentru patrimoniul 

naţional şi internaţional; 

• Colaborări internaţionale şi naţionale; 

• Grad mare de încredere din partea 

publicului; 

• Dezvoltarea multianuală ambiţioasă, 

bazată pe o strategie bine definită, şi pe 

desemnarea unei misiuni şi a unei 

viziuni clare şi urmărite cu consecvenţă; 

• Personal cu experienţă; 

• Organigramă actualizată în funcţie de 

cerinţele de dezvoltare ale instituţiei; 

• Asigurarea numărului de persoane angajate 

necesare pentru fiecare 

secţie/departament; 

• Parteneriate cu instituţii de profil şi 

respectiv recunoscute la nivel regional şi 

naţional;  

• Dezvoltarea culturii instituţionale; 

• Partcipare constantă la evenimente 

ştiinţifice cu caracter internaţional şi 

naţional, 

• Modernizarea spaţiilor expoziţionale ale 

muzeului;  

• Diversificarea serviciilor oferite publicului, 

în special a activităţilor expoziţionale şi 

educaţionale; 
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• Crearea unor parteneriate cu alte instituţii 

muzeale şi universităţi din ţară şi 

străinătate; 

•  Realizarea analizei diagnostice SWOT la 

nivelul serviciilor/secțiilor muzeale 

subordonate, în vederea identificării 

corecte a obiectivelor planurilor 

manageriale și sporirea eficienței 

activității personalului muzeal 

subordonat;  

 

 

  

Oportunităţi  Ameninţări  

• Consolidarea prezenţei Muzeului Judeţean 

„Ştefan cel Mare” în reţelele profesionale 

europene;  

• Creşterea concurenţei în mediul muzeal, 

prin dezvoltarea programelor şi a 

asctivităţilor Muzeului Judeţean „Ştefan 

cel Mare”; 

• Bună colaborare cu operatorii culturali 

locali, naţionali şi internaţionali; 

• Posibilitatea extinderii organigramei 

muzeului; 

• Interesul acordat de populaţie faţă de 

activităţile realizate de Muzeul Judeţean 

Vaslui 

• Creşterea interesului pentru derularea 

• Concurenţa cu alte instituţii din ţară care 

dispun de bugete mai mari; 

• Lipsa de strategii naţionale în ceea ce 

priveşte conservarea, protejarea şi 

valorificarea peisajului cultural din mediul 

rural. 
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activităţilor interactive în spaţiile 

muzeale şi în legătură cu patrimoniul 

muzeal; 

• Creşterea interesului publicului faţă de 

activităţile organizate în spaţiile 

muzeale; 

• Parteneriate noi, relaţii bune cu muzeele 

din ţară şi străinătate cu profil similar sau 

parţial similar; 

• Posibilitatea accesării de fonduri pentru 

reorganizare sau pentru colaborari 

culturale (cercetări, schimburi etc.) cu 

ţări terţe. 

• Tehnică avansată de cercetare şi laborator; 

• O bogată activitate pe reţelele de 

socializare în distribuirea evenimentelor 

şi informarea publicului; 

• Re-funcţionalizarea spaţiilor conform cu o 

nouă viziune, reinventarierea muzeului. 

 

 

 

a3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia 

  

 Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare”  se înscrie în categoria celor mai prestigioase instituții de 

profil din România. Contribuția sa la cercetarea, conservarea, restaurarea, gestionarea, evidența și 

valorificarea patrimoniului istoric și arheologic din estul țării este absolut remarcabilă, așa după cum 

este și activitatea sa cultural-educativă.  

La nivelul instituției am întreținut o cultură organizațională caracterizată printr-un ethos profesional 

înalt. Valorile dominante, care se deduc din sfera deosebit de variată și densă de manifestări cultural-
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științifice, au vizat: conștiinciozitate în îndeplinirea sarcinilor, receptivitate la nou, cooperare, munca 

în echipă, respect reciproc, atașament față de instituție și patrimoniul pe care îl administrează, 

respectul pentru profesie, libertate de exprimare, deschidere față de publicul vizitator, creativitate, 

dorință de afirmare. 

         Personalul Muzeului Judeţean “Ştefan cel Mare”  a asigurat un serviciu public de calitate în 

beneficiul cetățenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practică, în 

scopul realizării competențelor autorităților și ale instituțiilor publice, în limitele atribuțiilor stabilite 

prin fișa postului. 

 A scăzut semnificativ numărul activităţilor cu publicul desfăşurate la sediul muzeului și la 

ansamblul monumental de la Podul Înalt, din cauza pandemiei de Coronavirus din acest an 2020, 

colaborarea cu organizaţii non-guvernamentale şi asociaţii de creaţie, dar şi cu  instituţii de învăţământ, 

educaţie şi cercetare, cele mai multe dintre activităţi au fost transmise on-line. Principalele direcţii pe 

care este orientată activitatea instituţiei sunt dezvoltarea şi îmbogăţirea patrimoniului muzeal, evidenţa 

patrimoniului şi clasarea bunurilor culturale de valoare deosebită în categoria tezaur sau fond, 

activitatea de cercetare şi valorificare a patrimoniului prin expoziţiile permanente sau temporare, studii 

şi comunicări ştiinţifice. Un rol deosebit de important în activitatea muzeului îl au conservarea şi 

restaurarea pieselor muzeale. În anul 2020,  Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui a iniţiat 

programe culturale  moderne  în scopul îmbunătăţirii imaginii şi a creşterii audienţei sale. Având în 

vedere valenţele cultural – educative pe care le oferă muzeul, instituţie care operează şi convinge prin 

intermediul mărturiilor istorice şi artistice autentice, a fost stabilită o strategie care să impună muzeul 

pe o piaţă culturală diversificată şi concurentă.  

 În perioada 01.01.2020-31.12.2020, managerul instituţiei a transformat radical imaginea 

instituţiei, atât în ochii publicului cât şi a membrilor comunităţii muzeale din România. Îmbunătăţirea 

imaginii este o preocupare permanentă a Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” vizându-se în egală 

măsură promovarea activităţilor culturale cât şi corecta şi eficienţa comunicare a patrimoniului muzeal. 

Au fost stabilite principiile implementării unor strategii de promovare active, prin care muzeul şi 

specialiştii săi să îşi facă simţită prezenţa în instituţiile de învăţământ, în centre expoziţionale, în 

spaţiile publice cu destinaţie turistică. 
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Prin promovare muzeul îşi aduce „produsele” în atenţia consumatorilor. Muzeul Judeţean ,Ştefan 

cel Mare" îşi popularizează activitatea printr-un sistem complex de mijloace care se pot încadra în trei 

direcţii principale: publicitate, contact personal, relaţii publice.  

Din punctul nostru de vedere, cunoașterea activității instituției de către comunitate poate fi mai 

eficient asigurată prin creșterea numărului de:  

- activități cultural-științifice naționale și internaționale;  

- interviuri și comunicate oferite presei scrise, radiourilor și televiziunilor;  

- broșuri și cataloage de prezentare prin care să fie mai intens promovat patrimoniul și specificul 

fiecărei unități muzeale;  

- conferințe de presă cu prilejul manifestărilor culturale și științifice planificate;  

- parteneriate cu cât mai multe scoli, O.N.G.-uri, culte religioase, asociații ale veteranilor de război și 

ofițeri în rezervă, colecționari, etc.;  

- evenimente culturale/colaborări cu administrațiile publice locale și instituțiile descentralizate ale 

statului în scopul realizării unor proiecte comune cu specific cultural.  

Folosim forme diverse pentru a disemina informaţii utile legate de programele culturale, 

manifestări sau evenimente şi poate fi direcţionată către una sau mai multe categorii sociale, dar de 

cele mai multe ori catre publicul larg. Mijloacele mass-media sunt cele mai importante instrumente de 

răspândire a informaţiei. Radioul şi televiziunea, la fel ziarele şi periodicele sunt folosite pentru 

atingerea scopului principal, adică acela de a difuza mesaje. În consecinţă în vederea transmiterii 

corecte şi rapide a mesajului dorit, au fost invitaţi reprezentanţi ai imporantelor mijloace media. 

În această perioadă, Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui şi-a promovat activităţile şi 

proiectele prin propria pagină web www.muzeu-vaslui.ro în care este prezentată instituţia, 

departamentele sale şi principalele manifestări culturale desfăşurate anual. Dintre măsurile cuprinse în 

strategia anuală de promovare adoptate pentru îmbunătăţirea imaginii existente instituţiei amintim:  

Măsuri care vizează publicul larg 

 Actualizarea permanentă a site-ului pentru evenimente sau activităţi culturale. Utilizarea 

postărilor de tip blog pentru o informare fluentă a publicului. 

 Utilizarea consecventă a postărilor de reţeaua de socializare Facebook, pentru informarea 

eficientă a publicului şi lipsită de costuri. Monitorizarea permanentă a reacţiei publicului. 

 Utilizarea sistemului de ghidaj al vizitatorilor. 

http://www.muzeu-vaslui.ro/
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Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” continuă să fie una dintre instituţiile culturale importante ale 

comunităţii, fiind însă necesară continuarea eforturilor pentru îmbunătăţirea promovării  activităţilor 

acestuia şi pentru îmbunătăţirea imaginii instituţiei în rândurile publicului vasluian. Deasemenea, 

diseminarea rezultatelor programelor şi proiectelor derulate de Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” 

Vaslui în perioada supusă raportării a fost realizată prin promovarea activităţii instituţiei prin 

următoarele mijloace: 

 Realizarea de afişe şi invitaţii cu prilejul fiecărui eveniment. Expedierea acestor invitaţii la 

colaboratorii apropiaţi ai instituţiei, dar si publicului care frecventează cu consecvenţă muzeul. 

Informarea şi invitarea publicului prin intermediul internetului; 

 Afişaj actualizat permanent la afişierele proprii precum şi prin utilizarea afişajului stradal pus 

la dispoziţie de Primăria Vaslui; 

 Afişarea de bannere pe sediile proprii, dar şi în spaţiile publice;  

 Tiparirea şi distribuirea de flyere prin abordarea directă a trecătorilor;  

 Participare la emisiunile din cadrul posturilor locale şi regionale de televiziune şi radio; 

 Prezentarea proiectelor si activităţilor instituţiei pe site-ul municipalităţii şi judeţului.  

 Distribuirea de pliante şi ilustrate prin care sunt promovate cele mai importante piese aflate în 

patrimoniul instituţiei. 

 Oferirea posibilităţii de vizitare gratuită a unităţilor muzeale. 

 Editarea de afişe, pliante, invitaţii, flyere pentru toate acţiunile din agenda culturală; 

 Organizarea de vernisaje, lansări de carte, lansări ale revistelor de cultură; 

 Editarea de materiale de promovare a imaginii Muzeului Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui 

(mape, bannere, indicatoare); 

 Editarea şi realizarea de insigne, suveniruri din diverse materiale, pixuri, tricouri, căni 

personalizate cu obiectivele muzeului; 

 Transmiterea on-line a multor activităţi pe internet şi pe site-ul  muzeului. 

 Studii, articole şi comunicări elaborate şi susţinute de specialiştii muzeului. 

În anul 2020 patrimoniul mobil al muzeului s-a îmbogăţit cu 73 de lucrări de grafică satirică 

obţinute prin donaţii de la participanţii la Festivalul Umorului “Constantin Tănase”.  

Pentru îmbunătăţirea activităţii proprii a instituţiei muzeale am lărgit paleta acţiunilor 

publicitare cu anunţuri, comunicate, invitaţii. Toate acestea sunt distribuite în instituţii de 
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învăţământ, instituţii de cultură, asociaţii. Toate acţiunile organizate au fost reflectate 

monitorizate la nivel de excelenţă în mass-media locală, regională şi naţională. 

 

a4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari 

 

 Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui păstrează în permanenţă contactul cu beneficiarii 

serviciilor sale şi ţine cont de nevoile acestora, mereu în schimbare, bazându-şi strategia investiţională 

şi dezvoltarea ofertei cultural – reacreative pe rezultatele analizelor acestor nevoi. Măsurile de 

cunoşterea a categoriilor de beneficiari sunt variante şi adaptate etapelor de planificare. 

 La nivelul Muzeului Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui, beneficiarii țintă ai expozițiilor temporare 

și a celor permanente rămân în continuare școlarii și elevii din învățământul preuniversitar, publicul matur 

fiind activ prezent pe durata concediilor de odihnă din timpul verii și la acțiunile cultural științifice 

(colocvii, simpozioane, expoziții pe teme istorice și artististice), funcție și de specificul muzeelor. 

