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RAPORT DE ACTIVITATE

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de c tre
Consiliul Jude ean Boto ani, denumit în continuare autoritatea, pentru Memorialul Ipote ti –
Centrul Na ional de Studii ”Mihai Eminescu”, denumit în continuare instituția, aflat în
subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonan ei de urgen a Guvernului nr.
189/2008 privind managementul institu iilor publice de cultur , aprobat cu modific ri i
complet ri prin Legea nr. 185/2014, cu modific rile i complet rile ulterioare, denumit în
continuare ordonan a de urgen , precum i cu cele ale regulamentului de evaluare.
În conformitate cu prevederile contractului de management, datele i informa iile din
prezentul raport sunt aferente perioadei 01.01.2017 – 31.12.2017, reprezentând prima evaluare
anual a proiectului de management aprobat pentru perioada 27.12.2016- 26.12.2020 i în
conformitate cu Contractul de management nr.20735/23.12.2016, încheiat între Consiliul
Jude ean Botoşani reprezentat prin domnul Costic Macale i, pre edinte al Consiliului Jude ean
Boto ani, în calitate de ordonator principal de credite, şi doamna Ala Sainenco, în calitate de
manager, înregistrat sub nr. 3363/23.12.2016 la sediul Memorialului Ipote ti.

Manager,
Ala Sainenco
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A. Evoluția instituției în raport cu mediului în care î i desfă oară activitatea
1. Colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se adresează
aceleia i comunități
Memorialul Ipoteşti – Centrul Na ional de Studii „Mihai Eminescu”, monument istoric –
codul BT-IV-a-B-02047, institu ie public de interes na ional, a fost constituit în baza Hot rârii
Guvernului nr. 188 din 17 aprilie 1992. Din 2012, prin hot rârea nr. 58/29.06.2012 a Consiliului
Jude ean Boto ani, institu ia se afl în subordinea acestuia.
Obiectivele institu iei, stabilite prin actul constitutiv i detaliate în Regulamentul de
Organizare i Func ionare al acesteia sunt: conservarea, protejarea, restaurarea şi promovarea
patrimoniului cultural-muzeal existent, precum şi îmbog irea acestuia; cercetarea şi studierea
vie ii şi operei lui Mihai Eminescu şi a întregii poezii româneşti; oferirea de produse şi servicii
culturale diversificate în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a comunit ii la via a
cultural .
În conformitate cu denumirea – memorial i centru de studii – i obiectivele stipulate,
institu ia are atât calitatea de muzeu-colec ie public , cât i calitatea de institu ie de cercetare.
Ca muzeu-colec ie, Memorialul Ipote ti se înscrie în lista memorialurilor din România,
iar în jude ul Boto ani formeaz re eaua „memorial-turistic ”.
Ca centru de cercetare, Centrul Na ional de Studii „Mihai Eminescu” face parte din
re eaua institu iilor de cercetare, identificându- i parteneri interesa i de studiul operei
eminesciene i a literaturii române în general.
În vederea atingerii obiectivelor propuse, Memorialul Ipote ti, pe parcursul anului 2017,
a avut colabor ri cu:
- instituții publice din județul Boto ani, din alte județe i de peste hotare: Direc ia
Jude ean pentru Cultur , Culte şi Patrimoniu Cultural Na ional Boto ani; Muzeul Jude ean
Boto ani; Biblioteca Jude ean „Mihai Eminescu” Boto ani; Teatrul „Mihai Eminescu”
Boto ani; Centrul Jude ean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradi ionale Botoşani;
Şcoala de Arte şi Meserii Boto ani; Prim ria Boto ani; Prim ria S veni; Muzeul Literaturii
Române Ia i; Centrul Cultural European pentru UNESCO „Nicolae B lcescu”; Muzeul Jude ean
Piatra Neam ; Muzeul Memorial „Ion Creang ” Humuleşti; Biblioteca tiin ific a Universit ii
„ tefan cel Mare” din Suceava; Biblioteca tiin ific a Universit ii de Stat „Alecu Russo” din
B l i (Republica Moldova); Muzeul de Istorie a Moldovei (Republica Moldova) etc.;
- organizaţii neguvernamentale: Funda ia Cultural „Nicoar ”; Funda ia Cultural
„Hyperion – Caiete botoş nene”; Societatea Cultural „Raluca Iuraşcu”, Vorona; Asocia ia
BUZZ MEDIA Botoşani; Asocia ia Organizatorilor de Evenimente; Asocia ia Cultural
„Arlechin”; Clubul Foto Focus Botoşani; Centrul Europe Direct Botoşani; Funda ia ”Hand of
help”; Asociatia Art&Heritage; Asocia ia Jude ean a Profesorilor de Limba şi Literatura
Român Botoşani etc.;
- edituri: Casa de Editur „Max Blecher” (Bistri a); Editura „Junimea” (Ia i), Editura
„Charmides” (Bistri a), Editura „Cartea Româneasc ” (Bucure ti); Editura Universit ii „A.I.
Cuza” din Ia i; Editura Universit ii „ tefan cel Mare” din Suceava; Editura „Princeps
Multimedia” (Ia i); Editura „ARC” (Republica Moldova) etc.;
- reviste: Convorbiri Literare, Scriptor, Dacia Literară, Hyperion, Limba Română
(Republica Moldova) etc.;
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- instituții de învățământ:
- coli i licee: coala Gimnazial „Mihai Eminescu” Ipoteşti; Şcoala Gimnazial
din Albeşti; Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga”; Şcoala Gimnazial nr. 8 „Elena Rareş”;
Şcoala Gimnazial „Ioan Murariu” Cristineşti; coala cu clasele I-VIII nr. 12 Botoşani,
Şcoala Gimnazial nr. 2 Botoşani; Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoşani;
Colegiul de Industrie Alimentar „Elena Doamna” Gala i etc.
- universități: Universitatea din Bucure ti; Academia Român – Filiala Ia i;
Universitatea „A.I. Cuza” din Ia i; Universitatea „ tefan cel Mare” din Suceava;
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bac u; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din
B l i; Universitatea Academiei de tiin e a Moldovei; Academia de tiin e a Moldovei;
Universitatea Liber din Moldova; Universitatea de Stat din Moldova (Republica
Moldova), Universitatea Na ional „Iu. Fedkovici” din Cern u i (Ucraina) etc.;
parteneri
media:
www.4botosani.ro;
www.banulbotosanean.ro;
www.botosaniexclusiv.ro;
www.botosaninecenzurat.ro;
www.stiri.botosani.ro;
www.ziarebotosani.ro; www.gazetabt.ro; www.dorohoinews.ro; www.europedirectbotosani.ro;
www.telembt.ro;
www.reporterul.ro;
www.monitorulbt.ro;
www.romania-actualitati.ro;
www.radioiasi.ro;
www.intermediatv.ro;
www.ziaruldeiasi.ro;
www.botosaneanul.ro;
www.botosaninews.ro etc.
Colabor rile s-au realizat în cadrul programelor i proiectelor, în care Memorialul Ipote ti
a fost fie ini iator, fie partener:
Denumire proiect

Parteneri

I. Cercetarea şi promovarea operei eminesciene şi a poeziei
Zilele Eminescu, ianuarie 2017 /
Centrul Jude ean pentru Conservarea şi Promovarea
Ziua Culturii Naţionale
Culturii Tradi ionale Botoşani
Teatrul „Mihai Eminescu” Boto ani
Prim ria Boto ani
Funda ia Cultural „Hyperion – Caiete botoş nene”
Societatea Cultural „Raluca Iuraşcu”, Vorona
Editurile: Junimea, Charmides, Eikon
Revistele: Convorbiri Literare, Scriptor, Dacia Literară
Zilele Eminescu, iunie 2017
Biblioteca tiin ific a Universit ii „ tefan cel Mare” din
Suceava
Editurile: Princeps Multimedia, ARC, Editura Universit ii
” tefan cel Mare” din Suceava
Funda ia Cultural „Hyperion – Caiete botoş nene”
Cvartetul Phoebus Botoşani
Concurs de burse pentru cercetarea Biblioteca Jude ean „Mihai Eminescu” Boto ani
operei eminesciene
Lansarea volumelor Arhivele
Biblioteca Jude ean „Mihai Eminescu” Boto ani
Memoriei
Festivalul de folk Nopţi
Asocia ia Organizatorilor de Evenimente
melancolice eminesciene
Asocia ia Cultural ”Arlechin”
Prim ria Boto ani
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Prim ria S veni
II. Valorificarea patrimoniului
Săptămâna Naţională a
Biblioteca Jude ean „Mihai Eminescu” Boto ani
Bibliotecilor/Ziua Naţională a
Biblioteca tiin ific a Universit ii „ tefan cel Mare” din
Bibliotecarului
Suceava
Biblioteca tiin ific a Universit ii de Stat „Alecu Russo”
din B l i
Ziua şi Noaptea Muzeelor
Muzeul Memorial „Ion Creang ” Humuleşti
coala Gimnazial „Mihai Eminescu” Ipoteşti
Asocia ia BUZZ MEDIA Botoşani
Zilele Europene ale Patrimoniului Direc ia Jude ean pentru Cultur , Culte şi Patrimoniu
Cultural Na ional
III. Traducerea operei eminesciene
Ateliere-tab ra de traduceri
Muzeul Literaturii Române Ia i
IV. Program educațional de promovare a operei eminesciene
Tab r de ini iere în jurnalism
Asocia ia BUZZ MEDIA Botoşani
Tab ra de art fotografic Ipoteşti
Clubul Foto Focus Botoşani
Centrul Europe Direct Botoşani
Carnavalul primăverii
coala Gimnazial „Mihai Eminescu” Ipoteşti
Şcoala altfel
coala Gimnazial „Elena Rare ” Boto ani
Atelier-şcoală meşteşuguri şi artă
Funda ia „Hand of help”
tradiţională
V. Program editorial
Revista Hyperion
Funda ia Cultural „Hyperion – Caiete botoş nene”
VI. Tabere
Time4Mihai Eminescu/E timpul
Asocia ia Art&Heritage
pentru Mihai Eminescu (în
Centrul Cultural European pentru UNESCO „Nicolae
parteneriat)
B lcescu”
2. Analiza SWOT (analiza mediului intern i extern, puncte tari, puncte slabe,
oportunități, amenințări)
Puncte tari:
existen a
unor
programe
europene
pentru dezvoltarea i
promovarea culturii,
pentru
protejarea
patrimoniului i dezvoltarea cercet rii;
- poten ial în domeniul
turismului cultural, al
agroturismului i al
turismului religios în

Puncte slabe:
- lipsa personalului
specializat în
implementarea
proiectelor europene;

Oportunități
- posibilitatea
extinderii
organigramei /
participarea la cursuri
de formare;

Amenințări
- concuren a unor
institu ii similare /
cursuri ineficiente;

- lipsa unei politici
culturale locale coerente / slaba promovare a circuitelor de vizi-

- dezvoltarea unei
strategii de revitalizare
a zonei / includerea
Memorialului în re e-

existen a
unor
interese care creeaz
presiuni asupra fondului de patrimoniu /
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zon ;

- valoarea na ional
excep ional a Memorialului;
- administrarea unor
colec ii valoroase;