Dintre măsurile întreprinse în anul 2020 amintim: 

• Monitorizarea şi analiza impresiilor publicate de vizitatori (reviews) publicate de vizitatori pe 

sit-ul instituţiei; 

• Monitorizarea permanentă a comentariilor şi aprecierilor legate de postările pe contul de 

facebook al Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” şi îmbunătăţirea conţinutului sau stilului 

comunicării în funţie de acestea; 

• Organizarea de întâlniri de prezentare şi informare cu cadrele didactice din învăţământul 

primar, gimnazial şi liceal. 

              Cercetarea categoriilor de beneficiari, în vederea optimizării activităţii instituţiei este 

realizată prin înregistrarea şi raportarea de către muzeografii de serviciu a principalelor categorii de 

vizitatori şi a ritmului de vizitare, inclusiv pe perioade orare. Muzeul dispune de o bază de date 

constituită din înregistrări realizate cu ocazia evenimentelor expoziționale majore, realizând pe această 

bază programarea vernisajelor și altor categorii de manifestări, precum și distribuirea personalului de 

supraveghere.  

Specialiştii muzeului au întrepins în anul 2020 cercetări muzeologice, sociologice, pedagogice  
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( dezbateri, sondaje, interviuri, analize SWOT, monitorizări legate de postarile privind aprecierile 

publicului pe internet) pentru cunoaşterea intereselor şi opţiunilor culturale ale categoriilor sociale din 

cadrul colectivităţii, multe dintre ele au fost transmise online. 

          Promovarea activităţii  a constituit o problemă managerială ce a fost îmbunătăţită an de an, prin 

aplicarea unor forme şi metode adecvate, în scopul creării condiţiilor necesare şi de  atragerea presei 

scrise pentru difuzarea informaţiilor către diversele categorii ale populaţiei şi ale instituţiilor din 

judeţul Vaslui şi din România privind activitatea şi,  în special, rezultatele obţinute de instituţia 

 noastră. Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” păstrează în permanenţă contactul cu beneficiarii 

serviciilor sale şi ţine cont de nevoile acestora, mereu în schimbare, bazându-şi strategia investiţională 

şi dezvoltarea ofertei cultural – recreative pe rezultatele analizelor acestor nevoi. Activităţile 

desfăşurate în parteneriat au acoperit un spectru destul de variat, de la vizite simple sau tematice în 

expoziţiile permanente sau temporare ale muzeului, la evocări istorice ale unor personalităţi sau 

evenimente importante din istoria naţională dar mai ales locală, la lecţii demonstrative în cadrul 

cercurilor pegagogice, la concursuri şcolare pe diferite teme, festivaluri, serbări, scenete, la atelierele 

de creaţie şi pictură, la vizionări de filme documentare cu conţinut istoric, cultural, etnografic, 

arheologic, numismatic. Dintre acţiunile cu caracter general întreprinse menţionăm încheierea de 

parteneriate cu unităţile de învăţământ şi de cultură în scopul prezentării unei oferte culturale atractive. 

Măsurile de cunoaştere a categoriilor de beneficiari sunt variate şi adaptate etapelor de planificare. 

Cultura reprezintă un set de trăsături spirituale, materiale, intelectuale şi afective distincte ale 

unei societăţi sau a unui grup social şi cuprinde, pe lângă arte vizuale, muzică, teatru, dans, literatură 

etc., elemente definitorii pentru stilul de viaţă, sistemul de valori, tradiţiile şi credinţa respectivului 

grup.  

Cultura, în sens larg, înseamnă felul în care se întâmplă lucrurile într-un anumit loc, viaţa locului 

respectiv, chiar dacă, pentru mulţi, ea înseamnă doar operă, teatru, concerte, muzee şi expoziţii. 

Cultura este importantă tocmai pentru că ea înseamnă toate acestea, plus presa pe care-o citim, 

emisiunile TV pe care le privim, felul în care relaţionăm şi ne petrecem timpul liber, locurile în care ne 

facem cumpărăturile, arhitectura, universităţile în care învăţăm, practicile religioase, nivelul de 

educaţie şi implicare civică, felul în care ne raportăm la mediul înconjurător, moştenirea istorică, 

obiceiurile sportive, felul în care ne alimentăm şi ne îmbrăcăm, grija faţă de sănătate, respectul faţă de 

tradiţii şi valori. 
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Cultura este mecanismul prin care ne definim identitatea ca indivizi, comunităţi sau naţiuni. 

Cultura este un element esenţial al dezvoltării economice şi al regenerării sociale şi reprezintă un 

indicator al calităţii vieţii şi bunăstării individuale. De aceea, definirea unei strategii culturale a 

muzeului nostru este absolut necesară. 

Principalii paşi întreprinşi în vederea unei mai eficiente promovări a muzeului şi a activităţilor 

sale, inclusiv strategiile media, au pornit de la acceptare faptului ca există în primul rând, obligaţia 

celor care lucrează în muzee de  a întâmpina întotdeauna publicul într-o manieră profesionistă. Sigur 

calitatea actului cultural este absolut obligatorie, fiind însă doar punctul în cadrul unui ansamblu de 

elemente de care trebuie să se ţină seama. Astfel, trebuie să căutăm să venim spre publicul nostru cu o 

serie de facilităţi, acestea reprezentând o cale de a determina creşterea gradului de satisfacţie al celor 

care ne trec pragul cu scopul de a se informa, relaxa, educa. Aceasta reprezintă, fără îndoială una din 

direcţiile care vor contribui la promovarea muzeului.  

Sigur că relaţiile publice cuprind toate tipurile de comunicare dintre muzeu şi lumea exterioară: 

 La începutul fiecarui an se stabileşte strategia anuală de promovare a activităţilor instituţiei; 

 În decursul timpului am căutat să stabilim bune relaţii profesionale şi de colaborare  cu 

parteneri din mass-media: presa scrisă, televiziunile de la nivel local, precum şi cele de la nivel 

regional şi naţional.  

În vederea identificarii căilor pentru o cât mai bună promovare a institutiei am căutat să 

descoperim principalele nevoi de ordin strategic care domină activitatea instituţiei muzeale, după cum 

ar fi: 

 nevoia de creştere a sustenabilităţii instituţiilor culturale; 

 nevoia dezvoltării parteneriatului între operatorii culturali, mediul de afaceri, mediul academic 

şi administraţia publică locală; 

 nevoia unor spaţii adecvate pentru activitatea instituţiilor şi organizaţiilor culturale. 

În vederea materializării problemelor sesizate ca puncte de importanţă strategică am întreprins 

următorii paşi: 

 elaborarea unor planuri  de activităţi care să asigure punerea în practică a priorităţilor strategice 

în domeniul cultural; 

 organizarea Consiliului ştiinţific al institutiei, format din specialişti, care contribuie permanent 

la definirea listei de priorităţi cu privire la dezvoltarea activităţilor din instituţie; 
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 elaborarea de proceduri transparente şi competitive pentru alocarea fondurilor destinate 

proiectelor culturale; 

 încurajarea şi sprijinirea dezvoltării profesionale a angajatilor din instituţie;  

  sprijinirea artiştilor, colecţionarilor şi a produsului cultural şi prezentarea producţiilor culturale 

locale în propriile  locaţii ale muzeului; 

 încurajarea prezenţei specialiştilor  la evenimente de anvergură la nivel local, regional, naţional 

şi internaţional; 

 extinderea accesului la informaţie şi la cultură, promovarea utilizării noilor tehnologii 

comunicaţionale şi informaţionale, accesibilizarea evenimentelor şi spaţiilor culturale pentru 

persoanele cu nevoie speciale; 

  conceperea împreună cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor culturale şi implementarea 

unei strategii de promovare a evenimentelor culturale la nivel judeţean (prin intermediul 

Comisiei de cultură, de pe lăngă Consiliul Judeţean Vaslui  şi Primăria Vaslui) ; 

 încurajarea proiectelor culturale relevante pentru procesul de dezvoltare locală şi a celor cu 

caracter social, măsuri pentru dinamizarea vieţii culturale a oraşului pe timp de vară; 

 dezvoltarea de programe educaţionale şi culturale pentru copii şi tineri pentru perioada 

vacanţei. 

În vederea  dezvoltării parteneriatului între muzeu, în calitate de operator cultural şi, mass- media, 

mediul de afaceri, mediul academic şi administraţia publică locală  şi judeţeană, am adoptat 

următoarea strategie : 

 participarea activă la dezbaterea problemelor legate de activitatea culturală în general şi 

încadrarea în aceasta, a ofertei cultural ştiinţifice a muzeului vasluian; 

 consultarea societăţii civile (organizaţii neguvernamentale culturale, media etc) în toate 

deciziile care afectează dezvoltarea culturală a institutiei noastre; 

 dezvoltarea colaborarii cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi cu alte instituţii de 

nivel regional şi central, în vederea creşterii relevanţei pentru comunitatea locală a 

activităţilor derulate de instituţia noastră.  

 s-a urmărit şi realizat dezvoltarea parteneriatului dintre instituţia noastră şi mass - media 

locală, regională şi naţională, pentru o mai bună promovare în presă a evenimentelor culturale 

şi a materialelor cu conţinut cultural; 
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  iniţierea şi derularea de parteneriate cu mediul academic în vederea dezvoltării de studii şi 

proiecte de cercetare în domeniul cultural – ştiinţific; 

  promovarea voluntariatului în organizaţiile de elevi şi iniţierii de acţiuni de dezvoltare a 

publicului; 

 promovarea de proiecte cu caracter interdisciplinar; 

 organizarea unor întâlniri care să promoveze colaborarea dintre instituţia noastră, mass 

media, organizarea unor evenimente prin care să fie recunoscute participarea şi sprijinul 

acestor actori la dezvoltarea culturală; 

 s-au încurajat parteneriatele dintre muzeu şi organizaţii şi instituţii din domeniul protecţiei 

sociale, protecţiei mediului, educaţiei etc, pentru derularea de activităţi culturale cu caracter 

social. 

Printre alte activităţi specifice muzeelor, instituţia noastră a considerat că iniţiativa găzduirii de 

evenimente culturale, altele decât cele ale muzeului, constitue, de asemenea, o bună modalitate 

de îmbunătăţire a imaginii proprii în mediul cultural vasluian. Muzeul Judeţean “Ştefan cel 

Mare” Vaslui a fost solicitat de către instituţii de învăţământ superior din Iaşi, Bacău, Galaţi şi 

alte localităţi pentru organizarea unor programe de practică cu studenţii pe diferite segmente de 

specializare (arheologie, istorie, artă plastică) în perioada de vară. Au fost permanentizate 

parteneriatele de acest tip care sunt benefice atât Muzelui -prin stabilirea unor raporturi directe cu 

aceste instituţii de învăţământ superior- cât şi pentru beneficiari care au posibilitatea de a dobândi 

cunoştinţe şi a se pregăti pentru viitoarea profesie.  

a5.   Grupurile -  ţintă ale activităţilor instituţiei          

 Beneficiarul ţintă al activităţii Muzeului pe termen lung l-a reprezentat comunitatea municipală 

şi judeţeană.  

 Beneficiarii ţintă ai activităţilor instituţiei au fost și vor fi, în continuare, elevii, dirijaţi spre 

muzee prin intermediul şcolilor. Pentru a se putea asigura o proiectare corespunzătoare, atât din 

perspectiva organizatorului programelor şi serviciilor muzeale, cât şi a vizitatorilor, este necesar ca, în 

permanență, să se cunoască ce îi interesează pe vizitatori, modul în care aceştia asimilează informaţiile, 

ce doresc să găsească într-un muzeu 

Muzeul s-a adresat tuturor cetăţenilor fără deosebire de rasă, vârstă sau religie. Diversitatea publicului 

muzeului este dată pe de o parte de diversitatea patrimoniului, iar pe de altă parte de scopul vizitei 
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acestora la muzeu.  Programele Muzeului Judeţean “Ştefan cel Mare”  urmăresc fidelizarea categoriilor 

de vizitatori existente şi atragerea altora noi printr-o ofertă expoziţională atractivă. Mulți dintre 

vizitatorii muzeului aparţin categoriei elevilor şi studenţilor, dar este semnificativ și numărul 

vizitatorilor care fac parte din categoria pensionarilor. Programele instituției au în vedere atragerea, pe 

termen lung, a categoriilor sociale active, ca rezultat al adaptării orarului de vizitare la aşteptările 

acestora, și a familiilor de vizitatori, prin dezvoltarea unor programe destinate acestora.  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 Copiii cu vârsta între 6-10 ani, prezenţi în grupuri organizate, reprezintă publicul ţintă 

pentru proiectele educaţionale propuse de specialiştii muzeului, fiind implicaţi în 

activităţi cu caracter interactiv de tip atelier, respectiv în cele de prezentare asociate 

diferitelor expoziţii temporare realizate în cursul anului. Această categorie de public, 

împreună cu aparținătorii membrilor ei, este în mod special prezentă la expozițiile 

anuale ale muzeului. 

o Copii cu vârste cuprinse între 11 şi 14 ani – preferă activităţile educaţionale care 

corelează fixarea cunoştinţelor din una sau mai multe arii curriculare cu patrimoniul 

muzeal sau care implică desprinderea 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 Studenții de toate nivelurile – licență, masterat, doctorat – sunt în mod special special 

interesați de activităţile aflate în legătură cu cercetarea științifică și practica în domeniul 

patrimoniului cultural. 
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o Grupuri de persoane cu dizabilități – reprezintă un segment de public a cărui prezență 

în activităţile derulate de muzeu se află într-o continuă creștere. 

o Seniorii cu vârste de peste 55 ani participă în general la manifestările culturale care 

cuprind spectacole folclorice, se lasă uşor angrenaţi în special în activităţi care 

valorifică patrimoniul cultural, transmiţând experienţa personală în paralel cu noile 

cunoştinţe dobândite în cadrul acestora. 

o Vizitatori participanţi la ceremoniile din proximitatea Secţiei de Artă şi Istorie 

Religioasă de la Mănăstirea Floreşti, ei sunt de asemenea un bun agent de promovare a 

muzeului, fotografiile realizate cu aceste ocazii fiind păstrate în arhiva familiei pentru 

mult timp şi prezentate cu mândrie tuturor. 

o Grupul ţintă al românilor plecaţi la muncă peste graniţele ţării care revin în ţară pentru 

concedii, de obicei împreună cu prieteni din ţara gazdă. Scopul acestor vizite  este, în 

general, prezentarea unei imagini 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, vizitează muzeul individual sau în grupuri organizate. În cazul celor 

din urmă, durata vizitei este stabilită de operatorul turistic sau de ghidul însoțitor, la fel şi traseu urmat 

în cadrul muzeului sau celelalte servicii contractate. Se remarcă 

prezenţa într-un număr mare a seniorilor, fapt care va conduce la adaptarea condiţiilor de vizitare, 

accesibilizarea şi dezvoltarea de facilităţi noi pentru această categorie de public. 

 Publicul vizitator constituie unul dintre stâlpii de susţinere a 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 sunt beneficiarii ţintă al programelor 

culturale.  În consecinţă, de fiecare dată s-a incercat  racordarea ofertei cultural - stiinţifice în funcţie şi 

de nevoile acestor categorii de vârstă şi profesionale. Dintre genurile de manifestări care i-au vizat pe 

aceştia ar fi  numeroase lecţii de muzeu pe diverse teme, expoziţia permanentă, etc.  Beneficiarii ţintă 
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sunt consideraţi  şi specialiştii din sistemul muzeistic, care vor fi îndrumaţi metodologic pentru o mai 

bună cunoaştere a patrimoniului cultural al instituţiei. 

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 semnificativă. Pornind de la 

adevărurile şi realitătile dezăluite de anumite studii sociologice dedicate vieţii culturale am dorit să ne 

aducem  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 permanentizat 

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. 

 

a6. Profilul beneficiarului actual 

Analiza şi prezentarea grupurilor ţintă cărora se adresează muzeul prin expoziţiile 

permanente, temporare, activităţi educaţionale, evenimente şi programe culturale, dezvăluie 

profilul beneficiarului actual, care se configurează astfel:  

o Grupurile de preşcolari, şcolari şi liceeni prezenţi în cadrul vizitelor organizate care 

urmează un tur ghidat, dar şi în contextul unor activităţi cu caracter aplicativ, legate de 

programa şcolară. Un flux semnificativ se constată în perioadele consacrate 

programului Şcoala Altfel, când vizitele se realizează pe baza programărilor. În 

această categorie se înscriu și grupurile de excursioniști școlari, interesați de tururile 

ghidate în ambele secții ale muzeului, dar și de oferta de materiale promoționale și 

suveniruri. Numărul vizitatorilor din această ultimă categorie este într-o continuă 

descreștere la nivel național, datorită birocratizării excesive a sistemului educațional. 
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o Familiile cu copii – prezente în special în week-end-uri şi participante la activităţile 

bazate pe abilităţi practice, cu caracter ludic sau de competiţie, cu participare 

individuală sau pe familie.  

o 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, îşi programează 

următoarele vizite, solicită informaţii despre programul respectiv şi utilizează şi 

serviciile conexe ale muzeului.  

o Turiştii români din afara localităţii vin pentru cunoaşterea muzeului sau pentru a 

participa la o manifestare sau expoziţie specială. Aceştia nu au mult timp la dispoziţie şi 

solicită cele mai importante atracţii. 

o 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. 

o 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. 

o 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, 

copiii 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.  

o Studenţii pot veni în grupuri, dar sunt interesaţi de teme individuale în vederea  

pregătirii unei tematici de documentare. Participă de regulă la manifestări intercative, 

dinamice, care fac legătura între tradiţii şi viaţa cotidiană.    

o 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. 
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o 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. 

o 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.  

Scăderea  numărului de vizitatori a fost posibilă datorită pandemiei de Coronavirus care a început cu 

luna martie a anului 2020, şi activitățile 

organizate, sau desfăşurat majoritatea onlineşi dorim unei mai bune promovări a manifestărilor și 

expozițiilor instituției, intensificării 

raporturilor de colaborare și parteneriat cu diferite instituții și organizații în vederea 

realizării de evenimente comune. 

 

 

B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia:   

b1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicele culturale la nivel naţional şi la 

strategia culturală a autorităţii; 

 O scurtă analiză a programelor instituției (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul comunităţii 

la proiectele incluse în acestea) relevă faptul că: 

• amenajarea de noi spaţii expoziţionale a dus la: creşterea atractivităţii unităţilor muzeale, 

diversificarea serviciilor culturale, punerea în valoare a patrimoniului existent;  

• serviciile prestate de specialiștii instituției, coordonate în cadrul acestui program de management, s-

au bucurat de o amploare deosebită, cercetările arheologice desfășurate permițând îmbunătăţirea 

colecţiilor ; 

• expoziţiile, simpozioanele şi celelalte manifestări culturale au contribuit la: diversificarea ofertei 

culturale a judeţului ce poate satisface o gamă largă de gusturi culturale (festival, seri muzicale, 

expoziţii cu artişti plastici importanţi, concerte şi/sau spectacole muzicale etc.), care au fost 

transmise on line;  
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 Prin întreaga sa activitate, Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” continuă să se afirme ca una 

dintre cele mai importante instituţii ale reţelei naţionale de profil, colaborând cu muzee, 

instituţii de cultură şi universităţi din ţară şi din străinătate. 

          Potrivit strategiei asumate la nivelul sectorului muzeal obiectivul general în domeniul culturii 

şi a patrimoniului cultural vizează integrarea dimensiunii participative, consolidarea rolului 

educațional şi de protejare a moştenirii culturale.  Conceptele cheie asumate la nivelul strategiei în 

domeniul patrimoniului cultural național sunt: Cercetare și evidență; Conservare, restaurare, protecție; 

Formare profesională; Educație pentru patrimoniu și intervenție culturală; Punere în 

valoare/revitalizare/reinserţie. 

          Aceste componente asigură direcțiile de dezvoltare ale activității muzeului, respectiv: 

cunoaşterea și aprecierea (valorizare), dar și protejarea (conservare, restaurare, protecţie şi 

pază). În sensul acestui ciclu, Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” a continuat proiectele de cercetare 

orientate spre documentarea şi salvarea patrimoniului, inclusive colaborările cu alte instituţii de profil. 

         La nivelul Muzeului Judeţean “Ştefan cel Mare”, aceste obiective se regăsesc în următoarele  

direcţii de activitate:  

1. Evidenţa, înregistrarea, inventarierea şi clasarea bunurilor de patrimoniu; 

2. Conservarea patrimoniului muzeal administrat; 

3. Valorificarea patrimoniului prin expoziţii, aparaiţii editorial şi alte evenimente culturale, la nivel 

national şi international;  

4. Sprijinirea creaţiei artistice contemporane prin organizare de concerte de muzică românească, de 

promovare în cadrul activităţilor muzeului; 

5. Dezvoltarea marketingului muzeal şi a proiectelor educative. 

         Muzeul este o expresie simbolică a societăţii şi culturii contemporane, ce reflectă elocvent 

atitudinea faţă de patrimoniu şi identitatea spirituală naţională. Activităţile culturale şi profesionale, 

specifice Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare”, au fost corelate şi desfăşurate într-o strânsă 

concordanţă şi corelare  cu 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 al instituţiilor de cultură din 

judeţ. Muzeul Judeţean Vaslui a avut în anul 2020 următoarele obiective:Modernizarea şi repararea 

depozitelor muzeale pentru păstrarea patrimoniului colecţiilor de istorie, arheologie, artă plastică, 
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etnografie; elaborarea documentației pt reacreditarea muzeului, verificarea registrelor de inventar, 

elaborarea fișelor FAE, etc 

              - 

 

b2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari; 

 Analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în corelaţie cu subvenţia/alocaţia 

primită: faţă de programul iniţial, au fost realizate și alte  proiecte ocazionate de diverse oferte. 

 Patrimoniu muzeal a fost evidenţiat prin expoziţii temporare, cu tematică istorică, etnografică şi 

artistică. Misiunea Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” de a instrui publicul, de a-l informa şi de a 

trezi interesul acestuia pentru istoria locală şi naţională, pentru tradiţiile şi obiceiurile din zona 

etnografică Vaslui, pentru cunoaşterea aportului adus de vasluieni la istoria şi cultura naţională, pentru 

viaţa şi opera personalităţilor de excepţie din judeţul Vaslui. 

 Programele instituţiei urmăresc fidelizarea categoriilor de vizitatori existente şi atragerea altora 

noi printr-o ofertă expoziţională atractivă. Cea mai mare parte a vizitatorilor muzeului aparţin 

categoriei elevilor şi studenţilor, un număr semnificativ de vizitatori aparţinând, de asemenea, 

categoriei pensionarilor. Au fost inițiate proiecte care au în vedere atragerea, pe termen lung, a 

categoriilor sociale active, ca rezultat al adaptării orarului de vizitare la aşteptările acestora, și a 

familiilor de vizitatori, prin dezvoltarea unor programe destinate acestora. 

Copiii de vârstă școlară reprezintă cea mai mare parte a vizitatorilor muzeului, aceștia fiind și 

beneficiarii celei mai mari părți a activităților organizate de acesta. Pe lângă înmulțirea 

semnificativă a numărului În acest sens, toate activităţile Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” au fost 

concepute astfel încît să satisfacă toate gusturile şi doleanţele publicului vizitator, fiind în acelaşi timp 

foarte variate adaptate la grupele de vârstă. Remarcabile au fost şi activităţile academice, de marcare a 

unor momente de importanţă naţională, sau de implicare în cercetări de de importanţă locală.  

 Beneficiarii acțiunilor întrerpinse de către muzee au fost : 

• publicul foarte tânăr, de vârsta preşcolară şi şcolară (grupele 5-7 ani, 8-12 ani);  

• publicul tânăr de 14-18 ani  

• publicul adult, salariaţi sau liber profesionişti  

• vârstnicii (pensionari)  
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• specialiştii din ţară şi străinătate;  

• personalul muzeal în formare (mai ales în domeniul restaurării) şi studenţi din domeniul ştiinţelor 

umaniste (în cadrul practicii de specialitate) mai cu seamă.  

 

Majoritatea expoziţiilor au fost însoţite de cataloage, pliante şi după încheierea lor, au fost 

transformate în expoziţii virtuale permanente, care pot fi vizitate, în continuare de public sau specialişti 

(www.muzeu-vaslui.ro). 