- colec ii valoroase, cu
un num r mare de
obiecte de patrimoniu;
- interesul factorilor de
decizie la nivel de
jude pentru Memorial;
- spa ii de cazare
pentru
dezvoltarea
turismului;
- fond
bogat;

bibliotecar

- situarea într-un cadru
pitoresc;

tare şi a valorilor de lele turistice locale i pierderea
identit ii
patrimoniu;
na ionale;
Memorialului
prin
promovarea
unor
activit i str ine de
misiunea acestuia;
- suprapunerea unor unicitatea
unor - resurse financiare
evenimente culturale colec ii ale Memo- limitate,
subven ii
organizate simultan cu rialului;
reduse;
alte institu ii
- lipsa personalului participarea
la - lipsa de fonduri /
specializat care s ges- cursuri de formare;
cursuri ineficiente;
tioneze colec iile în
mod eficient;
- lipsa fondurilor pen- - atragerea de fonduri
- incapacitatea de a
tru conservare, proteeuropene;
atrage fonduri;
jare, restaurare i promovare;
- localizarea în extre- coagularea mediului - pierderea treptata a
mitatea de nord-est a
cultural i tiin ific interesului pentru varii;
boto nean în jurul lorile culturale;
Memorialului;
infrastructura - elaborarea unor - pierderea treptata a
deficitar ;
programe de promo- interesului
pentru
varea a Memorialului valorile culturale;
ca zon turistic ;
- lipsa personalului - elaborarea unor pro- - transformarea fontiin ific pentru orga- grame de promovarea dului de carte într-un
nizarea cercet rii;
a Memorialului ca depozit nefunc ional i
centru de cercetare / degradarea acestuia;
posibilitatea extinderii
organigramei;
dep rtarea
de - achizi ionarea unui - lipsa fondurilor;
municipiul Boto ani;
mijloc de transport (tip
autocar) pentru deplasarea beneficiarilor;

3. Evoluția imaginii existente i măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia
În perioada evaluat , Memorialul Ipote ti i-a promovat activit ile i proiectele prin:
- propria pagin web: http://www.eminescuipotesti.ro/;
- pagina de facebook: https://www.facebook.com/Memorialul-Ipotesti-Centrul-Nationalde-Studii-Mihai-Eminescu-432404520184709/;
- comunicate de pres ;
- afişe ale activit ilor culturale;
- invita ii;
- pliante, flyere;
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- afişe stradale (bannere);
- emisiuni radio şi TV etc.
Activit ile din cadrul programelor i proiectelor Memorialului au fost reflectate în massmedia local i regional : Tele’M Botosani, SOMAX, Evenimentul, Agen ia de tiri Boto ani,
Monitorul de Boto ani, Informatorul Moldovei, Agen ia de tiri ,,Botosani News”, Agen ia de
tiri ,,Ziare Boto ani”, Jurnalul de Boto ani i Dorohoi, Dorohoi News, Botos neanul, tiri
Boto ani, Apolonia Ia i etc.; na ional : Radio Romania Cultural, TVR, Observatorul Cultural,
Trinitas, Matricea Româneasc etc.; interna ional : Limba Român (Chi in u), BTV (B l i),
Flac ra (Cern u i) etc.:

Apari ii în pres (total):
- local :
- na ional :
- interna ional :

2014
49

2015
101

2016, I / ̴ anul întreg
7 / 28

2017
107

40
5
4

40
59
2

6 / 24
1/4
0

95
8
4

Se poate constata o cre tere a vizibilit ii Memorialului Ipote ti în mediul on line.
Motorul de c utare GOOGLE indic :
16.10.2016
27.01. 2018
- pentru sintagma Memorialul Ipote ti - Centrul 10. 100 linkuri
17. 500 linkuri
Național de Studii „Mihai Eminescu”
- pentru sintagma Memorialul Ipote ti
- aprecieri pagina facebook

38. 400 linkuri
2.596 linkuri

44. 400 linkuri
3.107 linkuri
3.055 de urm ritori

Articolele care vizeaz activitatea Memorialului con in, de cele mai multe ori, aprecieri
favorabile.
În elegând necesitatea promov rii imaginii prin utilizarea mijloacelor adecvate pentru
fiecare segment al publicului int , în anul 2017 au fost realizate urm toarele:
- întreprinderea unor demersuri în vederea instal rii indicatoarelor spre Memorialul
Ipote ti (c tre Sec ia Drumuri Na ionale Boto ani – adresa 2386/03.07.2017; adresa
3657/12.10.2017; c tre Serviciul Jude ean de Poli ie Rutier
– adresa nr.
2387/03.07.2017; c tre Consiliul Jude ean Botoşani – adresa 2269/22.06.2017; Prim ria
Botoşani – adresa 3878/30.10.2017) etc.;
- atragerea personalului care se ocup de crearea unor obiecte-suvenir (Eusebiu Iacinschi
– SC Cuty Ceramics; Maxim Petru – Primitive Art Collection; Daniel Corbu – Editura
Princeps Multimedia);
- popularizarea programului de vizitare i a proiectelor culturale pe site-ul institu iei, pe
pagina de facebook, prin comunicate de pres în mass-media local , regional i
na ional etc.;
- men inerea unui sistem audio în spa iul Memorialului cu versuri eminesciene recitate de
mari actori, cu muzic pe versuri eminesciene;
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- tip rirea i difuzarea unor materiale promo ionale (semne de carte, pliante, flyere etc.)
etc.
4. Măsuri luate pentru cunoa terea categoriilor de beneficiari
În anul 2017, în scopul atingerii unor categorii cât mai largi de beneficiari, s-a f cut
distinc ia între mai multe categorii de vizitatori, cu tr s turile lor specifice şi adaptarea ofertei
culturale la nevoile şi preferin ele acestora:
- în mediul rural, vizitatorul local individual vine mai rar la Memorial, în schimb vin
familii cu copii;
- turiştii vin pentru cunoaşterea Memorialului, pentru o activitate sau expozi ie special
sau pentru c Memorialul este inclus în circuitul lor turistic;
- grupurile de elevi vin conduse de cadre didactice;
- cercet torii vin interesa i de fondul de carte i fondul muzeistic în vederea realiz rii
cercet rii, precum i fiind atra i de programele Memorialului;
- studen ii vin, fiind interesa i de teme individuale în vederea preg tirii unei tematici
documentare;
- persoanele cu dezabilit i viziteaz Memorialul, pentru c acesta este dotat cu facilit i
speciale, cum ar fi: c i de acces, rampe, toalete adecvate etc.
Pentru cunoa terea categoriilor de beneficiari a fost realizat – în cursul anului 2017 – un
studiu-analiz a categoriilor de beneficiari ai Memorialului Ipote ti.
Cercetarea, preponderent cantitativ , a vizat stabilirea profilului social i demografic al
beneficiarilor activit ii Memorialului i identificarea segmentelor de public: fidel, ocazional i
nou în cadrul proiectelor culturale, cât i a beneficiarilor vizitatori ai expozi iilor.
În baza acestui studiu, în anul 2018 va fi elaborat strategia de marketing i comunicare,
vor fi structurate programele i proiectele.
5. Grupurile-țintă ale activităților instituției
În baza studiului realizat, concluzion m c grupurile int ale activit ii Memorialului
sunt constituite din toate categoriile de vizitatori i participan i la proiectele culturale.
Printre vizitatori, se profileaz clar cinci categorii de beneficiari, distinc i ca vârst /
ocupa ie:
Categorii de beneficiari:

Cu plată:

Cu scutiri de la plată

- elevi:

1238

- studen i:

224

- copii:

5995

1362

- adul i:

5329

287

- pensionari:

829

Total:

13615

1649
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Beneficiarii proiectelor culturale ale Memorialului Ipote ti sunt elevii i studen ii,
profesorii, criticii literari, poe ii, creatorii i iubitorii de art în general. A a cum majoritatea
activit ilor culturale organizate de institu ie se desf oar în incinta acesteia, num rul de
beneficiari în incinta institu iei este mai mare decât num rul de beneficiari la activit i organizate
în afara acesteia:
Beneficiari proiecte în incinta institu iei:
Beneficiari de proiecte în afara institu iei:
Total:

3275
700
3975

6. Profilul beneficiarului actual
Beneficiarii activit ii Memorialului Ipote ti sunt, pe de o parte, participan ii la proiectele
culturale, iar pe de alt parte, vizitatorii.
a) Beneficiarii proiectelor şi programelor culturale derulate de Memorial sunt:
- publicul divers, participant constant la activit ile derulate, alc tuit din diferite
categorii socio-profesionale: elevi, studen i, profesori, pensionari etc.;
- scriitorii, criticii literari, specialiştii în literatur şi istorie literar , participan ii la
activit ile de specialitate;
- traduc torii şi cercet torii din domeniul ştiin elor umaniste;
- creatorii de art , atât modern , cât şi tradi ional , participan i la atelierele de
specialitate organizate periodic;
- publicul larg, pasionat de lectur , c ruia i se adreseaz materialele de specialitate
ap rute în cadrul planului anual de editare.
Majoritatea proiectelor memorialului se desf oar în incinta institu iei:
Beneficiari de programe/proiecte în incinta instituției:
Număr de beneficiari
- Cercetarea şi promovarea operei eminesciene şi a poeziei:
625
- Valorificarea patrimoniului:
400
- Traducerea operei eminesciene:
150
- Program educa ional de promovare a operei eminesciene:
1500
Total:
3275
În virtutea unor rela ii de colaborare, pe care Memorialul Ipote ti le-a stabilit cu diver i
parteneri, unele proiecte s-au desf urat în incinta altor institu ii:
Beneficiari proiecte în afara instituției:
Număr de beneficiari
- Universitatea „ tefan cel Mare” din Suceava:
200
- Biblioteca tiin ific a Universit ii de Stat ”Alecu Russo” din B l i:
100
- Biblioteca Jude ean Mihai Eminescu Boto ani
(prezentarea Fondului Documentar Ipote ti):
200
- Biblioteca Jude ean Mihai Eminescu Boto ani (lansare de carte):
200
Total:
700
b) Vizitatorii
În anul 2017, expozi iile Memorialului Ipote ti au fost vizitate de 15264 de vizitatori,
dintre care: 13615 vizitatori cu plat i 1649 vizitatori cu scutiri de plat .
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Lunile
anului:
I
Total /
gratuit i
65
Total /
vizitatori cu
plat
101

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

38

438

417

113

254

230

69

0

10

15

0

157

379

457

2883

2823

1419

2905

877

1022

428

164

Num rul de vizitatori difer func ie de perioada anului, proiectele culturale desf urate de
Memorial, expozi iile organizate, în cazul elevilor i al studen ilor – de programul de studii.
Vizitatori cu plat func ie de vârst , ocupa ie, perioada de vizitare:

Vizitatori cu scutiri de plat , func ie de vârst

i perioada de vizitare:
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B. Evoluția profesională a instituției i propuneri privind îmbunătățirea acesteia
1. Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel
național i la strategia culturală a autorității
Activitatea managerial din anul 2017 a urm rit, în primul rând, adecvarea programelor i
proiectelor la misiunea i obiectivele institu iei i, prin prisma acestora, adecvarea la politicile
culturale la nivel na ional i la strategia cultural a autorit ii.
În acest scop:
a) O parte din proiecte au fost reorganizate: Zilele Eminescu din ianuarie i Zilele
Eminescu din iunie; Ziua Mondial a Poeziei; coala altfel; Ziua i Noaptea Muzeelor;
S pt mâna Bibliotecilor:
- de Zilele Eminescu din ianuarie i Zilele Eminescu din iunie a avut loc prezentarea
editurilor i a ultimelor apari ii de exegez eminescian ; s-au inut conferen e: pe 15 ianuarie –
prof. Vasile Spiridon (Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bac u); pe 15 iunie – prof. Rodica
Zafiu (Universitatea din Bucure ti);
- de Ziua Mondială a Poeziei, la Memorial a avut loc conferen ierea prof. Mircea A.
Diaconu (Universitatea ” tefan cel Mare” din Suceava – Memorialul Ipote ti) i recitalul de
poezie al poe ilor invita i din Boto ani: Gellu Dorian, Dumitru Nec anu, Nicolae Corlat, Gabriel
Alexe, Vasile Iftime . a., a poe ilor invita i din Republica Moldova: Margareta Curtescu (B l i)
i Nicolae Popa (Chi in u), a poetului laureat al Premiului Na ional de Poezie ”Mihai Eminescu”
– Opus Primum, Dan Sociu;
- în cadrul programului coala altfel, au fost propuse, pe lîng expozi iile permanente i
expozi iile temporare (la momentul programului: Ilustrații din edițiile Eminescu − selec ii din
Fondul Bibliotecii Na ionale de Poezie i din Colec ia de art a Memorialului Ipote ti; Eminescu
– itinerar european în manuscrise i documente de epoc – selec ii; Pe urmele lui Eminescu –
expozi ie foto), proiec ia de specialitate Manuscrise eminesciene i discu ii de specialitate:
muzeograf, bibliotecar, custode, conservator, restaurator;
- de Ziua i Noaptea Muzeelor, a fost prezentat proiec ia Humuleşti la Ipoteşti, material
de specialitate realizat de Roxana Diaconu, muzeograf la Muzeul Memorial Ion Creangă
Humuleşti;
- în cadrul Săptămânii Bibliotecilor:
- în perioada 24-30 aprilie, au fost expuse manuscrisele eminesciene facsimilate;
unicate din Fondul Documentar Ipote ti i Sonetul eminescian în grafică recentă;
- pe 24 aprilie, Memorialul a realizat, la Biblioteca Jude ean Mihai Eminescu
Boto ani, proiec ia Fondul Documentar Ipote ti,
- pe 26 aprilie, Biblioteca Jude ean Mihai Eminescu Boto ani a prezentat, la
Ipote ti, fondul s u documentar;
- pe 28 aprilie, la Biblioteca tiin ific a Universit ii de Stat ”Alecu Russo” din
B l i (Republica Moldova), au fost prezentate fondurile documentare ale Memorialului
Ipote ti i ale Bibliotecii Jude ene;
- în continuarea acestor manifest ri, pe 11 mai, Memorialul a participat, în calitate
de invitat de onoare, la cea de-a IV-a edi ie a Salonului de carte „Alma Mater Librorum”,
care a avut loc la Universitatea „ tefan cel Mare” din Suceava. În cadrul acestei
manifest ri, institu ia a prezentat: Fondul Documentar Ipoteşti, alc tuit din peste 700 de
bunuri culturale mobile – documente legate de via a şi opera lui Mihai Eminescu şi de
10

contextul istorico-cultural al secolului al XIX-lea (scrisori, însemn ri, acte, fotografii
etc.) şi al începutului de secol XX; Ediţia 2017 a stagiilor pentru cercetarea operei
eminesciene.
b) Au fost realizate proiecte noi:
- Colocviul de exegeză literară. Edi ia I. In Honorem Dumitru Irimia a avut loc în data de
14 iunie. La colocviu au participat: Rodica Zafiu, Universitatea din Bucure ti; Dinu Moscal,
Institutul de Filologie Româna „A. Philippide”, Academia Român – Filiala Iaşi; Maria
Şleahti chi, Academia de Ştiin e a Moldovei; Enrique Nogueras Valdivieso, Universitatea din
Granada, Spania; Viorica Popa, Universitatea de Stat Alecu Russo din B l i, Republica Moldova;
Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava; Cristina Irimia, Academia
Român – Filiala Iaşi; Vasile Spiridon, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bac u; Mihai
Şleahti chi, Universitatea Liber din Moldova; Lucia urcanu, Editura ARC, Republica
Moldova; Teodora Stanciu, Asocia ia Ziariştilor Independen i din România; Smaranda Ghi ,
Şcoala “Ştefan Bârs nescu”, Iaşi; Oana En chescu, Radio România Cultural; Ion Filipciuc,
scriitor, Câmpulung Moldovenesc;
- stagiile de cercetare la Memorialul Ipote ti (3) au fost propuse studen ilor,
masteranzilor, doctoranzilor, profesorilor i cercet torilor români şi str ini, indiferent dac
locuiesc în ar sau în str in tate, în vederea cercet rii operei eminesciene;
- editarea unui volum de studii critice – In Honorem Dumitru Irimia. Lucr rile
Colocviului de exegez literar , EDI IA I, Ipoteşti, 14 iunie 2017, Colec ia Ipoteşti, Ipoteşti,
2017, ISBN: 978-973-0-25923-0.
c) Unele proiecte au fost eliminate din programul cultural al Memorialului Ipote ti, pe
motiv c acestea presupuneau doar oferirea de spa ii în vederea desf ur rii lor, nu i implicarea
direct a Memorialului Ipote ti.
d) Activit ile culturale, în virtutea specificului lor, au fost corelate cu tematicile i
perioadele de desfă urare, aprobate la nivel național i județean.
În acela i timp, în organizarea acestora s-a inut cont de specificul institu iei. Astfel:
- de Ziua Europei a fost organizat expozi ia Eminescu – itinerar european în
manuscrise i documente de epoc – selec ii;
- de Ziua i Noaptea Muzeelor a avut loc o proiec ie (descris mai sus) a Muzeului
Memorial Ion Creangă Humuleşti;
- în Săptămâna Bibliotecilor, Memorialul Ipote ti a organizat activit i în parteneriat cu
alte biblioteci care au un fond de carte Eminescu sau a prezentat Fondul Documentar Ipote ti la
alte biblioteci;
- de Ziua Națională a Patrimoniului, la ini iativa Direc iei Jude ene pentru Cultur ,
Culte şi Patrimoniu Cultural Na ional Boto ani, au fost organizate, în perioada 15 – 16
septembrie 2017, urm toarele activit i: lansarea broşurii ”Monumentele noastre botoş nene”;
dezbaterea pe tema Protejarea şi Promovarea Patrimoniului cultural şi natural al judeţului
Botoşani; Ziua Por ilor Deschise la Memorialul Ipoteşti.
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2. Orientarea activității profesionale către beneficiari
Beneficiarii activit ii Memorialului Ipote ti sunt, pe de o parte vizitatorii, pe de alt
parte, participan ii la diverse programe i proiecte culturale desf urate aici.
a) Beneficiarii proiectelor culturale
Majoritatea proiectelor Memorialului s-au desf urat la sediul institu iei i au avut drept
beneficiari un num r aproximativ de 3375 de persoane, repartizate pe programe culturale astfel:
- Cercetarea şi promovarea operei eminesciene şi a poeziei – 625 beneficiari;
- Valorificarea patrimoniului – 400 beneficiari;
- Traducerea operei eminesciene – 150 beneficiari;
- Program educațional de promovare a operei eminesciene – 1500 beneficiari.
Dintre activit ile desf urate în afara sediului institu iei, men ion m:
- participarea i prezentarea Fondului Documentar Ipote ti i a stagiilor de cercetare la a
IV-a edi ie a Salonului de carte „Alma Mater Librorum” la Universitatea „ tefan cel Mare” din
Suceava – 200 beneficiari;
- participarea i prezentarea Fondului Documentar Ipote ti i a stagiilor de cercetare
Biblioteca tiin ific a Universit ii de Stat din B l i – 100 beneficiari;
- participarea i prezentarea Fondului Documentar Ipote ti la Biblioteca Jude ean Mihai
Eminescu Boto ani – 200 beneficiari;
- lansarea volumelor Arhivele Memoriei la Biblioteca Jude ean
Mihai Eminescu
Boto ani – 200 beneficiari.
b) Vizitatori ai expozi iilor permanente i temporare:
Num r total, vizitatori:
15.264
dintre care:
- cu plat :
13.615
- f r plat :
1.649
Num r total, vizitatori cu plat :
dintre care:
- copii:
- adul i:

13.615
8.286
5.329

3. Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse
Ac iunile întreprinse în anul 2017 au vizat, pe de o parte, atragerea unui public cât mai
larg, iar pe de alt parte, îmbun t irea func ion rii Memorialului.
Cunoscându-se profilul beneficiarului Memorialului Ipote ti din statisticile anilor
preceden i, în anul 2017, ac iunile întreprinse au vizat realizarea dezideratului de atragere a unui
public nou i fidelizarea acestuia prin:
- construirea unei imagini atractive a Memorialului;
- asigurarea unui acces facil i instalarea indicatoarelor spre Memorialul Ipote ti;
- utilizarea pre ului biletului de intrare ca instrument de marketing prin diferen ierea de
pre (reducerea pre ului în cadrul unor campanii speciale), accesul gratuit într-una din zilele lunii
etc.;
- actualizarea permanent a publica iilor promo ionale şi r spândirea acestora prin re eaua
de difuzare a Memorialului şi a partenerilor culturali şi turistici etc.;
- actualizarea site-ului institu iei şi a conturilor din re elele de socializare;
- prezen a constant în mass-media local , regional i na ional prin popularizarea
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permanent a tuturor activit ilor institu iei;
- realizarea unor programe de manifest ri culturale cu caracter interactiv;
- asocierea în parteneriat cu firme, organiza ii şi institu ii pentru sus inerea activit ilor
institu iei şi creşterea vizibilit ii;
- crearea unor programe de cercetare în vederea atragerii cercet torilor – stagiile de
cercetare;
- oferirea de facilit i studen ilor doritori s - i realizeze practica sau cercetarea la
Memorial etc.
În inten ia îmbun t irii func ion rii institu iei:
- au fost propuse i aprobate modific ri în organigrama i statele de func ie;
- au fost formulate sarcini concrete pentru angaja i prin fi ele posturilor, decizii i note
interne, activitatea acestora fiind stimulat prin promov ri i încuraj ri;
- a fost clarificat situa ia patrimoniului cultural muzeal (prin inventarierea acestuia,
elaborarea fi elor de eviden , a fi elor de conservare i restaurare, prin scrierea registrelor) i
situa ia patrimoniului administrativ;
- au fost procurate aparate necesare men inerii indicatorilor climaterici adecva i pentru
p strarea i conservarea patrimoniului muzeal;
- au fost realizate lucr ri de repara ie i între inere etc.
C. Organizarea, funcționarea instituției i propuneri de restructurare i/sau de
reorganizare, pentru mai buna funcționare, după caz
Actele de constituire i func ionare ale institu iei sunt:
- Legea 311/2003 a Muzeelor şi Colecţiilor Publice, cu modific rile i complet rile
ulterioare;
- Hot rârea Guvernului privind organizarea Memorialului Ipoteşti Centrului Na ional de
Studii ”Mihai Eminescu” nr. 188 din 17 aprilie 1992;
- Hot rârea nr. 58/29.06.2012 a Consiliului Jude ean Boto ani;
- Regulamentul de organizare i func ionare al Memorialului Ipote ti – Centrul Na ional
de Studii ”Mihai Eminescu”, aprobat prin hot rârea Consiliul Jude ean Boto ani nr.
106/31.07.2017;
- Organigrama institu iei, aprobat de Consiliul Jude ean Boto ani, 72/26.05.2017,
modificat prin hot rârea 107/31.07.2017;
- Regulamentul Intern, aprobat prin hot rârea Consiliului Administrativ din 14.07.2017.
1. Măsuri de organizare internă
Prin hot rârea 72/26.05.2017 a Consiliului Jude ean Boto ani a fost aprobat modificarea
organigramei i a statului de func ii, impus de necesitatea adecv rii la viziunea i misiunea
institu iei i anume:
a) redenumirea i transferul în subordinea direct a managerului a Serviciului Cercetare
filologic , documentare, editare, promovare în vederea: delimit rii clare a dou compartimente
de specialitate care vizeaz activitatea muzeal i filologic-bibliotecar a institu iei; coordon rii
eficiente de c tre manager, care este de forma ie filolog, a activit ii serviciului; reducerii
sarcinilor efului de serviciu în vederea eficientiz rii serviciului respectiv i a preg tirii pentru
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acreditare; evit rii subordon rii consecutive excesive a serviciilor i birourilor (manager –
director adjunct – ef serviciu – ef birou – angajat);
b) trecerea în subordinea directorului adjunct a dou compartimente în vederea
eficientiz rii func ion rii acestora i a preg tirii pentru acreditare;
c) solicitarea a dou posturi de îngrijitor (punctul de lucru – Lac) în vederea men inerii
cur eniei în zona respectiv ;
d) transformarea postului operator date în mânuitor carte la solicitarea efului
serviciului;
e) transferul compartimentului achizi ii publice în subordinea direct a managerului la
solicitarea contabilului ef;
f) înfiin area postului de ef Biroul tehnic administrativ - baz turistic în vederea
eficientiz rii serviciului.
Prin hot rârea 107/31.07.2017 a Consiliului Jude ean Boto ani a fost aprobat
modificarea organigramei i a statului de func ii în sensul redenumirii unor func ii drept urmare
a necesit ii de aplicare a Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului pl tit din fonduri
publice:
- specialist SSM, PSI > inginer specialist IA;
- specialist resurse umane > economist specialist IA.
Consider m c , la momentul actual, organigrama i statele de func ii sunt adecvate
obiectivelor institu iei, formulate în actul constitutiv. Astfel, institu ia are clar conturate dou
structuri centrate pe dou direc ii de baz ale activit ii – Serviciul cercetare filologic ,
documentare, editare, promovare; Biroul muzeografie, cercetare, documentare, restaurare,
conservare – i structurile auxiliare: Biroul tehnic administrativ - baz turistic ; Compartimentul
financiar-contabil, salarizare, resurse umane; Compartimentul achizi ii publice; Compartimentul
juridic-secretariat.
Men ion m, în acela i timp, c factorul uman nu a permis modificarea în conformitate cu
misiunea i necesit ile institu iei a organigramei i statelor de func ii, alte modific ri urmând a
fi operate în anii urm tori.
2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne
Regulamentul de organizare i func ionare (ROF) a institu iei a fost aprobat prin hot rârea
106/31.07.2017 a Consiliului Jude ean Boto ani. Modific rile au vizat: introducerea în regulament
a obiectivelor stipulate în actul de constituire a institu iei; delimitarea clar a obiectivelor i
activit ilor; eliminarea unor articole redundante; reflectarea în regulament a structurii
organigramei i a statului de func ii aprobate de Consiliul Jude ean Boto ani; completarea
obliga iilor managerului cu obliga iile prev zute în contractul de management; completarea
obliga iilor directorului adjunct cu obliga iile prev zute în fi a postului; specificarea modului de
constituire i activitate a Consiliului Administrativ i a Consiliului de Specialitate; precizarea
programului de lucru pentru activitatea muzeografic etc.
Regulamentul intern al institu iei a fost aprobat prin hot rârea 14.07.2017 a Consiliului de
Administra ie. Modific rile au vizat delimitarea clar a urm toarelor aspecte:
- drepturile şi obliga iile salaria ilor şi ale angajatorului;
- protec ia, igiena şi securitatea în munc ;
14

-

respectarea principiului nediscrimin rii şi al înl tur rii oric rei forme de înc lcare a
demnit ii;
solu ionarea cererilor sau a reclama iilor individuale ale salaria ilor;
disciplina muncii in unitate;
abaterile disciplinare şi sanc iunile aplicabile;
aplicarea dispozi iilor legale sau contractuale specifice;
criteriile şi procedurile de evaluare profesional a angaja ilor etc.

3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere
Conducerea Memorialului Ipote ti este asigurat de manager, angajat în baza contractului
de management. Activitatea managerului este sprijinit de Consiliul Administrativ, organ de
conducere cu rol deliberativ, şi de Consiliul de Specialitate, organ cu rol consultativ.
Consiliul Administrativ (CA) al Memorialului Ipote ti este constituit prin decizia nr.
1/06.01.2017 şi modificat prin deciziile: 5/20.01.2017 (modificare reprezentant salaria i);
45/10.07.2017 (modificare componen a – înlocuire contabil şef); 90/23.11.2017 (modificare
reprezentant salaria i). Modul de func ionare a CA este descris la art. 16 din ROF.
În data de 24.03.2017 a fost aprobat tematica edin elor consiliului, care s-a întrunit, pe
parcursul anului 2017, de 9 ori. Tematica edin elor a vizat:
- discutarea i aprobarea bugetului i a programului cultural pentru anul 2017;
- discutarea i aprobarea graficului de completare a registrului de inventar, inventarierea
i evaluarea colec iei Bibliotecii Na ionale de Poezie;
- discutarea i aprobarea graficului de completare a registrului de inventar, inventarierea
bunurilor culturale din patrimoniul Memorialului Ipote ti;
- discutarea recomand rilor din nota de constatare nr. 274/17.01.2017 a comisiei de audit
intern;
- discutarea i aprobarea modific rilor în organigrama Memorialului Ipote ti;
- discutarea i aprobarea modific rilor în Regulamentul de organizare i func ionare a
Memorialului Ipote ti;
- discutarea i aprobarea planului de restaurare pentru anii: 2017, 2018, 2019;
- discutarea i aprobarea planului de ac iuni pentru acreditarea Memorialului Ipote ti;
- raportarea situa iei inventarierii bunurilor muzeale i a bunurilor de bibliotec ;
- analiza şi avizarea planului de formare profesional ;
- discutarea i aprobarea modific rilor în Regulamentul intern al Memorialului Ipote ti;
- avizarea planului de asigurare a bunurilor de Tezaur;
- raportarea realiz rii planului de investi ii;
- aprobarea solicit rii rectific rii bugetare;
- raportarea realiz rii planului de restaurare a Memorialului Ipote ti;
- aprobarea planului de activitate, a planului de achizi ii i a bugetului pentru anul 2018.
Consiliul de Specialitate (CS) al Memorialului Ipote ti este constituit prin decizia nr.
84/19.11.2013 i a func ionat, în 2017, în aceea i componen . Modul de func ionare a CS este
descris la art. 17 din ROF.
Pe parcursul anului 2017, CS s-a întrunit în şase şedin e de lucru, dup cum urmeaz :
15

- edin a din 15.01.2017, în care s-a analizat şi avizat pozitiv Programul Cultural minimal
pentru anul 2017 al Memorialului Ipoteşti;
- edin a din 06.03,2017, în care s-a analizat şi avizat pozitiv depunerea a dou proiecte
de solicitare de finan are nerambursabil a Administra iei Fondului Cultural Na ional pentru
prima sesiune a anului 2017. Proiectele înaintate sunt CreativLit Ipoteşti şi Atelierul de arte şi
meşteşuguri tradiţionale edi ia 2017;
- edin a din 12.04.2017, în care s-au analizat şi avizat pozitiv propunerile de participare
la Colocviul Ştiin ific În honorem Dumitru Irimia. S-a hot rât invitarea unui num r de 15
personalit i din domeniul lingvisticii şi criticii literare, de la universit ile din Bucureşti, Iaşi,
Suceava, Bac u, Chişin u, B l i, Cern u i şi derularea colocviului în dou sec iuni, respectiv de
comunic ri ştiin ifice şi de evoc ri;
- edin a din 10.07.2017, întrunit pentru stabilirea aspectelor de specialitate referitoare la
editarea, în cadrul planului de cercetare şi editare al institu iei, a Antologiei poe ilor laurea i ai
Premiului Na ional de Poezie Mihai Eminescu OPERA PRIMA/OPUS PRIMUM. S-a hot rât
editarea tuturor poe ilor laurea i ai celor 20 de edi ii de acordare a Premiului, cu termen de
realizare a materialului la finalul anului 2017, în vederea lans rii Antologiei poe ilor laurea i ai
Premiului Na ional de Poezie Mihai Eminescu OPERA PRIMA/OPUS PRIMUM Zilelor
Eminescu/Ziua Culturii Naţionale edi ia 2018;
- edin a din 01.09.2017, întrunit pentru verificarea stadiului de editare al Antologiei
poe ilor laurea i ai Premiului Na ional de Poezie Mihai Eminescu OPERA PRIMA/OPUS
PRIMUM şi pentru organizarea proiectului cultural Seminar Eminescu edi ia a IV-a;
- edin a din 14.11.2017, în care s-a analizat şi avizat pozitiv Programul cultural al
Memorialului Ipoteşti − Centrul Na ional de Studii Mihai Eminescu pentru anul 2018. S-a
hot rât derularea proiectelor culturale în cadrul celor şase programe de specialitate ale institu iei.
La nivelul Memorialului Ipote ti este implementat sistemul de control intern
managerial. Componen a comisiei de monitorizare a fost actualizat prin deciziile nr.
11/14.02.2017 i nr. 43/03.07.2017.
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat, a fost
transmis autorit ii prin adresa 873/14.03.2017.
Comisia de monitorizare s-a întrunit în 17 edin e, la care s-au pus în discu ie urm toarele
subiecte:
- discutarea recomand rilor comisiei de audit intern privind S.C.I;
- desemnarea responsabilului de eviden a procedurilor;
- constituirea comisiei de gestionare a riscurilor;
- regulamentului de func ionare al CM;
- regulamentul de func ionare a pensiunii ”Floare albastr ”;
- planul de ac iuni necesare pentru acreditarea Memorialului Ipote ti;
- programului SCMI;
- codul de etic ;
- regulamentul de func ionare a EGR;
- rapoartele semestriale de autoevaluare;
- planul de formare profesional continu a personalului de specialitate;
- graficul de gestionare a documentelor din compartimente / servicii;
- discutarea i aprobarea procedurilor formalizate etc.
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Au fost identificate 30 de activit i procedurabile. În anul 2017, au fost elaborate şi
aprobate 21 proceduri formalizate.
4. Dinamica i evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, evaluare,
promovare, motivare/sancționare)
Ultimul stat de func ii, aprobat de Consiliul Jude ean Boto ani la data de 31.07.2017,
cuprinde 41 de posturi, la data de 31 decembrie 2017 fiind ocupate 37,5 posturi.
În perioada evaluat , au fost anun ate vacante i s-a organizat concursul pentru ocuparea
urm toarelor func ii:
- muzeograf: concurs organizat în data de 03.07.2017 – candida ii, neîndeplinind
condi iile de vechime, nu au trecut de etapa dosarelor;
- îngrijitori: concurs organizat în data de 03.07.2017 – au fost ocupate dou posturi
anun ate vacante; decizia nr. 59/10.08.2017;
- mânuitor carte: concurs organizat în data de 03.07.2017 – postul vacant a fost ocupat;
decizia nr. 61/10.08.2017;
- contabil ef: concurs organizat în data de 18.10.2017 – postul vacant a fost ocupat;
decizia nr. 80/31.10.2017.
În perioada raportat , urm torii angaja i au urmat cursuri de perfec ionare:
- Nistor Corneliu – Curs de achizi ii publice – 16-17.11.2017;
- Berescu Smaranda Elena – Curs de perfec ionare Muzeografie – mai 2017;
- Sainenco Ala – Curs de implementare a sistemului de control intern managerial – 1617.11.2017;
- Simion Monica – Curs de implementare a sistemului de control intern managerial – 1617.11.2017;
- Tupilu Daniel – Curs de management al institu iilor publice de cultur , modulul II –
27-31.03.2017.
Men ion m c au fost planificate dou form ri, dar au fost realizate 5 cu încadrarea în
suma planificat : din 5000 de lei aproba i pentru formare au fost cheltui i 4820 de lei.
În conformitate cu Contractul de management, art. 5, alineatul 2, lit. u), managerul
institu iei trebuia s participe la un curs de atestare în domeniul managementului. Bugetul
institu iei nu a permis realizarea acestei obliga ii, cursul valorând 10.000 lei, iar, la articolul
respectiv, institu ia a avut aprobat suma de 5000 de lei. Solicitarea de rectificare bugetar
(adres de înaintare nr. 2099/12.06.2017, înregistrat la CJB cu nr. 8803/12.06.2017) prin care sa cerut inclusiv suplinirea sumei pentru realizarea cursului nu a fost aprobat de ordonatorul
principal de credite.
Managerul va participa la acest curs în al doilea an de management. Men ion m c , prin
hot rârea Consiliului Jude ean Boto ani nr. 19/08.02.2017, a fost aprobat bugetul Memorialului
Ipote ti, în care a fost inclus i suma necesar pentru aceasta.
Promovarea personalului s-a efectuat cu respectarea Regulamentului privind promovarea
în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul CJ
Botoşani şi din institu iile publice din subordine, aprobat prin dispozi ia preşedintelui CJB nr.
7/08.01.2015 sectorul bugetar pl tit din fonduri publice; în conformitate cu HG nr. 286 din 23
martie 2011, modificat şi completat prin HG nr. 1027/2014.
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În perioada evaluat , au fost organizate 5 examene de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare:
- economist, gr. I – Agafi ei Liliana – 27.09.2017;
- muzeograf, gr. I – Berescu Smaranda– 27.09.2017;
- conservator, treapta I – Cojocariu Elena Adina – 27.09.2017;
- referent de specialitate – Plopeanu Gabriela – 13.12.2017;
- consilier juridic – Popoi Nicoleta – 13.12.2017.
Evaluarea performanțelor profesionale a angaja ilor institu iei a avut loc în lua ianuarie
2017, în conformitate cu Regulamentul privind evaluarea performan elor profesionale
individuale ale personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate, aparatului
permanent de lucru i din cadrul institu iilor publice din subordinea Consiliului Jude ean
Boto ani, anexa nr. 1 la Dispozi ia nr. 180 din 11 iulie 2011 a pre edintelui CJB individuale ale
personalului contractual. Evaluarea a fost realizat , conform articolului 6 din respectivul
regulament, de c tre eful ierarhic al salariatului i a fost aprobat de managerul institu iei. To i
salaria ii au primit calificativul ”foarte bine”.
Comisia de cercetare disciplinară s-a convocat, în baza sesiz rilor efilor ierarhic
superiori, de 12 ori. Ca urmare, a propunerii comisiei de cercetare disciplinar , prin decizia
managerului, au fost sanc iona i urm torii angaja i:
- Pintilei Smaranda Elena:
- pentru refuzul de a participa la inventariere – avertisment scris – decizia
25/19.04.2017;
- pentru absen e nemotivate – reducerea salariului de baz pe o perioad de o lun
cu 5% - decizia 29/04.05.2017;
- pentru absen e nemotivate - reducerea salariului de baz pe o perioad de o lun
cu 10% - decizia 52/21.07.2017;
- pentru absen e nemotivate - reducerea salariului de baz pe o perioad de trei
luni cu 10% - decizia 54/03.08.2017;
- pentru absen e nemotivate – desfacerea contractului de munc ;
- tefan Ana Maria:
- pentru absen e nemotivate – avertisment scris – decizia 46/12.07.2017;
- pentru absen e nemotivate – reducerea salariului de baz pe o perioad de o lun
cu 5% - decizia 51/21.07.2017;
- pentru absen e nemotivate – reducerea salariului de baz pe o perioad de o lun
cu 10% - decizia 56/09.08.2017;
- Sava Margareta:
- pentru absen e nemotivate – avertisment scris – decizia 69/12.09.2017;
- pentru absen e nemotivate – reducerea salariului de baz pe o perioad de o lun
cu 5% - decizia 72/28.09.2017;
- Pintilei Cornel:
- pentru prezentarea la serviciu în stare de ebrietate – avertisment scris – decizia
68/12.09.2017;
- Munteanu Cotinel:
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- pentru plecarea în concediu f r aprobarea conducerii – avertisment scris –
decizia 36/29.05.2017.
5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, îmbunătățiri /
refuncționalizări ale spațiilor
În perioada evaluat , la Memorialul Ipote ti a demarat procedura de inventariere a
patrimoniului.
Patrimoniul administrativ. Inventarierea patrimoniul administrativ a fost demarat prin
decizia 48/09.11.2016 managerului Milu
Jijie, modificat prin decizia 2/18.01.2017.
Inventarierea s-a realizat cu dep irea termenilor prev zut în decizie, dar prelungite la solicitarea
pre edintelui Comisiei de inventariere.
Patrimoniul muzeal. Inventarierea patrimoniul muzeal a fost demarat prin decizia
7/31.01.2017. A a cum la momentul respectiv, registrele analitice nu erau definitivate, lipsind o
descriere complet , detaliat i adecvat a tuturor obiectelor din patrimoniul institu iei, prin
hot rârea Consiliului Administrativ a fost aprobat graficul complet rii registrului, elaborarea
fi elor analitice i etapele inventarierii.
În urma finaliz rii inventarului, au fost inventariate, dup cum urmeaz :
- Casa p rinteasc – 255 de obiecte;
- Bisericu a Familiei Eminovici – 116 obiecte proprii;
- Muzeul ”Mihai Eminescu” – 279 de obiecte;
- Casa r neasc de epoc – 448 de obiecte;
- Depozit – 595 de obiecte;
- Bibliotec – 6 obiecte;
- Spa ii exterioare – 8 obiecte.
Total: 1677 obiecte.
- Tablouri – 423.
Pentru protejarea patrimoniului muzeal au fost procurate aparate necesare solicitate de
Biroul muzeografie, cercetare, restaurare, conservare, supraveghere:
- termohigrometre – 10 buc.;
- dezumidificatoare – 3 buc.;
- umidificator – 1 buc.;
- lamp bactericid – 1 buc.;
- luxmetru – 1 buc.
Patrimoniul bibliotecar. Inventarierea patrimoniul bibliotecar a fost demarat prin
decizia managerului din data 6/31.01.2017. A a cum la momentul respectiv, registrele nu erau
definitivate, iar unele c r i nu erau înregistrate i, respectiv, nu aveau numere de înregistrare,
prin hot rârea Consiliului Administrativ a fost aprobat graficul complet rii registrului i etapele
inventarierii.
La solicitarea pre edintelui Comisiei de inventariere, perioada de inventariere a fost
prelungit .
Pentru protejarea patrimoniului bibliotecar au fost procurate aparate necesare solicitate de
Serviciul cercetare filologic , documentare, editare, promovare:
19

- termohigrometre – 1 buc.;
- dezumidificatoare – 1 buc.
Patrimoniul imobiliar. În anul 2017, prin aprobarea bugetului de c tre CJB a fost
alocat , pentru investi ii, suma de 199.000 lei pentru urm toarele lucr ri de investi ie la
imobilele Memorialului Ipote ti:
- Înlocuire jgheaburi i burlane la clădirea Bibliotecii Naționale de Poezie, lucrare
finalizat în data de 16.08.2017;
- Reparație capitală învelitoare Casa părintească Mihai Eminescu, lucrare finalizat în
data de 8.11.2017.
În baza economiilor de la lucrarea de investi ii Înlocuire jgheaburi i burlane la clădirea
Bibliotecii Naționale de Poezie, Memorialul Ipote ti a solicitat modificarea listei de investi ii i,
prin hot rârea Consiliului Jude ean Boto ani nr. 146/27.09.2017, suma de 30.000 lei a fost
alocat pentru repara ia i reamenajarea Camerei de Patrimoniu – Bibliotec . Lucrarea a fost
finalizat pe data de 18.12.2017.
Alte lucr ri pentru între inerea spa iilor din incinta Memorialului Ipote ti au fost realizat
prioritar cu for e proprii i au vizat: renovarea holului Bibliotecii Na ionale de Poezie; renovarea
vilelor de cazare din Pensiunea Floare albastră i a camerelor 2 i 3 din corpul administrativ;
renovarea s lii de mese, a buc t riei i a holului S lii de expozi ie Horia Bernea; renovarea a
trei birouri din Corpul administrativ; reabilitarea geamurilor Casei Papadopol; reamenajarea aleii
de acces spre bustul lui Mihai Eminescu; cur area tuturor aleilor din Memorial; pavarea
c r rilor din livad .
6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității sau a
altor organisme de control în perioada raportată
a) În data de 16 mai, controlul Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Nicolae
Iorga” Boto ani a semnalat o serie de nereguli. Ca urmare a recomand rilor din procesul-verbal
nr.1703/16.05.2017, la Memorialul Ipote ti au fost întreprinse ac iuni de lichidare a acestora:
- s-a efectuat verificarea de fond pe baz de teste tip chestionar asupra nivelului de
însu ire i cunoa tere a problematicii care a f cut obiectul instructajului periodic, rezultatele
consemnându-se în fi a individual de instructaj;
- a fost asigurat verificarea periodic a instala iei electrice de c tre persoane fizice sau
juridice atestate de c tre ANR în domeniul Energiei (Buletine de verificare nr. 410/09.06.2017421/09.06.2017, înregistrate la sediul Memorialului Ipote ti cu nr. 2091/12.06.2017);
- ca urmare a aprob rii bugetului Memorialului Ipote ti pentru anul 2018, pentru
Repara ia i punerea în func iune a sistemului antiincendiu Muzeul Tematic (PT+ execu ie) va fi
alocat suma de 50.000 lei;
- s-a efectuat tratarea i protejarea materialelor i a elementelor de construc ie cu
substan e ignifuge la urm toarele imobile: Casa P rinteasc (Raport de încerc ri nr.
1442/20.12.2017), Cl dire Bibliotec (Proces-verbal de recep ie provizorie 4669/19.12.2017),
Casa Papadopol (Proces-verbal de recep ie provizorie 4670/19.12.2017), Cl dire Corp
Administrativ (Proces-verbal de recep ie provizorie 4671/19.12.2017).
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b) Recomandările din Raportul asupra implementării recomandărilor formulate în
rapoartele de audit intern nr. 1063/20.01.2017 i Nota de constatare 274/17.01.2017 au vizat,
în mare, trei domenii din activitatea Memorialului Ipote ti:
a) Sistemul de Control Intern Managerial;
b) Modul de inventariere a bunurilor;
c) Eviden a contabil .
Pe adresa Consiliului Jude ean Boto ani a fost expediat, în data de 06.02.2017, Planul de
ac iuni, elaborat în baza recomand rilor comisiei de audit, înregistrat la CJB cu nr.
1897/06.022017 i adresa nr. 874/14.03.2017 prin care a fost înaintat Raportul privind modul în
care au fost implementate recomand rile formulate în rapoartele de audit intern nr.
1063/20.01.2017 i Nota de constatare 274/17.01.2017. Prin adresa nr. 19/04.01.2018,
înregistrat la CJB cu nr. 74/04.01.2018, s-a transmis stadiul implement rii recomand rilor i
planul de ac iune pentru recomand rile neimplementate sau par ial implementate, formulate în
cadrul misiunii de audit public intern, desf urat în anul 2016.
D. Evoluția situației economico-financiare a instituției
1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul
contabil al perioadei raportate
Datele economico-financiare denot c Memorialul Ipote ti a înregistrat indicatori
pozitivi la toate capitolele.
Politica marketing-ului de promovare a produselor culturale ale institu iei a permis
depă irea veniturilor proprii (suma încas rilor este cu cca. 30.652 lei mai mare fa de perioada
precedent ). Cre terea veniturilor proprii a dus la majorarea gradului de acoperire a cheltuielilor
din venituri proprii.
Managementul economico-financiar (venituri): analiza comparativă pentru anii 2016, 2017:
Anul 2016
Anul 2017
Buget
Execu ie
Buget
Execu ie
- venituri proprii, mii lei:
44.000
48. 894
76.000
78.242
- aloca ii bugetare:
1.996.000
1.717.795
1.949.000
1.897.525
Total: 2.040.000
1.766.690
2.025.000
1.975.767

Managementul economico-financiar (cheltuieli): analiza comparativă pentru anii 2016, 2017:
Anul 2016
Anul 2017
Buget
Execu ie
Buget
Execu ie
- cheltuieli de personal, inclusiv
colaboratorii:
1.064.000
1.046.851
1.261.000
1.248.905
- cheltuieli de între inere:
480.000
421.628
565.000
560.375
- cheltuieli de capital:
496.000
298.211
199.000
166.487
Total: 2.040.000
1.766.690
2.025.000
1.975.767

21

Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei:
Anul 2016
Buget
Execu ie
Grad de acoperire a cheltuielilor totale
din subven ie (%):
97,84
97,23
Grad de acoperire a cheltuielilor totale
din venituri proprii (%):
2,16
2,77
Analiza venituri proprii realizate în anii 2016 i 2017 (lei):
Categorii de venituri:
2016
- taxe de vizitare:
35.052
- tarife de fotografiere, edin e foto:
1.220
- tarife de filmare:
- alte venituri:
12.622
48.894
Total venituri:

Anul 2017
Planificat
Execu ie
96,24

96,04

3,75

3,96

2017
56.028
1.940
1.410
18.864
78.242

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor (%)
2016, estimat
2016, realizat
2017, estimat
52,15
59,25
62,27

2017, realizat
63,21

Gradul de acoperire a salariilor din subvenţii (%)
2016, estimat
2016, realizat
2017, estimat
100
100
100

2017, realizat
100

Gradul de creştere a surselor atrase/venituri proprii în totalul veniturilor (%)
2016, estimat
2016, realizat
2017, estimat
2017, realizat
2,26
3,96
2,16
2,57
2. Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform
criteriilor de performanță
Estimat
Realizat
202,88
118,53
1 Cheltuieli pe vizitator, din care
- din subven ie
194,44
113,41
- din venituri proprii
8,44
5,12
2. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor
instituţiei (%)
2,26
3,96
3. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul
cheltuielilor (%)
62,27
63,21
4. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţii (%)
100 %
100 %
5.Gradul de creştere a surselor atrase/venituri proprii în
totalul veniturilor (%)
2,26
3,96
6. Numărul de proiecte proprii realizate în cadrul
programelor, din care:
18
29
- expozi ii permanente
5
5
22

- expozi ii temporare
- simpozioane
- tabere
- cursuri de var
- lans ri de carte
- cercuri cu elevii
- concursuri
- lecturi publice
- edit ri ale revistei „Hyperion”
- edit ri , din care:
- pliante
- lucr ri cu caracter ştiin ific
- albume
- edit ri de materiale publicitare
7. Numărul de vizitatori
- vizitatori cu plată, din care:
- num r bilete copii
- num r bilete adul i
8. Proiecte realizate ca iniţiator/partener
A. Iniţiator
B. Partener
9.Indicele de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate
publicului (la sediu) ( %)
10. Apariţii în presa:
- presa local
- presa na ional
- presa interna ional
12.Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor
de beneficiari
13. Perfecţionarea personalului:
- num rul de angaja i care au urmat diverse forme de
perfec ionare:

3
1
1
1
1
2
2
2
1400

6
1
2
1
4
2
3
5
1400

1.000
1
500
500
9000
7100
3700
3400
7
4
3
40 %

1.000
1
400
500
15.264
13.615
8.286
5.329
15
12
3
40 %

22
18
2
2
1

107
95
8
4
1

2

5

E. Sinteza programelor i a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor
asumate prin proiectul de management
1. Viziune
Pentru întreaga perioad de manageriat ne-am asumat urm toarea viziune: institu ie
cultural , cu misiune dubl – muzeistic i de cercetare – Memorialul Ipote ti – Centrul Na ional
de Studii Mihai Eminescu conserv , gestioneaz şi valorific patrimoniul cultural-muzeal, fiind
un centru de excelen în cercetarea şi studierea vie ii şi operei lui Mihai Eminescu şi a întregii
poezii româneşti, deschizând o cale spre cunoaşterea culturii şi spiritualit ii româneşti.
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2. Misiune
Reie ind din viziunea asumat , am formulat urm toarea misiune: promovarea specificului
cultural românesc pe plan regional, na ional i interna ional prin protejarea, îmbog irea,
cercetarea i valorificarea patrimoniului cultural-muzeal existent, preponderent legat de via a şi
opera lui Mihai Eminescu, cu accent pe integrarea în circuitul valorilor culturale europene.
3. Obiective (generale i specifice)
Obiectivele generale pe care le-am urm rit pe tot parcursul anului 2017 au fost cele
stipulate în actul de constituire a Memorialului Ipote ti:
- conservarea, protejarea, restaurarea şi promovarea patrimoniului cultural-muzeal
existent, precum şi îmbog irea acestuia;
- cercetarea şi studierea vie ii şi operei lui Mihai Eminescu şi a întregii poezii româneşti;
- oferirea de produse şi servicii culturale diversificate în scopul creşterii gradului de acces
şi de participare a comunit ii la via a cultural .
În conformitate cu proiectul de management, în anul 2017, ne-am asumat i am realizat
urm toarele obiective specifice:
a) protejarea i promovarea patrimoniului muzeal:
- îmbun t irea i extinderea accesului publicului la patrimoniul de inut i promovarea
cunoa terii acestuia prin 5 expozi ii permanente (din Casa P rinteasc , Bisericu a Familiei
Eminovici, Muzeul Tematic, Biblioteca Na ional de Poezie Mihai Eminescu i Casa r neasc
de epoc ) i 6 expozi ii temporare: Pe urmele lui Eminescu (expozi ie de fotografie); Ilustrații
din edițiile Eminescu (selec ii din Fondul Bibliotecii Na ionale de Poezie i din Colec ia de art a
Memorialului Ipote ti); Eminescu – itinerar european (în manuscrise i documente de epoc –
selec ii); Expoziția tablourilor din cadrul taberei Time4 Eminescu; Memorialul Ipote ti la 25 de
ani; In honorem Dumitru Irimia;
- includerea patrimoniul de inut în circuitul turistic prin transmiterea comunicatelor de
pres , difuzarea de pliante i flyere; participarea la emisiunea Exclusiv în România
(http://www.tvr.ro/pe-drumul-voievozilor-la-exclusiv-in-romania_19435.html#view), prezen a la
canelele radio i de televiziune;
- sus inerea restaur rii prin aprobarea, urm rirea i raportarea planului de restaurare
pentru anul 2017;
- achizi ionarea aparatelor pentru sus inerea parametrilor necesari p str rii bunurilor
culturale;
- amenajarea unei camere de carantin pentru bunurile culturale;
b) protejarea i promovarea patrimoniului imobil:
- reabilitarea patrimoniului administrativ de inut i realizarea lucr rilor de renovare;
- folosirea patrimoniului pentru activit i artistice sau evenimente culturale – realizarea a
29 de proiecte la sediul institu iei;
c) salvgardarea, protejarea i punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial:
- realizarea unui cadru unitar de sus inere i recunoa tere a rolului creatorului i artistului
în societatea contemporan prin realizarea de proiecte care au avut în centrul lor poetul (Ziua
poetului; Ziua Interna ional a Poeziei; edin ele cenaclului Ma ina cu Poeți; acordarea
Premiului Na ional de Poezie ”Mihai Eminescu” – Opus Primum; recitalul poe ilor laurea i ai
24

Premiului Na ional de Poezie ”Mihai Eminescu” – Opus Primum; editarea unei antologii de
poezie; Mas rotund în cadrul Seminarului Eminescu – Cu poeţii, despre poezie etc.), pictorul
(Tab ra Interna ional de Pictur Time4 Eminescu), muzicianul (proiectul Seri melancolice
eminesciene), creatorul de artă populară (proiectul Atelier-şcoală meşteşuguri şi artă
tradiţională);
- sus inerea i stimularea activit ii creatoare prin configurarea unui sistem de stagii i
reziden e pentru cercetarea operei eminesciene i coparticiparea în organizarea atelierelor de
traducere Filit;
d) promovarea unei abordări integrate a EFP cu accent pe dezvoltarea creativității i
inovării i coerentă cu politicile culturale, sociale i nevoile pieței muncii:
- dezvoltarea sinergiilor între cultur i educa ie prin participarea la programul coala
altfel, organizarea edin elor de cenaclu i cercuri la sediul institu iei;
- dezvoltarea i diversificarea particip rii sectorului cultural la realizarea unei societ i
coezive, inclusiv prin sus inerea accesului i particip rii la cultur pentru grupurile vulnerabile
prin oferirea de gratuit i pentru 166 de copii din familiile social vulnerabile;
- dezvoltarea abilit ilor creative prin organizarea taberelor: Atelier-şcoală meşteşuguri şi
artă tradiţională; Tabăra de jurnalism, cercuri de lectur cu elevii etc.;
e) susținerea i diversificarea ofertei specifice cu accent pe experiment, explorare i
excelență:
- sprijinirea profesionaliz rii managementului prin cursurile de formare – 5 persoane;
f) dezvoltarea i diversificarea ofertei specifice muzeelor, în special prin integrarea
dimensiunii participative i prin accentuarea rolului educațional i de protejare a identităților
culturale:
- transformarea muzeului în mediator cultural şi în beneficiar şi creator de servicii pe
pia a cultural prin poten area valen elor culturale pe care acest tip de institu ie le are prin oferta
de proiecte culturale;
g) dezvoltarea infrastructurii culturale prin reabilitarea celei existente i prin
construirea de noi facilități:
- cre terea i diversificarea nivelului de echipare cu infrastructur cultural ;
- sus inerea de parteneriate între autorit ile regionale, jude ene i locale pentru
realizarea în comun de investi ii în reabilitarea, modernizarea i/sau construirea unei
infrastructuri adecvate prin realizarea unor proiecte în parteneriat (a se vedea p. 3-4);
h) facilitarea şi stimularea accesului pe piaţă internaţională a operatorilor români din
domeniul cultural:
- stimularea şi facilitarea parteneriatelor în cadrul proiectelor: Ziua Interna ional a
Poeziei; Ma ina cu Poe i; Seminarul Eminescu, Colocviul de exegez literar . Edi ia I etc.
4. Strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management
Strategia managerial pentru anul 2017 a avut în vedere dezvoltarea institu iei, pornind
de la viziunea i misiunea acesteia, fiind orientat spre coagularea eforturilor tuturor grupurilor
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interesate.
În conformitate cu documentele normative care fundamenteaz politicile culturale (cum
ar fi Strategia Sectorială în Domeniul Culturii şi Patrimoniului Naţional pentru perioada 20142020 i altele) i proiectul de management aprobat, strategia cultural a vizat:
a) la nivel de management:
- îmbun t irea planific rii manageriale, a organiz rii i a controlului prin elaborarea
discutarea i aprobarea planurilor de activitate pe toate domeniile; atribuirea de sarcini prin
decizii i note interne i raportarea realiz rii acestora; inventarierea activit ilor procedurabile i
elaborarea procedurilor formalizate;
- instruirea şi exersarea capacit ii manageriale
prin eficientizarea sistemului de
control intern managerial;
- motivarea personalului prin promov ri i evaluare anual ;
- consolidarea spiritului de echip prin constituirea grupurilor responsabile de proiecte;
b) la nivel de resurse umane:
- încurajarea şi sprijinirea personalului s urmeze cursuri de perfec ionare;
- invitarea unor specialişti pentru schimb de experien ;
- încurajarea şi sprijinirea personalului s participe la conferin e i workshopuri (1
persoan a participat la o conferin ; 3 – la prezentare SOWT Eviden Patrimoniu QULTO –
Ia i ) etc.;
c) la nivel de patrimoniu:
- aplicarea legisla iei cu privire la bunurile culturale;
- insistarea pe un sistem eficient de eviden a bunurilor culturale; pe elaborarea fi elor
de eviden analitic , de conservare i restaurare;
- valorificarea ştiin ific a patrimoniului prin organizarea de activit i tiin ifice –
colocviul de exegez literar i Seminarul Eminescu;
- asigurarea securit ii patrimoniului prin instalarea unor camere suplimentare de
supraveghere; prin verificarea periodic a func ion rii lor etc.;
- încheierea unor acorduri de tip parteneriat pentru ob inerea a dou proiecte de
promovare a culturii i patrimoniului, depuse la AFCN etc.
d) la nivel de cercetare:
- punerea în valoare a cercet rii eminescologice prin oferirea de stagii de cercetare;
- organizarea unui colocviu de exegez literar , a Seminarului Eminescu, a conferin elor
în cadrul evenimentelor culturale etc.;
- crearea de reziden e pentru traduc tori nativi, cu teme fixate şi finalizate în cadrul
Atelierelor FILIT;
- atragerea cercet torilor în vederea realiz rii unor studii cu tematic eminescian prin
proiectele realizate;
- încheierea unor acorduri de tip parteneriat reciproc avantajoase care ar urm ri realizarea
cercet rii în cadrul Memorialului – încheierea unui parteneriat cu Biblioteca Jude ean ”Mihai
Eminescu” Boto ani pentru oferirea stagiilor;
e) la nivel de venituri:
- comercializarea suvenirurilor şi a publica iilor;
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- dezvoltarea unor parteneriate în vederea ob inerii finan rii unor proiecte anun ate în
cadrul a diverse programe – dou proiecte depuse la AFCN;
- cultivarea şi încurajarea leg turilor cu mediul de afaceri, a mecenatului şi sponsoriz rii;
- preocuparea constant pentru identificarea şi accesarea unor surse alternative de
finan are etc.
5. Strategia şi planul de marketing
În anul 2017, strategia i planul de marketing a vizat:
- investigarea practicilor culturale locale/regionale şi analiza ofertei culturale;
- realizarea unui studiu privind profilul beneficiarului actual;
- crearea unui compartiment PR de promovare a Memorialului;
- realizarea demersurilor necesare pentru instalarea panourilor publicitare la intr rile
importante în jude şi pe traseu;
- crearea unor obiecte-suvenir (semne de carte, suport pahar, pixuri);
- reluarea activit ii la punctul de informare turistic i expunerea de documente,
publica ii, reviste, suveniruri;
- popularizarea programelor Memorialului, atât a celui cotidian, de vizitare, cât şi a celui
de cercetare, editare şi promovare pe site-ul institu iei;
- lansarea de campanii de informare, educare, cunoaştere a patrimoniului mobil;
- sus inerea dezvolt rii de parteneriate cu societatea civil pentru promovarea
patrimoniului şi pentru realizarea programelor educative;
- men inerea unui sistem audio în arealul Memorialului, cu versuri eminesciene recitate
de mari actori, cu muzic pe versuri eminesciene;
- îmbun t irea şi completarea site-ului şi a paginii de facebook;
- actualizarea planului de marketing etc.
6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management
În conformitate cu obiectivele Memorialului Ipote ti, ne-am propus pentru întreaga
perioad de management urm toarele programe:
Obiectivul 1: conservarea, protejarea, restaurarea şi promovarea patrimoniului culturalmuzeal existent, precum şi îmbog irea acestuia;
Programe:
1. Program de valorificare a patrimoniului muzeal;
2. Program de eviden , conservare şi asigurare a securit ii patrimoniului muzeal;
3. Program de investi ii, repara ii şi modernizarea infrastructurii;
4. Program editorial;
Obiectivul 2: cercetarea şi studierea vie ii şi operei lui Mihai Eminescu şi cercetarea şi
studierea întregii poezii româneşti;
Programe:
5. Program de cercetare a operei eminesciene i a poeziei în general;
6. Program de traducere a operei eminesciene i a poeziei în general;
7. Program editorial;
Obiectivul 3: oferirea de produse şi servicii culturale diversificate în scopul creşterii
gradului de acces şi de participare a comunit ii la via a cultural ;
8. Program educa ional de promovare a operei eminesciene.
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7. Proiecte din cadrul programelor
1. Programul de valorificare a patrimoniului muzeal
1.1. Expoziții permanente i temporare – între inerea i ghidarea în cadrul a 5 expozi ii
permanente, precum i vernisarea i expunerea a 6 expozi ii temporare:
- Pe urmele lui Eminescu (expozi ie de fotografie) - 15.01.2017- 14.06.2017 – Sala de
expozi ii Horia Bernea;
- Ilustrații din edițiile Eminescu (selec ii din Fondul Bibliotecii Na ionale de Poezie i din
Colec ia de art a Memorialului Ipote ti) – 21.03.2017 – pân în prezent – Sala Castel din
Muzeul Mihai Eminescu;
- Eminescu – itinerar european (în manuscrise i documente de epoc – selec ii) –
9.05.2017 – 27.07.2017 – Sala Portaluri din Muzeul Mihai Eminescu;
- Expozi ia tablourilor din cadrul taberei Time4 Eminescu – 28.07.2017 – 30.12.2017 –
Sala Portaluri din Muzeul Mihai Eminescu;
- Memorialul Ipote ti la 25 de ani - 15.06.2017 – 14.01.2018 – Sala de expozi ii Horia
Bernea;
- In honorem Dumitru Irimia – 14.06.2017 – pân în prezent – Holul Bibliotecii
Na ionale de Poezie ”Mihai Eminescu”.
1.2. Săptămâna Naţională a Bibliotecilor / Ziua Naţională a Bibliotecarului 24.04.2017 – 30.04.2017
Din program:
Expoziții: Manuscrisele eminesciene facsimilate; Unicate din Fondul Documentar Ipoteşti –
selec ie; Sonetul eminescian în grafica recentă
24.04.2017: Biblioteca Jude ean Mihai Eminescu - Proiec ie Fondul Documentar Ipoteşti
26.04.2017: Edi ii Eminescu din patrimoniul Bibliotecii Jude ene Mihai Eminescu Botoşani −
expozi ie şi prezentare de specialitate; Ilustrații din edițiile Eminescu selec ii din Fondul
Bibliotecii Na ionale de Poezie i din Colec ia de art a Memorialului Ipote ti; Proiecții:
Proiec ie documentar Biblioteca Jude ean Mihai Eminescu Botoşani; Proiec ie Fondul
Documentar Ipoteşti; Vizitarea obiectivelor culturale din patrimoniul Memorialului Ipoteşti;
28.04.2017: Biblioteca tiin ific a
Universit ii de Stat ”Alecu Russo”
din
B l i.
Proiecții:
Proiec ie
documentar
Biblioteca Jude ean
Mihai Eminescu Botoşani; Proiec ie
Fondul Documentar Ipoteşti.
În continuarea acestor activit i, pe
data de 11 mai, începând cu ora 11.00,
Memorialul Ipote ti a participat, în
calitate de invitat de onoare, la cea de
a IV-a edi ie a Salonului de carte „Alma Mater Librorum”, care a avut loc la Universitatea
„ tefan cel Mare” din Suceava.
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1.3. Ziua şi Noaptea Muzeelor – 21 mai
Proiec ia Humuleşti la Ipoteşti, material de specialitate
realizat de Roxana Diaconu, muzeograf la Muzeul
Memorial Ion Creangă Humuleşti.
Parteneri în organizarea manifest rilor: Muzeul Memorial
Ion Creang Humuleşti, Clubul de lectur C rticica de sear
al Şcolii Gimnaziale Mihai Eminescu Ipoteşti şi Asocia ia
BUZZ MEDIA Botoşani.

1.4. Ziua Mondială a Patrimoniului a fost organizat la Memorialul Ipote ti la ini iativa
Direc iei Jude ene pentru Cultur , Culte şi Patrimoniu Cultural Na ional Boto ani.
Din program:
Lansarea ghidului
Monumentele
noastre istorice (D nu Hu u, Ala
Sainenco);
Mas rotund : Protejarea i promovarea patrimoniului cultural i natural
(D nu Hu u, Cotinel Munteanu)

1.5. Atelier-şcoală meşteşuguri şi artă tradiţională, edi ia a VII-a – 4 – 13 iulie
În cadrul atelierului- coal , copii de
diferite vârste (din funda ia Hand of
Help) au fost ini ia i în tehnica artelor
tradi ionale:
pictur , ceramic ,
sculptur , cioplire în lemn, ol rit,
fiind îndruma i de speciali ti invita i.
În cadrul atelierului a avut loc o
expozi ie de art tradi ional i un
Târg al Ucenicilor.
2. Program de evidenţă, conservare şi asigurare a securităţii patrimoniului muzeal
În anul 2017 a avut loc inventarierea bunurilor culturale muzeale.
Au fost completate registrele de eviden a bunurilor.
Au fost elaborate 1186 de fi e de eviden analitic .
Au fost elaborate 1500 de fi e de conservare.
Au fost aprobate planurile de conservare pentru anul 2017, 2018, 2019.
În anul 2017 au fost restaurate, conform raportului prezentat în edin a Consiliului
Administrativ din data de 15.12.2017, 24 de icoane, 3 strane, 1 putinei.
A fost amenajat camera de conservare a bunurilor culturale mobile.
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Au fost procurate aparatele necesare pentru men inerea unor parametri climaterici pentru
p strarea bunurilor culturale: termohigrometre – 11 buc.; dezumidificatoare – 4 buc.;
umidificator – 1 buc.; lamp bactericid – 1 buc.; luxmetru – 1 buc.
A fost amenajat Camera pentru p strarea Fondului Documentar Ipote ti.
3. Program de investiţii, reparaţii şi modernizarea infrastructurii:
Pentru lucr rile de renovare, reparare i între inere patrimoniu imobil, a se vedea p. 19.
Lucr rile de amenajare a aleilor pietonale şi amenajare peisagistic au vizat în anul 2017:
- plantarea buta ilor de trandafir la vilele de cazare i în ronduri;
- plantarea pomilor în jurul amfiteatrului exterior i înlocuirea copacilor usca i ;
- amenajarea aleii spre Casa r neasc de epoc ;
- amenajarea aleii spre bustul lui Mihai Eminescu ;
- marcarea cu arbu ti a aleilor din spa iile exterioare ;
- lucr rile de igienizare a Lacului cu nuferi etc.
4. Program editorial
4.1. Editarea revistei Hyperion – 4 numere pe an a câte 350 de exemplare, în
conformitate cu protocolul de colaborare nr. 1099/31.03.2017.
4.2. Editarea unei antologii de poezie – Exerciții de neclintire. Antologia poe ilor
laurea i ai Premiului Na ional de Poezie ”Mihai Eminescu” – OPUS PRIMUM 1999-2017,
Bistri a: Casa de Editur Max Blecher, 2017, ISBN 978-606-8577-50-0, contract de editare nr.
4433/06.12.2017 – 400 de exemplare. Lansarea volumului a avut loc pe 15 ianuarie 2017 la
Memorialul Ipote ti, Casa de Cultur a Tineretului. Prezentare: Mircea A. Diaconu, Ana Maria
Toma.
4.3. Editarea unui volum de studii critice: In Honorem Dumitru Irimia. Lucr rile
Colocviului de exegez literar , EDI IA I, Ipoteşti, 14 iunie 2017, Colec ia Ipoteşti, Ipoteşti,
2017, ISBN: 978-973-0-25923-0;
4.4. Editare de materiale promoționale:
- afi e i invita ii pentru fiecare proiect realizat;
- agende personalizate – 165 buc.;
- semne de carte – 3600 buc.;
- magne i – 2000 buc.;
- pixuri – 500 buc.;
- suport pahare – 1200 buc.
5. Program de cercetare i promovare a operei eminesciene i a poeziei în general
5.1. Concurs de stagii pentru cercetarea operei eminesciene: în anul 2017, a fost
selectat un dosar (din dou depuse: nr. 2204/19.06.2017 – Diana Vrabie, Mihai Eminescu i
Ia iul; 2203/19.06.2017 – Lucia urcanu, Formarea reprezentărilor despre poet i poezie sub
influența mitului Eminescu) pentru acordarea stagiului de cercetare în baza procesului-verbal de
jurizare nr. 2774/01.08.2017 a comisiei de jurizare, numite prin decizia 53/21.07.2017. Stagiul ia fost acordat Luciei urcanu, doctor în filologie.
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5.2. Organizarea unui colocviu de interpretare a operei eminesciene: Colocviul de
exegeză literară. Ediția I. In honorem Dumitru Irimia a fost organizat în data de 14 iunie 2017.
Din program:
Sec iunea Comunicări ştiinţifice (moderator: Mircea A. Diaconu, Universitatea Ştefan cel

Mare din Suceava / Memorialul Ipote ti):
- Rodica Zafiu, Universitatea din Bucureşti: Temporalitate, ambiguitate şi lumi
imaginare: interpretarea lui D. Irimia asupra Sărmanului Dionis;
- Dinu Moscal, Academia Român – Filiala Iaşi: Reprezentări ale timpului în lirica
eminesciană;
- Enrique Nogueras Valdivieso, Universitatea din Granada, Spania: Primele apariţii în
presa spaniolă ale lui Mihai Eminescu;
- Maria Şleahti chi, Academia de Ştiin e a Republicii Moldova: Basarabia Profesorului
Dumitru Irimia;
- Viorica Popa, Universitatea de Stat Alecu Russo din B l i: Pornind de la Gramatica lui
Dumitru Irimia;
- Ala Sainenco, Memorialul Ipoteşti – Centrul Na ional de Studii Mihai Eminescu,
Fundamente pentru limbajul poetic: Eugeniu Coşeriu – Dumitru Irimia;
Sec iunea Evocări (moderator: Maria Şleahti chi, Academia de Ştiin e a Moldovei):
Mircea A. Diaconu, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava / Memorialul Ipote ti; Vasile
Spiridon, Universitatea Vasile Alecsandri din Bac u; Teodora Stanciu, Asocia ia Ziariştilor
Independen i din România; Mihai Şleahti chi, Universitatea Liber din Moldova; Lucia urcanu,
Editura ARC; Smaranda Ghi , Şcoala Ştefan Bârsănescu Iaşi; Oana En chescu, Radio România
Cultural; Cristina Irimia, Academia Român – Filiala Iaşi; Ion Filipciuc, scriitor.
Prezentarea volumului Dumitru Irimia, Studii de limba română şi lingvistică generală.
Edi ie îngrijit de Dinu Moscal, Editura Universit ii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2017 (Dinu
Moscal).
5.3. Lecturile publice ale Laureaților Premiului Naţional de Poezie „Mihai
Eminescu” – Opus Primum au fost organizate:
- în data de 21 martie, de Ziua Na ional a Poeziei – lectura public a premiantului pentru
debut în anul 2002 cu volumul Borcane bine legate, bani pentru încă o săptămână, Editura
Junimea, Ia i, 2002, Dan Sociu;
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- în data de 20 octombrie (cu ocazia Seminarului Eminescu) – lectura public a
premiantului pentru debut în anul 2002 pentru volumul Durerea de a mă privi în oglindă, Editura
revistei Convorbiri literare, Ia i, 2001, Cristian Pohrib;

5.4. Ziua Mondială a Poeziei – 21 martie

Din program:
Conferen iere: prof. Mircea A. Diaconu.
Lecturi publice:
- Dan Sociu, laureat al Premiului Opus Primum, 2002;
- poe i din Republica Moldova: Irina Nechit, Nicolae Popa, Margareta Curtescu;
- poe i din Boto ani: Gellu Dorian, Nicolae Corlat, Gabriel Alexe, Vlad Scutelnicu,
Dumitru Necşanu, Petru Pârvescu, Vasile Iftime.
Prezentare de carte: Gellu Dorian, Calea de urmat, Editura Cartea Româneasc , 2017;
Mircea A. Diaconu, Biblioteca română de poezie postbelică, Editura Universit ii „Ştefan cel
Mare”, Suceava, 2016.
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Recital sus inut de artişti ai Şcolii Populare de Arte Botoşani.
Vernisarea expozi iei Ilustratori ai operei eminesciene − reproduceri dup volumele din
patrimoniul Bibliotecii Na ionale de Poezie Mihai Eminescu.
5.5. Zilele Eminescu - 15 ianuarie

Din program:
- Semnal editorial Mihai Eminescu despre cultură, artă, teatru – antologie îngrijit de
Dumitru Irimia, editat în cadrul Planului de cercetare al Memorialului Ipoteşti de Editura
Universit ii Alexandru Ioan Cuza Iaşi (interven ii sus inute de prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu
şi prof. univ. dr. Vasile Spiridon).
Revista Convorbiri literare la 150 de ani (prezentat de Cassian Maria Spiridon).
Prezentare de carte: Editura Junimea, Iaşi (Lucian Vasiliu); Editura Charmides, Bistri a
(Gavril rmure); Editura Eikon, Bucureşti (Valentin Ajder).
Lansarea revistei Dacia literară editate de Editura Muzeului Na ional al Literaturii
Române Iaşi (Monica Salvan).
Recital muzical şi literar sus inut de Ilinca Sârbu şi Diana Neacşu, profesoare ale
Colegiului de Art Octav Băncilă Iaşi.
Vernisarea expozi iei de fotografie Ipoteşti. Expun participan ii la Tab ra de art
fotografic Căutându-l pe Eminescu, Ipoteşti 2016 (Andrei Baciu şi Traian Apetrei).
5.6. Zilele Eminescu – 15 iunie

Din program:
Conferin : prof. Rodica Zafiu, Universitatea din Bucureşti, Contribuţia lui Dumitru
Irimia la interpretarea sintaxei şi a semanticii poetice eminesciene
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Prezentarea rezultatelor juriz rii Premiului pentru traducerea şi promovare a operei
eminesciene, edi ia 2017. Laudatio pentru laureat (Mircea A. Diaconu), urmat de discursul
laureatului edi iei 2017.
Lansarea revistei Hyperion nr. 4-5-6/2007 (Gellu Dorian):
Prezentare de carte: Editura Princeps Multimedia (Daniel Corbu, Filomena Corbu);
Editura ARC, Chişin u, Republica Moldova (Lucia urcanu);
Prezentarea editurii i a Bibliotecii tiin ifice a Universit ii ” tefan cel Mare” din
Suceava (Sanda Maria Ardeleanu).
Vernisarea expozi iei Memorialul Ipoteşti la 25 de ani – Memoria în imagini.
Recital de folclor stilizat sus inut de Cvartetul Phoebus Botoşani: Raul Chiş, Cristina
Chiş, George B d r u, Alina Cuşniriuc.
5.7. Prelegeri de interpretare critică a operei eminesciene:
- conferin a prof. Rodica Zafiu, Universitatea din Bucureşti, Contribuţia lui Dumitru
Irimia la interpretarea sintaxei şi a semanticii poetice eminescienepe 15 iunie, în cadrul Zilelor
Eminescu;
- sec iunea Comunicări ştiinţifice la Colocviul de exegez literar . Edi ia I. In honorem
Dumitru Irimia pe 14 iunie a profesorilor: Rodica Zafiu (Universitatea din Bucureşti):
Temporalitate, ambiguitate şi lumi imaginare: interpretarea lui D. Irimia asupra Sărmanului
Dionis; Dinu Moscal (Academia Român – Filiala Iaşi) Reprezentări ale timpului în lirica
eminesciană; Enrique Nogueras Valdivieso (Universitatea din