 Îmbogăţirea patrimoniului s-a realizat prin cercetări arheologice pe teren şi datorită 

colaborărilor profesioniste cu instituţii publice, colecţionari, artişti plastici din ţară şi judeţul nostru  

s-a reuşit obţinerea unor importante donaţii. O direcţie majoră a programului expoziţional al Muzeului 

Judeţean „Ştefan cel Mare” a fost ceea a colaborării interinstituţionale, în care au fost implicate 

majoritatea muzeelor din România şi unele străine, dar şi alte instituţii publice româneşti şi străine. În 

ceea ce priveşte mediul virtual, s-a constatat că 92% dintre vizitatorii paginii web şi paginii 

facebook a instituţiei aparţin categoriilor sociale active (vârste cuprinse între 25 şi 55 de ani).  

Politica de promovare a muzeului, ca strategie a orientării către beneficiari, s-a materializat şi 

prin modalităţi inedite pentru muzeu, în ideea de a ajunge la un public cât mai larg. 

 Direcţia principală a activităţii cu publicul a Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” în perioada 

supusă evaluării s-a concentrat pe pregătirea unor expoziţii de mare amploare (M), fără a se neglija 

cele de dimensiuni mijlocii (mj) şi mici(m). 

 Între anul 2020 s-au organizat expoziţii semnificative, aproape toate dintre aceste expoziţii au 

fost vernisate și online la sediul Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muzeu-vaslui.ro/
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Expoziţii, evenimente, conferinţe, simpozioane, mese rotunde, proiecte de pedagogie muzeală, 

alte manifestări în anul 2020 
o Manifestarea cultural-științifică „Lupta de la Vaslui-Podul Înalt (10 ianuarie 1475)” – organizată în 

colaborare cu Consiliul Județean Vaslui, Garnizoana Vaslui, Brigada 15 Mecanizată  „Podul Înalt” Iași, 

Primăria comunei Munteni de Jos; 

o Manifestarea cultural-artistică dedicată ZILEI CULTURII NAȚIONALE – Expoziția pictorului 

MIHAI COȚOVANU din Iași și lansare album; 

o Conferința științifică ,,Unirea Principatelor Române. 24 ianuarie 1859” - Sala „Arta” a muzeului 

vasluian; 

o Expoziția ,,LUPTĂ ȘI SUFERINȚĂ. Polonezi în al Doilea Război Mondial” – Sala Multimedia a 

muzeului vasluian; 

o Conferința științifică ,,Umanistul Grigore Ureche –formator al conștiinței neamului românesc”; 

o Expoziția de tapiserie ,,RAPSODII DE PRIMĂVARĂ” – Sala „Arta” a muzeului vasluian; 

o Simpozion științific „FEMEI CELEBRE ALE ROMÂNIEI” – dedicat ZILEI FEMEII + Lansare 

volum „FEMEI CELEBRE” – Sala „Arta” a muzeului vasluian; 

o Conferinţa “CENTENARUL TRATATULUI DE LA TRIANON- 4 IUNIE 1920”-dedicată 

celor 100 de ani de la încheierea Tratatului de la Trianon; 
o  Lecție de muzeu și Miniexpoziție „IA ROMÂNEASCĂ - emblemă națională”  - cu ocazia ZILEI 

IEI - Sala Multimedia; 

o  Lecție de muzeu „ZIUA DRAPELULUI” - Sala Multimedia; 

o  Manifestarea culturală „ȘTEFAN CEL MARE ȘI MOȘTENIREA SA” – la Ansamblul monumental 

PODUL ÎNALT – Băcăoani; 

o  Colocviu științific „ZIUA IMNULUI”;  

o Expozițiile fotodocumentare outdoor „VASLUIUL DE IERI ȘI DE AZI” și „VASLUIUL 

COMUNIST” ; 

o  Expoziția de artă plastică „PICĂTURI DE LUMINĂ ȘI CULOARE” - cu ocazia ZILELOR 

MUNICIPIULUI VASLUI; lucrări ale artistului OCTAV GĂLĂȚIANU;  

o FESTIVALUL UMORULUI „CONSTANTIN TĂNASE” VASLUI – SALONUL DE 

CARICATURĂ + Catalog + Expoziții personale;  

o Expoziție  „FESTIVALUL UMORULUI  „Constantin Tănase” VASLUI. Antologie – 50” 

și lansare CATALOG - Sala Multimedia; 

o Expoziție outdoor  „Compania CĂRĂBUȘ” 
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o Sesiunea Naţională de Comunicări Știinţifice „ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS” – a 

Muzeului Județean Vaslui - cu secțiile: Arheologie; Civilizație medievală; Istorie Modernă și 

Contemporană; Etnografie și Artă; Numismatică; Conservare și Restaurare, Management muzeal 

o Expoziția „ROMÂNIA ÎN TIMPUL CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL” – dedicată 

celor 75 de ani de la încheierea acestui război 

o Conferința științifică online „DIMITRIE CANTEMIR – OMUL EPOCII SALE”  

o Manifestarea culturală online „ZIUA ȘI NOAPTEA MUZEELOR” – prezentarea online  a expoziției 

permanente și a celei itinerante, precum și prezentarea unui colaj legat de activitățile muzeului la 

ZILELE MUZEELOR din anii anteriori 

o Expoziția de artă plastică „MEMORIA SPIRITULUI” – a artistului plastic ieșean IOAN VÎNĂU + 

Lansarea Albumului Expoziției - Sala „Arta” a Muzeului Județean Vaslui  

o Manifestare culturală online „1 DECEMBRIE – ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI” 

o Expoziție fotografie și Festival de colinde online ”DATINI ȘI OBICEIURI DE IARNĂ” 

 

 

ACTIVITAȚI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 
o Cercetări istorice la MĂNĂSTIREA FLOREȘTI (secolele XVI - XIX), judeţul Vaslui; 
o Digitizarea arhivei de film a Muzeului Județean Vaslui ; 
o Digitizarea colecției de ziare vechi a Muzeului Județean Vaslui ; 
o Tema de cercetare: VETERANI VASLUIENI DIN AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL; 
o Tema de cercetare: 50 DE ANI DE FESTIVAL AL UMORULUI „CONSTANTIN TĂNASE” LA 

VASLUI; 
o Tema de cercetare: Regimul comunist în spațiul românesc; 
o Tema de cercetare:  Depozitul de carte veche: Evidența informatizată; 
o Tema de cercetare:  Depozitul de artă - Evidența informatizată; 
o Tema de cercetare:  Vopsirea naturală a fibrelor textile; 
o Cercetări arheologice sistematice la situl  Tăcuta - „Dealul Miclea/Paic”, comuna Tăcuta, jud. Vaslui; 
o Tema de cercetare: Colecția de medalistică a Muzeului Județean Vaslui; 
o Tema de cercetare: Cultura medievală scrisă în Moldova (secolul XVI); 
o Tema de cercetare: Specificul etnografic al comunei MUNTENI  DE JOS, județul VASLUI. 

Arhitectura tradițională și interiorul țărănesc; 
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o Tema de cercetare: Tendințe și orientări stilistice ale artei contemporane românești din 

patrimoniul muzeului vasluian; 

ACTIVITĂȚI EDITORIALE 
o Revistă semestrială a Muzeului Județean VASLUI, 

An I (2020), nr. 1-2 (150 buc. + 150 buc.); 

o Anuarul „ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS” al Muzeului Județean Vaslui – 2 vol. (150 buc.); 

o Volumul de studii „FEMEI CELEBRE ALE ROMÂNIEI” – (200 buc.); 

o Volumul II - „CENTENARUL ROMÂNIEI MARI” (150 buc.); 

o Broșura PATRIMONIUL MUZEAL VASLUIAN. Exponatul lunii (anii 2019-2020) – 150 buc; 

o Catalog  „SALONUL DE CARICATURĂ” (150 buc.); 

o Album de artă plastică IOAN VÎNĂU. MEMORIA SPIRITULUI – cuprinde creația plastică a artistului 

ieșean IOAN VÂNĂU (150 buc., color); 

o Volumul „CURTEA DOMNEASCĂ VASLUI. DESCOPERIRI MONETARE” (200 buc. cu CD). 

Alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia, după caz:  

- sprijinirea Direcţiei de Asistenţă Socială pentru vizite la muzee a copiilor/persoanelor cu 

dizabilităţi sau din centre de plasament;  

- sprijinirea Asociației Românilor de Pretutindeni și a diferitelor şcoli din Republica Moldova 

pentru vizite gratuite;  

Pe lângă publicaţii,  Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” a editat mai multe seturi de cărţi poştale, 

semne de carte, magneţi, pixuri, brelocuri, pliante, afişe şi alte materiale necesare popularizării 

expoziţiilor şi colecţiilor, cu reproduceri ale unor piese importante din patrimoniul său şi cu 

imagini ale muzeului. 

În perioada 01.01-31.12.2020 Muzeul Judeţean”Ştefan cel Mare” a vernisat 30 expoziţii la sediul 

său, toate transmise online. Tot în această perioadă, expoziţiile deschise de Muzeul Judeţean “Ştefan 

cel Mare” au fost vizitate de  vizitatori cu plată şi gratuit. Dincolo de caracterul foarte intensiv al 

programului expoziţional desfăşurat la sediul muzeului, pus în operă prin contractul de management, o 

altă direcţie a acestui mandat a fost organizarea de evenimente expoziţionale la sediul unor instituţii 

partenere din ţară şi străinătate. În anul 2020 au fost  încheiate 25 de parteneriate şi cu instituţiile de 

învăţământ din municipiul şi judeţul Vaslui, organizaţii din Belgia, Slovenia, Franţa, Republica 

Moldova, Portugalia.   
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b3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse 

 Direcțiile strategiei culturale ale Muzeului Județean ”Ștefan cel Mare”Vaslui, pentru perioada anului 

2020, au avut ca obiectiv o cât mai mare apropiere față de comunitatea locală, drept pentru care s-a 

avut în vedere: 

o Întărirea capacității organizaționale prin creșterea nivelului de performanță la nivelul 

compartimentelor; 

o Creșterea coeziunii instituționale și a nivelului de performanță de tip interdepartamenta; 

o Actualizarea periodică a acreditărilor și autorizărilor principalelor activități; obținerea 

de noi acreditări; 

o Asigurarea funcționalității optime a instituției prin ocuparea posturilor vacante; 

o Pregătirea continuă și specializarea personalului la nivelul întregii instituții muzeale; 

o Asigurarea resurselor financiare necesare creșterii și dezvoltării colecțiilor muzeale. 

o Dezvoltarea unor politici de încurajare a donațiilor. 

o  Dezvoltarea unui program de documentare suplimentară a colecțiilor; 

o Strategii interne și dezvoltarea unui program coerent adaptat tipurilor de public; 

o Asigurarea siguranței patrimoniului, evidența și clasarea patrimoniului; 

o Conservarea și restaurarea patrimoniului, Asigurarea conservării și restaurării patrimoniului 

o Asigurarea condițiilor pentru cercetarea și valorificarea științifică a patrimoniului 

o Colaborarea națională și internațională pentru conștientizarea valorilor patrimoniului 

o Creșterea gradului de participare a publicului, direct relaționată cu facilitățile și serviciile 

oferite de instituție 

o Îmbunătățirea imaginii Muzeului și comunicării patrimoniului 

o Îmbunătățirea și extinderea rețelei de comunicare cu instituții similare din țară 

o Realizarea de parteneriate cu muzee și instituții de cultură din România 

o Mobilitatea colecțiilor, a specialiștilor și accesul la informație 

o Schimburi de expoziții, schimburi de experiență, popularizare reciprocă 

o Îmbunătățirea și extinderea rețelei de comunicare cu instituții similare mediul 

internaționalRealizarea de parteneriate cu muzee șiinstituții de cultură din mediul international 

o Utilizarea platformelor internaționale de promovare a patrimoniului 
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o Deschiderea informativă sub aspectul comunicării patrimoniului și a cercetării științifice a 

acestuia 

o Păstrarea integrității monumentelor și colecțiilor; 

o Încurajarae publicului spre descoperirea colecțiilor, prin învățare și distracție; 

o Implicarea autorităților locale în protejarea monumentelor arheologice clasate și a celor 

descoperite întâmplător sau prin săpături preventive și supravegheri; 

o Mărirea gradului de transparență și responsabilitate a muzeelor și salariaților acestora; 

o Recunoașterea și încurajarea tuturor celor care crează, folosesc, dețin, colectează sau donează 

colecții muzeelor din județ; 

o Sprijinirea celor care protejează mediul natural și patrimoniul cultural naţional; 

o Cercetarea și interpretarea informațiilor referitoare la colecțiile vechi și noi din patrimoniul 

muzeului; 

o Sprijinirea creativității  tuturor celor care vor să se inspire din colecțiile arheologice, istorice, 

artistice, memorialiste, etnografice. Acţiunile ale acestei perioade de management ce au vizat 

îndeplinirea misiunii instituţiei au fost: profesionalizarea personalului pentru îndeplinirea 

misiunii instituţiei, eficientizarea activităţii, flexibilitate şi colaborarea cu cât mai multi 

parteneri care să asigure diversificarea şi o calitate cât mai mare a produselor şi serviciilor 

oferite şi de competitivitatea lor. 

           Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui este recunoscut de multă vreme pe plan național și 

internațional pentru calitățile patrimoniului deținut și al expozițiilor, dar și prin profesionalismul 

tuturor celor care au activat sau funcționează în prezent în unitatea sa. De-a lungul anilor, în muzeul 

vasluian au fost organizate manifestări cultural – științifice de ținută, fiind solicitat în dese rânduri să 

participe la diverse manifestări expoziționale și în afara granițelor țării ( Belgia, Franţa, Slovenia, 

Olanda, Norvegia, Portugalia, Polonia, Republica Moldova).  

         Principalele direcţii (obiective) pentru îndeplinirea misiunii Muzeului Judeţean „Ştefan cel 

Mare” Vaslui au fost cercetarea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural 

local, regional şi naţional. 
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Domeniul de aplicare Probleme strategice 

indentificate  

Modalităţi de îndeplinire Observaţii 

În plan managerial 

general 

Reorganizarea funcţională a 

muzeului 

Exersarea capacităţii 

manageriale la nivelul 

compartimentelor 

Întărirea capacităţii 

organizaţionale prin 

creşterea nivelului de 

performanţă la nivelul 

compartimentelor 

Întocmire 

SWOT- 

obiective şi 

procese de 

management 

Exersarea capacităţii 

manageriale la nivel inter 

departamental 

 

 

Creşterea coeziunii 

instituţionale şi a 

nivelului de performanţă 

la nivel 

interdepartamental 

Actualizarea 

Organigramei, 

a Statutlui de 

de funcţii şi a 

ROF/ROI 

Acreditarea şi autorizarea 

principalelor activităţi ale 

instituţiei 

Actualizarea periodică a 

acreditărilor şi 

autorizărilor principalelor 

activităţi 

Întocmirea   

documentaţiilor 

specifice 

În planul resurselor 

umane 

Asigurarea unui personal 

bine pregătit şi specializat 

Pregătire continuă şi 

specializarea 

personalului 

Cursuri de 

specializare 

Realizarea schimburilor de 

experienţă şi asimilarea lor 

cu stadii de specializare 

 

 

 

Asigurarea mobilităţii 

specialiştilor şi a 

comunicării eficiente cu 

personalul de specialitate 

din alte instituţii 

sismilare 

Partciparea la 

conferinţe, 

simpozioane, 

acordarea de 

consultanţă 
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În plan patrimonial Completarea şi dezvoltarea 

colcţiilor muzeale 

Asigurarea resurselor 

finanaciare necesare 

creşterii şi dezvoltării 

colecţiilor muzeale 

Dezvoltarea unor politici 

de încurajare a donaţiilor 

Dezvoltarea unui 

program de documentare 

suplimentară a colecţiilor 

obiecte 

achiziţionate  

 

 

 

 

 

 

Comunicarea, medierea 

patrimoniului 

 

 

 

 

Conservarea şi restaurarea 

patrimoniului 

 

 

Dezvoltarea unei strategii 

interne de comunicare a 

patrimoniului, 

dezvoltarea unui program 

coerent de mediere a 

patrimoniului adaptat 

tipurilor de public 

Asigurarea conservării şi 

restaurării patrimoniului 

Întocmirea 

tematicilor 

expoziţionale 

 

 

 

       Obiecte 

conservate -

253 

 obiecte 

restaurate-189 

Valorificarea ştiinţifică a 

patrimoniului 

 

Asigurarea valorificării 

superioare a 

patrimoniului 

Sesiune de 

comunicări 

organizată de 

muzeu, editare 

anuare, broşuri 

pentru expoziţii 

Mobilitatea personalului de 

specialitate şi a colecţiilor 

Colaborare internaţională 

şi naţională- expoziţii cu 

Muzeele din Botoşani, 

Expoziţii 

internaţională 

în Portugalia, 
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Alba Iulia, Suceava, Iaşi, 

Bacău, Piatra Neamţ, 

Buzău, Suceava, Sibiu, 

Bucureşti,  Constanţa, 

Tulcea, Galaţi, Golești – 

județul Argeș.  

Olanda, Belgia, 

Polonia, 

Franţa, Belarus 

în colaborare 

cu Muzeul 

National de 

Istorie 

Bucuresti, 

Muzeul 

Naţional de 

Istorie Alba 

Iulia, Muzeul 

Brunkethal 

Sibiu şi Muzee 

din Republica 

Moldova. 

 

În planul educaţiei Realizarea unor programe 

educative specifice fiecarei 

unităţi şcolare, adaptate 

grupelor diverse de vârstă 

pe baza căreia să se 

desfăşoare programul de 

educaţie prin şi pentru 

patrimoniu 

Realizarea de broşuri, 

programe de pedagogie 

muzeală, pe grupe de 

vârstă care vor sta la baza 

activităţii programului 

educaţional permanent 

Realizare de 

programe 

educaţionale în 

transmise 

online pentru 

elevi. 

În planul bazei tehnico 

-materiale 

Modernizarea 

infrastructurii muzeale 

Asigurarea resurselor 

financiare pentru 

reparaţii, reorganizări, 

RK, 

Realizari 

conform 

bugetului 
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Asigurarea condiţiilor 

optime de muncă, 

asigurarea normelor de 

securitate şi sănătate în 

muncă 

Asigurarea resurselor 

finanaciare pentru 

modernizarea bazei 

tehnico - administrative 

Realizari 

conform 

bugetului 

 

 

Modernizarea sistemului 

informaţional 

Asigurarea resurselor 

necesare moderinizării 

site-ului muzeului 

Realizari 

conform 

bugetului 

 

 

Buna organizare şi 

gestionare a bugetului 

Identificare surselor de 

economisire, realizarea 

de analize cost 

Bugetul 

gestionat legal 

 

Parteneriate publice  Dezvoltarea unei politici 

de încurajare a 

parteneriatelor publice în 

vederea susţinerii 

programelor derulate 

Realizate 

conform 

planului de 

activităţi 

 

Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui a urmărit implementarea programelor proprii de acțiune 

care să servească atât interesele sale cât și pe cele ale publicului. În intervalul de timp raportat, 

instituția a colaborat cu mass-media prin comunicate, filmări, interviuri documentare și la completarea 

site-ului, care să reflecte activitatea muzeală în timp real. În condițiile în care vor exista posibilități de 

a fi încadrați noi specialiști, instituția trebuie să-și intensifice legăturile cu comunitățile locale, 

implicarea activă a Muzeului Județean în manifestările și activitășile desfășurate pe plan local urmând 

să fie cât mai mare.  
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C. Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, pentru 

mai buna funcţionare, după caz: 

c1. Măsuri de organizare internă; 

Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui funcţionează ca instituție publică, sub autoritatea 

Consiliului Județean Vaslui și își desfășoară activitatea în temeiul  Legii nr.311/2003 a Muzeelor şi 

Colecţiilor Publice, cu modificările şi completările ulterioare. În baza acestora, instituţia şi-a realizat 

propriul regulament de Organizare şi Funcţionare, aprobat prin Hotărârea  Consiliului Judeţean Vaslui 

nr.56/2011. În cursul  anului 2020, a fost aprobată  modificarea organigramei şi a statului de funcţii. 

          Există de asemenea și Regulament  de Ordine Interioară şi fişele postului pentru fiecare salariat 

în parte. Conducerea operativă a Muzeului Județean ”Ștefan cel Mare”Vaslui se realizează de director 

– manager, în baza unui contract de management, încheiat cu autoritatea (Consiliul Județean Vaslui) în 

condițiile legii. În exercitarea atribuțiilor sale directorul-manager este ajutat de  șefii de secții și 

servicii. În coordonarea activității instituției directorul este ajutat de un Consiliu de Administrație ca 

organism deliberativ și asistat de un Consiliu Științific, ca organ consultativ, format din  salariați de  

specialitate.  

Analiza statului de funcţii aprobat în 2020: 

Nr.crt. Posturi  

1. Total 45 

2. Posturi de conducere 6 

3. Posturi de execuţie  39 

 

          Regulamentul de Ordine Interioară al instituției, alături de Codul de conduită al personalului 

Muzeului Județean Vaslui stabilesc normele de conduită etică și profesională și formulează  principiile 

care trebuie respectate în vederea cresterii încrederii, autorității și prestigiul Muzeului Județean ”Ștefan 

cel Mare”. 

 

c2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne: 

 Pentru a pune în aplicare direcțiile de implementare a strategiei manageriale, cu referire strictă 

la resursa umană, am procedat, conform prevederilor bugetare pentru anul 2020, respectiv a legislației 

specifice activității muzeale, la asigurarea necesarului de personal, prin derularea demersurilor pentru 
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promovarea în grad profesional superior, (din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Muzeului 

Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui) a celor care au îndeplinit criteriile corespunzătoare funcției, 

precum și prin organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante existente în statul de funcții, 

ceea ce a condus la modificări/actualizări ale organigramei și statului de funcții ale instituției.  Toate 

transformările au avut la bază propunerile şi notele de fundamentare din partea şefilor de secţii şi 

compartimente şi au fost aprobate şi de către Consiliul Judeţean Vaslui. 

o Au fost asigurate participări la cursurile de perfecţionare în diferite domenii; 

o Specialiștii instituției au participat on-line la conferințe și simpozioane naționale și 

internaționale; 

o S-a asigurat un cadru propice pentru schimbul de experienţă şi interacţiunea cu 

specialiştii din instiuţiile similare din ţară şi străinătate, prin participări la manifestări 

ştiinţifice cu caracter internaţional, naţional sau local. 

o Au fost realizate instructajele de protecție a muncii și PSI. 

c3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere; 

An  Consiliul de administraţie (nr. şedinţe) Consiliul Ştiinţific (nr.sedinţe) 

2020 Convocate/desfăşurate -5 5 

 

 Conducerea Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui este asigurată de manager, angajat 

conform legislaţiei în vigoare în baza unui contract de management. Activitatea managerului este 

sprijinită de Consiliul de Administraţie, organ colectiv de conducere cu rol deliberativ, format din şefi 

de secţie, contabil şef, un reprezentant al salariaţilor şi un reprezentant al Consiliului Judeţean Vaslui, 

dar şi de Consiliul de Specialitate, ce are rol consultativ. Atribuţiile acestora sunt bine reflectate în 

ROF –ul instituţiei. 

 Delegarea responsabilităţilor se face prin dispoziţie a managerului în perioada concediului de 

odihnă şi în alte situaţii speciale. 

În ce priveşte activitatea celor două consilii, în anul 2020 au avut loc 5 convocări/desfăşurări 

ale Consiliului de Administraţie, având pe ordinea de zi următoarele probleme: prezentarea proiectului 

de buget de venituri şi cheltuieli, prezentarea rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului propriu; 

proiectele de organigramă şi regulamentelor de organizare şi funcţionare care au fost propuse spre 

aprobare, de către manager; aprobarea proiectelor anuale de buget; aprobarea listei de achiziţii publice; 
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3 şedinţe de lucru a Consiliului de specialitate, analizând următoarele probleme: prezentarea şi 

discutarea calendarului anual al manifestărilor cultural artistice şi educative ale instituţiei; aprobarea 

tipăriturilor pentru anul 2020; organizarea de expoziţii şi alte evenimente culturale majore şi unor 

probleme legate de actvitatea muzeografică; promovări, angajări, prelungiri de contracte; aplicarea 

reglementărilor legale nou intrate în vigoare; aprobarea executării unor lucrări de reparaţii şi 

amenajări. 

 

c4. Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare, 

promovare, motivare/sancţionare) 

 În perioada anului 2020, în cadrul Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” a continuat 

perfecţionarea personalului angajat contribuind la formarea profesională prin participarea la cursurile 

oragnizate de diverse firme. Astfel  în anul 2020 au participat următorii angajaţi: 

- Curs de restaurare –  Derscariu Georgiana Nicoleta;  

                                   -- Botez Elena  

                                    --Anicolăesei Radu 

- Curs autorizare Verificare şi întreţinere cazane (Centrala termică) anual-  

Trofin Teodor; 

             - Curs PSI /pompier- Dulgheru Ioan. 

 Cursurile au durată de 5-15 zile şi se finalizează prin obţinerea unui certificat acreditat de CNFPA, 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii. 

În perioada următoare se va opera prevedere bugetară pt a trimite angajaţii la cursuri de 

perfecţionare în funcţie de cerinţele intstituţiei şi se vor încuraja tinerii angajaţi din muzeu pentru 

înscrierea la masterate, doctorate şi chiar pentru depunerea dosarelor de expert. 

Angajări/ocupare posturi vacante: 

- Muzeograf – Iordachi Anca Iuliana, Anton Sandra; 

- Ingrijitor- Bulucea Luminita; 

- Contabil șef- Vidru Mihaela 

Suspendare contracte: 

- Muzeograf IA – contract suspendat funcţie eligibilă;. 
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Personalul a urmat diverse cursuri de formare şi/sau perfecţionare, în afara instituţiei prin 

colaborări cu cei mai cunoscuţi şi apreciaţi formatori din ţară. De asemenea, condiţiile de muncă au 

fost îmbunătăţite permanent prin crearea de spaţii noi de lucru, prin îmbunătăţirea celor existente, cât 

şi prin asigurarea tuturor dotărilor necesare. În funcţie de disponibilităţile financiare se va acorda în 

permanenţă atenţia cuvenită formării profesionale continue a specialiştilor în domeniul protejării 

patrimoniului cultural. 

 

c5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale 

spaţiilor;  

 În anul 2020, în cadrul Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui s-a continuat procedura de 

clasificare a bunurilor culturale, fiind realizate dosare de clasare pentru piese de patrimoniu şi pentru 

cele din categoria de fond. Au fost, de asemenea, continuate procedurile de inventariere periodică a 

patrimoniului instituţiei în toate secţiile muzeului de către personalul de specialitate, inventarierea 

cărţilor din bibliotecă, inventarierea echipamentelor şi instrumentelor de lucru aflate în gestiunea 

individuală a salariaţilor, inventarierea imobilelor şi verificarea înscrisurilor oficiale  în conformitate 

cu legislaţia în vigoare. În aceeaşi perioadă au continuat lucrări privind conservarea/reabilitarea 

spaţiilor deţinute de muzeu şi a clădirii acestuia. Astfel, au fost bugetate şi executate lucrări de 

reparaţii şi amenajări ale sălilor de expoziţii din incinta muzeului. Au fost reamenajate şi spaţiile unor 

foste depozite de materiale,  schimbarea instalaţiei termice, instalaţie de aer condiţionat în sala „Arta”, 

Etnografie şi laborator de restaurare,  grile de gaz inert, calculatoare, presă mecanică de carte, reînoirea 

aparaturii video, calculatoare, mobilier pentru săli de expoziţie și birouri,  sistem audio exterior.  

 Fiind un număr mare de obiecte muzeale şi fond documentar (cărţi, fotografii) în cursul anului 2020  

s-a continuat în mod constant reorganizarea depozitelor, bibliotecii, în aşa fel încât studiul materialelor 

şi al publicaţiilor să se desfăşoare în cele mai bune condiţii. 

 Şi în anul 2020, au fost adoptate numeroase măsuri pentru reglementarea procesului de 

evidenţă a patrimoniului, a regimului circulaţiei interne a bunurilor şi a procedurilor privind 

împrumutul către terţe instituţii, de îmbunătăţire a condiţiilor de conservare şi a securităţii depozitelor, 

de creştere a patrimoniului prin achiziţii, donaţii, de inventariere sistematică a descoperirilor rezultate 

din cercetările arheologice proprii. 
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c6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau a altor 

organisme de control în perioada raportată. 

 În anul 2020 de la  Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vaslui, I.S.U. Vaslui au efectuat  controale 

tematice pentru pază, protecţia muncii la muzeu, conform proceselor verbale, prin care s-a recomandat  

unele măsuri. 

Au fost făcute instructaje de către specialiştii de la I.S.U. Vaslui pentru intervenţii în situaţii de 

incendiu şi cataclisme naturale.  

    

D. Evoluţia situaţiei economico – financiare a instituţiei: 

d1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil al 

perioadei raportate; 

 Pe tot parcursul anului 2020 instituţia a căutat să pună în practică principiile de eficientizare şi 

gestionare a mijloacelor financiare şi a resurselor umane, pentru asigurarea  unor rezultate cât mai 

performante şi pentru promovarea patrimoniului şi prestigiul cultural al instituţiei. Din datele 

economico – financiare rezultă că Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui a înregistrat indicatori 

pozitivi la toate capitolele, în condiţiile în care subvenţia primită de la Consiliul Judeţean Vaslui a 

asigurat în linii mari, necesităţile de finanţare a activităţii instituţiei. 

Instrumentele manageriale utilizate: analizele periodice cu toţi angajaţii şi urmărirea concretă a 

îndeplinirii atribuţiilor de serviciu de către aceştia, elaborarea şi aplicarea unor decizii care au 

contribuit direct la respectarea corespunzătoare a legislaţiei în domeniu şi la diminuarea riscurilor 

probabile.  

 În anul 2020, veniturile  proprii  ale instituţiei au fost din prestarea de servicii de supraveghere 

arheologică şi săpături arheologice preventive. Cu privire la plăţile/cheltuielile întrgistrate în această 

perioadă, s-au găsit soluţii pentru optimizarea acestora în sensul eficientizării utilizării banilor publici 

şi a reducerii unor cheltuieli în favoarea altora, strict necesare pentru bunul mers al instituţiei. 

 

 

D2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor de 

performanţă ale instituţiei din următorul tabel: 
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Nr.crt. Indicatori de performanţă Perioada evaluată 2020 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenție+venituri-cheltuieli 

de captital)/nr. de beneficiari 

98,65 

2. Fonduri nerambursabile atrase  

3. Număr de activități educaționale 53 

4. Număr de apariții  media (fără comunicate de presă) 25 

5. Număr de vizualizări site muzeu, facebook  2.496.150 

6. Număr de beneficiari neplătitori 0 

7. Număr de beneficiari plătitori 368 

8. Număr de expoziții 29 

9. Număr de acțiuni culturale 59 

10. Venituri proprii din activitatea de bază 4137 

 

Din tabelul de mai sus rezultă că instituția și-a atins aproape toți indicatorii de performanță propuși, 

dar și a tuturor proiectelor culturale.  

 

E. Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin 

proiectul de management: 

 

e1. Viziunea 

 Viziunea şi misiunea instituţiei nu pot fi disociate de funcţia cultural -educativă a muzeului 

ceea ce impune organizarea, pe lângă manifestările expoziţionale tradiţionale, a unor activităţi 

specifice: conferinţe, colocvii, dezbateri, mese rotunde, seri muzeale, prezentare unor noutăţi 

editoriale, omagierea unor personalităţi, sărbătorirea unor evenimente istorice, comemorări, etc de care 

publicul este interesat şi prin care acesta poate fi atras în muzeu. In anul 2020 majoritatea activitatilor 

au fost transmise online, din cauza pandemiei Coronavirus. 

           Îndeplinirea obiectivelor propuse în proiectul managerial cultural din această perioadă analizată 

este în strânsă legătură cu existența unei viziuni de ansamblu asupra acestora și conștientizarea unui 

mesaj clar pe care instituția trebuie să-l promoveze. În cele mai mult de patru decenii de existenţă, 

personalul muzeului a organizat foarte multe activităţi de acest gen, multe dintre ele realizate în 
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colaborare cu alte instituţii: şcoli gimnaziale, licee, arhive, biserici, mănăstiri, asociaţii, fundaţii, 

muzee, uniuni de creaţie, armată, alte instituţii ale statului etc. Muzeul Judeţean urmăreşte prin 

acţiunile sale să includă atât colecţiile muzeale administrate în ansambluri culturale vaste care să 

permită constituirea unor poli de atracţie pentru vizitatorii de pe plan local şi pentru turişti, care să 

beneficieze nu doar de serviciile culturale oferite în sensul punerii în valoare a patrimoniului cultural ci 

şi de creaţia culturală curentă. 

          Prin specicificul ei, prin evoluţia actuală a activităţilor pe care le desfăşoară, instituţia se 

constitue într-o organizaţie culturală complexă şi modernă care satisface dorinţa diferitelor categorii de 

public de a se informa cu privire la trecut, de a cunoaşte importanţa şi valoarea patrimoniului cultural 

naţional pe care îl administrează, contribuind totodată la cultivarea unor competenţe intectuale şi 

practice în rândul celor care consumă produsele culturale muzeale realizate, dezvoltând respectul faţă 

de sine şi faţă de ceilalţi, pentru a asigura, ca deziderat strategic, integrarea armonioasă a individului în 

societate. 

 Muzeul trebuie să asigure cercetarea, conservarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului 

din această zonă și totodată, să-l integreze în peisajul cultural al județului Vaslui. Practic, Muzeul 

Județean ”Ștefan cel Mare”Vaslui dorește să adune patrimoniu din diverse categorii (arheologie, 

numismatică, istorie, etnografie, memorialistică) și să promoveze cultura locală, regională, națională și 

internațională, pe domenii de competență.  

  

 

e2. Misiunea 

 Misiunea permanentă Muzeului Județean”Ștefan cel Mare” Vaslui trebuie să fie aceea de a 

asigura accesul nemediat la valorile din patrimoniul cultural naţional pentru un număr din ce în ce mai 

mare  de cetăţeni în vederea consolidării identităţii naţionale şi a conştientizării apartenenţei la un 

spaţiu cultural comun,  de a instrui publicul, de a-l informa și trezi interesul acestuia pentru istoria 

locală și națională, tradițiile și obiceiurile din zona etnografică Vaslui, pentru cunoașterea aportului 

adus de vasluieni la istoria și cultura națională, pentru viața și opera personalităților de excepție din 

județul Vaslui. 

 Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui trebuie să dezvolte, în permanenţă, activităţile 

muzeale în scopul îmbunătăţirii ofertei turistice a judeţului, reprezentării Judeţului Vaslui pe plan 
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naţional şi internaţional, atât prin patrimoniul  pe care deţine, cât şi prin ţinuta ştiinţifică şi estetică a 

programelor şi materialelor de promovare, prin conlucrarea cu autorităţile locale în scopul 

implementării unor proiecte de dezvoltare şi modernizare, având ca obiectiv valorificarea 

patrimoniului mobil şi imobil al localităţilor. 

 Din punctul de vedere strict științific și metodologic, misiunea concretă a Muzeului Județean 

”Ștefan cel Mare” Vaslui a constat în coordonarea secțiilor, serviciilor și expozițiilor componente în 

scopul:  

a. gestionării bunurilor culturale și de patrimoniu național, în condiții optime de conservare;  

b. cercetării și achiziționării celor mai valoroase bunuri culturale și de patrimoniu din teritoriu;  

c. conservării, restaurării, studierii, fișării, catalogării și depozitării valorilor din inventarele 

proprii;  

d. punerii la dispoziția publicului și cercetătorilor a expozițiilor muzeale, publicațiilor, 

materialelor 

e. organizării de expoziții permanente și temporare, sesiuni științifice, simpozioane, colocvii, 

etc.; 

 f. întocmirii de lucrări pe domenii de activitate, în conformitate cu planurile de cercetare 

științifică;  

g. asigurării publicității unităților muzeale și acțiunilor întreprinse de acestea. 

   Pentru toată această perioadă ne-am propus să dezvoltăm o rețea culturală funcțională, 

competitivă, eficientă, pusă în slujba comunității. Realizarea acestui demers a avut succes printr-o 

politică  de strânsă colaborare cu institiuțiile de învățământ, ale clerului, așezămintelor culturale, 

meșteri populari, asociații și fundații culturale, biblioteci, persoane fizice preocupate de activități 

culturale. 

 Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui realizează cercetarea, protecția și valorificarea 

științifică a patrimoniului etnologic, promovarea fenomenelor culturale tradiționale (materiale și  

imateriale), conservarea și restaurarea bunurilor culturale aparținând patrimoniului cultural național. 

 Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui investește în programe menite să îmbunătățească 

viața culturală a comunității și să încurajeze oamenii să transforme tradiția într-o parte activă a vieții 

lor de zi cu zi. 
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Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui își stabilește obiectivele în concordanță cu 

prevederile Legii nr. 311/2003 privind muzeele și colecțiile publice și Legii 182/2000, privind 

protejarea patrimoniului cultural național mobil, asigurând realizarea acestora în concordanță cu  

strategiile naționale, regionale și județene, precum și cu obiectivele manageriale stabilite prin 

contractul managerial. 

 Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui este o instituție de cultură, de drept public, aflată în 

serviciul societății, care colecționează, conservă, restaurează, comunică și expune în scopul 

cunoașterii, educării și recreării materiale și spirituale ale exitenței și evoluției comunităților umane, 

precum și a mediului înconjurător. 

 Toate programele și proiectele realizate de instituție în 2020, atât cele din Planul minimal cât și 

cele realizate peste prevederile acestuia, au contribuit în mod substanțial și exclusiv la îndeplinirea 

misiunii sale. 

 

e3. Obiective (generale și specifice) 

 Principalele obiective pentru îndeplinirea misiunii Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui 

sunt: cercetarea, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural local, regional 

și național. În vederea atingerii acestui obiectiv general am stabilit și urmărit, în perioada evaluată, 

următoarele obiective specifice activității manageriale: 

 Asigurarea managementului resurselor umane prin organizarea precisă și coerentă a activității 

tuturor compartimentelor și ale angajaților; 

 Aplicarea unui management economico- finanaciar privind fudamentarea, execuția și cheltuirea 

judicioasă  a resurselor financiare ( de personal, bunuri și servicii care sunt  

necesare instituției, cheltuieli de capital care să asigure o dezvoltare a bazei materiale a 

instituției); 

 Managementul administrativ, vizând reglementările interne pentru organizarea și funcționarea 

ireproșabilă a instituției, emiterii de decizii pertinente, la timp, în condițiile gestionării 

riscurilor inerente și a reprezentării în relațiile cu terții; 

 Creşterea numărului de proiecte şi acţiuni de pedagogie muzeală; 

 Creşterea numărului de materiale de promovare, inclusiv a celor gratuite pentru publicul larg; 

 Organizarea unor expoziţii cu mare impact la public; 
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 Diversificarea serviciilor culturale; 

 Managementul proiectelor, o bună pregătire și desfășurare integrală a programelor și 

proiectelor propuse, cu obținerea rezultatelor și a indicatorilor culturali estimați; 

 Dezvoltarea schimburilor culturale cu țările vecine și cu alte state din UE în scopul cunoașterii 

patrimoniului vasluian; 

 Editarea unor lucrări științifice care să scoată în evidență patrimoniul cultural al județului 

Vaslui; 

 Asigurarea asitenței metodice de specialitate pentru instituțiile culturale din județ. 

 

e4. Strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management; 

 Direcţiile strategiei culturale ale Muzeului Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui pentru 

următoarea perioada de management vizează:  

 1. păstrarea integrităţii monumentelor şi colecţiilor;  

2. încurajarea publicului spre descoperirea colecţiilor, prin învăţare şi distracţie;  

3. implicarea autorităţilor locale în protejarea monumentelor arheologice clasate şi a celor 

descoperite întâmplător sau prin săpături preventive şi supravegheri;  

4. mărirea gradului de transparenţă şi responsabilitate a muzeului; 

 5. recunoaşterea şi încurajarea tuturor celor care creează, folosesc, deţin, colectează sau 

donează colecţii muzeelor din judeţ;  

6. sprijinirea celor care protejează  patrimoniul cultural naţional;  

7. cercetarea şi interpretarea informaţiilor referitoare la colecţiile vechi şi noi din patrimoniul 

muzeului; 

 8. sprijinirea creativităţii tuturor celor care vor să se inspire din colecţiile arheologice, istorice, 

artistice, geologice, memorialistice, de ştiinţe naturale etc.. 

 Prezenta strategie managerială pentru perioada evaluată, dar și pentru următorii ani se 

întemeiază pe trei demersuri analitice: evaluarea situației actuale a instituției, diagnoza realității 

culturale a județului Vaslui a specialiștilor și a publicului, diversificarea serviciilor pentru public. 

 Principiile strategiei:  

a) punerea în valoare a patrimoniuliui cultural – fără a fi cenzurat pe criterii etnice, religioase, 

politice sau  a interselor de grup;  
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b) cooperarea între instituțiile județene prin dezvoltarea formelor de parteneriat;  

c) elaborarea și prezentarea unor oferte culturale ( programe și proiecte) în consens cu 

domeniul culturii, concomitent cu o gestionare corectă, eficientă și legală a resurselor umane și 

materiale de care dispune instituția;   

d) păstrarea integrităţii monumentelor şi colecţiilor;  

e) mărirea gradului de transparenţă şi responsabilitate a muzeului şi a salariaţilor.  

 Principiile aplicate:  

a) stabilirea obiectivelor strategice;  

b)fixarea țintelor tactice;  

c) fixarea acțiunilor specifice pe fiecare program/proiect care au fost şi vor fi implementate; 

d) atragerea  unor specialişti din afara instituţiei pentru dezvoltarea marketingului; 

 

e5. Strategie și plan de marketing; 

 

 Misiunea noastră permanentă este aceea de a asigura accesul nemediat la valorile  din 

patrimoniul cultural naţional pentru un număr din ce în ce mai mare de cetăţeni în vederea  consolidării 

identităţii culturale naţionale şi a conştientizării apartenenţei la un spaţiu cultural muzeal. Instituția a 

acționat cu respectarea strategiei culturale stabilită prin proiectul de management. Strategia culturală 

este bazată pe următoarea structură: A. misiune; B. obiective; C. Programe/proiecte majore; D. plan de 

acțiune. E. Organizare, metode, proceduri; F. Surse de finanțare. Dat fiind faptul că celelalate elemente 

ale acesteia au fost abordate mai sus, vom supune atenției noastre cele rămase neanalizate: 

 Surse de finanțare - sursele de finanțare provin din subvenții de la bugetul Consiliului 

Județean Vaslui și din venituri proprii.  În execuția bugetului de venituri și cheltuieli am ținut cont și 

de optimizarea costurilor de realizare a programelor și proiectelor pentru a oferi publicului acțiuni de 

calitate cu resurse minime. Conceptul de marketing cultural al Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” 

Vaslui vizează promovarea activităților noastre culturale. În acest sens, au fost realizate următoarele: 

a) publicitate clasică: promovarea la televiziune, publicitate în ziare și reviste de specialitate, 

distribuirea de flayere de promovare, afișarea în zonele special amenajate de primării, afișarea stadală 

a benerelor;  

b) realizarea unui calendar anual de activități ce a fost publicat pe site-ul instituției; 
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 c) tiparirea de vederi;  

d) organizarea de vernisaje, conferințe, sesiuni de comunicari bine promovate în mass-media; 

 e) realizarea unor pliante cu acțiuni.  

Așadar, site-ul instituției a fost îmbunătățit și completat prin crearea unui cont de facebook, ce 

nuanțează prezentarea activității instituției de o așa manieră încât să ofere celor interesați- persoane de 

specialitate, turiști, persoane interesate în colaborări etc. – informații privitoare la zonele turistice ale 

județului precum și întregul potențial cultural existent; a fost creat pentru evenimente o landing page 

(pagină de evenimente) cu toate detaliile necesare ( data, ora, locația, descrierea evenimentului, scopul 

evenimentului, publicul țintă, avantajele participării la eveniment).  

 

e6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 

    a.Dezvoltarea Patrimoniului Muzeal 

Descriere, scop, țintă: acest program are rolul de a actualiza, a completa și a pune în valoare în 

permanență colecțiile Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui. Se va ține cont de faptul că pe lângă 

importanța istorico-documentară, științifică sau estetică a bunurilor muzeale deținute de muzeu, un rol 

important îl au și valoarea financiar contabilă a piselor înregistrate. Concret, au fost realizate 

următoarele:  

 Introducerea în inventarul muzeal a piselor valoroase rezultate în urma săpăturilor arheologice 

de pe suprafața județului Vaslui; 

 Preluarea și înregistrarea donațiilor făcute de donatori, colaboratori, colacționari particulari, 

artiști plastici, meșteri populari, scriitori, oameni de știință. 

b. Gestiunea și Evidența Patrimoniului. 

 Acțiunile din cadrul programului au vizat următoarele direcții, în conformitate cu legislația în 

vigoare: realizarea periodică a inventarului pentru bunuri muzeale ( o dată la 5 ani sau, în cazuri 

excepționale, la pensionarea sau plecarea din sistem a gestionarilor); expertizarea și evaluarea 

bunurilor propuse spre inventariere; includerea în registrele de inventar a obiectelor rezultate din 

cercetările recente, donații și achiziții; alcătuirea inventarelor de sală pentru expozițiile permanente și 

temporare; întocmirea fișelor analitice de evidență; întocmirea fișelor de restaurare; întocmirea fișelor 

de conservare pentru bunurile care sunt incluse în expoziții naționale și internaționale; selectarea și 

întocmirea documentației de clasare pentru bunurile muzeale din categoriile de fond și tezaur ale 
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patrimoniului cultural național; completarea fișelor statistice și transmiterea acestora către Direcția 

Județeană de Statistică Vaslui; întocmirea şi verificarea permanentă a inventarelor (piese muzeale şi 

obiecte de folosinţă curentă). 

 S-a avut în vedere și pregătirea teoretică permenentă a personalului care gestionează bunuri  de 

patrimoniu precum și asigurarea dotărilor tehnico-organizatorice minimale pentru gestionarea 

corespunzătoare a patrimoniului ( în funcție de bugetele alocate). 

 

c. Cercetarea științifică 

 În cadrul programului sunt incluse toate acțiunile de cercetare, promovare și valorificare 

științifică a patrimoniului cultural din județul Vaslui. Sunt prevăzute proicte precum: realizarea 

 unor studii teoretice şi istorice, monografii, cataloage, albume de artă; cercetarea sistematică a 

siturilor arheologice din județ; săpături arheologice cu caracter de salvare și supravegheri în zonele 

obiectivelor de investiții publice sau private din județ la solicitarea beneficierilor; prelucrarea științifică 

a materialelor rezultate din cercetările instituției în scopul publicării și valorificării lor prin expoziții, 

comunicări, raportări; cercetări de teren ( periegheze și colectări de materiale cu caracter științific) în 

scopul îmbunătățirii patrimoniului muzeal al județului Vaslui; organizarea unor simpozioane, sesiuni 

de comunicări științifice, etc.; realizarea lucrărilor științifice care urmează a fi publicate atât în anuarul 

muzeului cât și în publicațiile de specialitate ale muzeelor care organizează sesiuni științifice. 

 

d. Protejarea, Conservarea și Restaurarea Patrimoniului 

În acest proiect au fost incluse şi realizate parţial  proiectele și măsurile ce vizează: montarea, 

completarea și menținerea sistemului PSI; s-a asigurat condiții de microclimat pentru bunuri aflate 

în expoziții și depozite prin achiziții de aparatură specifică (dezumidificatoare); s-a procurat o parte  

de aparatură și materiale specifice laboratoarelor de restaurare - conservare existente, precum și a 

atelierului de confecționare și restaurare a obiectelor din lemn; prelucrarea materialelor provenite 

de pe șantierele arheologice, periegheze, donații și expedierea lor către laboratoare de conservare, 

restaurare; conservarea bunurilor culturale aflate în depozite și expoziții, verificarea permanentă a 

stării lor de sănătate și intervenția rapidă în cazul constatării unor atacuri biologice; restaurarea 

obiectelor muzeale în baza planurilor de restaurare întocmite de specialiștii muzeului, din colecțiile 

vechi sau din cele intrate în inventarul instituției; menținerea în stare de funcționare a imobilelor 
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aflate în administrarea instituției, prin executarea lucrărilor de reparații capitale și curente precum 

și a serviciilor de întreținere; asigurarea unui microclimat corespunzător în depozite şi expoziţii. 

 

e.Editare și tipărire de  publicații 

 Programul include proiecte de publicare a materialelor științifice rezultate din acțiunile de 

cercetare și promovarea valorilor culturale vasluiene, tipărirea anuarului științific al muzeului ”Acta 

Moldaviae Meridionalis”, cataloage de expoziție, pliante de prezentare a colecțiilor, afișe. 

 

           f. Program de valorificare expozițională și reabilitări 

 Programul a presupus organizarea în această perioadă de management a unor expoziții 

temporare menite să marcheze momente importante din istoria locală și națională, omagierea 

personalităților remarcabile născute în județul Vaslui, expoziții organizate de alte muzee în colaborare 

cu instituția noastră și itinerate la Vaslui, expoziții organizate de colecționari, instituții, asociații și 

organizații nonguvernamentale în parteneriat cu muzeul. Acestea au menirea de a aduce un număr cât 

mai mare de vizitatori și totodată surse suplimentare din bugetul propriu. Tot aici sunt incluse 

proiectele de reabilitări ale spațiilor și reamenajări expoziționale. 

 

      g.Dezvoltarea managementului cultural 

 Descriere, scop, țintă: acest program a asigurat un flux accentuat al schimburilor de experiență, 

dezvoltarea parteneriatelor și sporirii cunoștințelor și metodelor de organizare a activității culturale de 

către toți angajații Muzeului Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui. Programul cuprinde proiecte și acțiuni 

concrete, anual, în scopul perfecționării profesionale a angajaților din rețeaua muzeistică a instituției. 

 

           e7. Proiecte din cadrul programelor 

Nr. crt. Programul Tip proiect Denumire proiect 

1. Dezvoltarea Patrimoniului Muzeal Mic 

 

 

 

-îmbogățirea patrimoniului prin 

donații; 

-îmbogățirea patrimoniului prin 

introducere în inventarul muzeal a 
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Mediu  pieselor valoroase rezultate în 

urma săpăturilor arheologice; 

-îmbogățirea patrimoniului prin 

achiziții de piese de patrimoniu; 

2. Gestiunea și Evidența Patrimoniului Mediu  -expertizare și evaluare istorie, 

artă, etnografie, memorialistică, 

numismatică; 

- expertizare și evaluare 

arheologie și numismatică; 

-clasare obiecte patrimoniu; 

3. Cercetarea științifică Mediu  

Mic  

 

 

Mare  

-șantierul arheologic Tacuta; 

-cercetări de teren în vederea 

identificării unor puncte 

arheologice; 

-Sesiunea Națională de 

Comunicări Științifice; 

4. Protejarea, Conservarea și 

Restaurarea Patrimoniului 

Mediu  

 

 

Mare  

-restaurare piese rezultate din 

săpături arheologice; 

-restaurare piese textile din 

colecția Secției de Etnografie; 

-amenajare/dotare laboratoare 

restaurare 

5. Editare și tipărire publicații Mediu  -tipărire Anuar Acta Moldaviae 

Meridionalis; volume  

-cataloage și pliante expoziții  

6. Program de valorificare expozițională 

și reabilitări 

Mic  

 

 

 

-Ziua Culturii Naționale; 

- Unirea Principatelor Române; 

-Expoziție pictori: Viorica Şerban, 

Traian Mocanu, Constantin Tofan; 
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Mare  

-Ziua și noaptea muzeelor; 

-Saptămâna altfel; 

-Centenarul României; 

-Simpozionul Femei celebre ale 

României întregite; 

-Ziua eroilor; 

Sesiunea Națională de Comunicări 

Științifice”Acta Moldaviae 

Meridionalis” 

-Ziua Națională a României 

- Reorganizarea expozițională a 

Spațiului expozițional 

7. Dezvoltarea managementului cultural Mediu  - perfecționarea profesională a 

angajaților din rețeaua muzeistică 

a instituției; 

 

 

Menționăm faptul că aproape toate proiectele propuse de noi pentru această perioadă au fost 

implementate cu succes. În același timp, programele au fost completate cu numeroase alte proiecte 

concepute și realizate în această perioadă. 

e8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management; 

 - pe parcursul  anului 2020 am colaborat cu Primăria Vaslui în vederea amenajării unor 

expoziții în cadrul primăriei și colaborarea cu instituția noastră pentru ”Zilele Orașului Vaslui”. O altă 

colaborare a fost cu Biserica ”Sf. Ioan” pentru amenajarea expozițiilor de la ”Curțile Domnești”şi 

Mănăstirea Floreşti. Colaborarea va continua. 

 -colaborarea cu diverse asociații din județ (veterani de război, ofițeri în rezervă și retragere, 

colcționari, pensionari) la organizarea sărbătorilor naționale, comemorări, aniversări, zilele orașului, 

târguri; 

 - conlucrarea cu celelalte instituții de cultură din subordinea Consiliului Județean Vaslui, la 

organizarea de festivaluri, concerte;  
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 - acordarea unor informații de specialitate cercetătorilor din țară și străinătate interesați de 

trecutul județului Vaslui; 

  

F. Previzionarea evoluției economico- financiare a instituției, cu o estimare a resurselor 

financiare ce ar trebui alocate de către autorităte, precum și a veniturilor instituției ce pot fi 

atrase din alte surse 

 

1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare  

Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare, 2020: 

Categorii 2020 

Venituri total din care: 3.477.542 

Venituri proprii 30.000 

Subvenții 3.447.542 

Total cheltuieli, din care: 3.447.542 

Cheltuieli de personal 2.400.292 

Bunuri și servicii 882500 

Activități culturale 180.000 

Cheltuieli de capital 14.750 

 

2. Nr. de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management 

 Pentru următoarea perioadă previziunile noastre sunt de a atinge anual cifra de 35.000 de 

vizitatori în cadrul locațiilor deținute de Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui.  

 

3. Analiza programului minimal realizat 

 Menționăm faptul că toate proiectele propuse de noi pentru această perioadă au fost 

implementate cu succes, în măsura în care bugetarea asigurată de către ordonatorul principal de credite 

a asigurat finanțarea necesară derulării lor. Programul minimal va fi în linii mari, același pe toată 

durata mandatului managerial  al instituției. 
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PROGRAMUL MINIMAL  LA MUZEUL JUDEȚEAN ”ȘTEFAN CEL MARE” VASLUI  

Nr.

crt. 

Denumirea programului Genul 

programului 

Data și locul 

desfășurării 

Organizatori  Colaboratori  

DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI MUZEAL 

1. Îmbogățirea patrimoniului 

prin donații ( proiect mic) 

Dezvoltarea 

patrimoniului 

public al 

Muzeului 

Județean Vaslui 

Permanent 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Colecționari 

particulari,art

iști plastici, 

meșteri 

populari, 

scriitori, 

oameni de 

știință 

2. Îmbogățirea patrimoniului 

prin achiziții de piese de 

patrimoniu (proiect mediu) 

Identificarea și 

achiziționarea 

unor piese 

susceptibile a fi 

înglobate în 

patrimoniul 

instituției 

Permanent 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Colecționari 

particulari,art

iști plastici, 

meșteri 

populari, 

scriitori, 

oameni de 

știință 

3. Îmbogățirea patrimoniului 

prin introducerea în 

inventarul muzeal a 

pieselor valoroase rezultate 

în urma săpăturilor  

( proiect mic) 

Completarea și 

punerea în valoare 

a colecțiilor 

Permanent 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Salariații 

proprii, 

muzeografi, 

arheologi, 

Conservatori, 

restauratori. 

GESTIUNEA ȘI EVIDENȚA PATRIMONIULUI 

1. Expertizare și evaluare 

istorie, artă, etnografie, 

Întocmirea fișelor 

analitice de 

Permanent 

Muzeul 

Muzeul 

Județean 

Salariații 

proprii și 
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memorialistică (proiect 

mediu) 

evidență Județean 

Vaslui 

Vaslui experți în 

domeniu 

2. Expertzare și evaluare 

arheologie și numismatică 

Întocmirea fișelor 

analitice de 

evidență 

Permanent 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Salariații 

proprii și 

experți în 

domeniu 

3. Clasare obiecte patrimoniu 

(proiect mediu) 

Selectarea și 

întocmirea 

documentației de 

clasare de bunuri 

muzeale din 

categoriile de 

fond și tezaur ale 

patrimoniului 

cultural național 

Permanent 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Salariații 

proprii  

CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 

1. Șantierul arheologic Tacuta Cercetare 

sistematică a 

siturilor 

arheologice 

Permanent 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Salariații 

proprii  și 

colaboratori 

2. Cercetări de teren în 

vederea identificării unor 

puncte arheologice din 

județ 

Dezvoltarea 

activității de 

cercetare 

arheologică 

Permanent 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Salariații 

proprii  

3. Sesiunea Națională de 

Comunicări 

Științifice(proiect mare) 

Valorificarea 

cercetărilor 

muzeale prin 

publicații; 

Organizarea de 

Permanent 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Salariații 

proprii și alte 

instituții 

similare 
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conferințe, 

simpozioane 

PROTEJAREA, CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA PATRIMONIULUI 

1. Restaurare piese rezultate 

din săpăturile arheologice 

(proiect mediu) 

Restaurarea 

obiectelor 

muzeale în 

conformitate cu 

planurile de 

restaurare 

întocmite 

Conform 

planului de 

restaurare a 

Muzeului 

Județean 

Vaslui 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Salariații 

proprii și 

colaboratori 

2. Restaurare piese lemn din 

colecția secției de 

Etnografie (proiect mediu) 

Restaurarea 

obiectelor 

muzeale în 

conformitate cu 

planurile de 

restaurare 

întocmite 

Conform 

planului de 

restaurare a 

Muzeului 

Județean 

Vaslui 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Salariații 

proprii și 

colaboratori 

3. Restaurare piese de metal 

din colecția secției de 

arheologie (proiect mediu) 

Restaurarea 

obiectelor 

muzeale în 

conformitate cu 

planurile de 

restaurare 

întocmite 

Conform 

planului de 

restaurare a 

Muzeului 

Județean 

Vaslui 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Salariații 

proprii și 

colaboratori 

4. Restaurare piese textile din 

colacția secției de 

Etnografie  

( proiect mediu) 

Restaurarea 

obiectelor 

muzeale în 

conformitate cu 

planurile de 

Conform 

planului de 

restaurare a 

Muzeului 

Județean 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Salariații 

proprii și 

colaboratori 
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restaurare 

întocmite 

Vaslui 

5. Restaurare tablouri din 

colecția secției de 

artă(proiect mediu) 

Restaurarea 

obiectelor 

muzeale în 

conformitate cu 

planurile de 

restaurare 

întocmite 

Conform 

planului de 

restaurare a 

Muzeului 

Județean 

Vaslui 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Salariații 

proprii și 

colaboratori 

6. Amenajare /dotare 

laboratoare, ateliere muzeu 

(proiect mediu) 

Amenajare și 

dotare 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Salariații 

proprii 

EDITARE ȘI TIPĂRIRE PUBLICAȚII 

1. Tipărire Anuar ”Acta 

Moldaviae Meridionalis” 

(proiect mediu) 

Editare volume 

”Acta Moldaviae 

Meridionalis”  

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Salariații 

proprii 

2. Cataloage expoziții 

(proiect mic) 

Publicare 

cataloage 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Salariații 

proprii 

3. Broșuri, pliante pentru 

activități culturale 

Publicare pliante, 

broşuri 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Salariații 

proprii 

4. Pliante și afișe pentru 

prezentări expoziții 

Publicare pliante, 

afișe 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Muzeul 

Județean 

Vaslui 

Salariații 

proprii 

 

 

DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI CULTURAL 

1. Perfecționarea profesională Participarea Muzeul Muzeul Salariații 
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a angajaților din rețeaua 

muzeistică a instituției 

(proiect mediu) 

salariaților la 

cursuri de 

perfecționare 

Județean 

Vaslui 

Judetean 

Vaslui 

proprii 

 

f1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare 

 

Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare, 2020, în variantă inițială, 

este prezentat în tabelul de mai jos. La titlul I cheltuieli cu salariile este acoperit necesarul în proporție 

de 100%, iar pentru Titlul II cheltuieli cu bunuri și servicii, se va solicita o rectificare de buget în 

trimestrul II, III, IV al anului când se va cunoaște exact necesarul neacoperit. Se  vor căuta în 

continuare soluții pentru optimizarea activităților și reducerea de cheltuieli, atragerea de noi surse de 

finanțare. 

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, include şi cheltuieli de capital. 

 Totodată, spațiile alocate depozitelor și laboratoarelor de conservare și restaurare mai necesită 

dotări de specialitate. 

 

f.2. Număr de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management – 25.000 de 

beneficiari direcți și 30.000 de beneficiari indirecți. 

f.3.Analiza programului minimal realizat 

 Programul Minimal a fost realizat. 

 

ANEXA  1-imagini ale activitatilor din anul 2020 

 

 

 

 

    DIRECTOR,  

   Prof.dr. Mocanu Ramona Maria 


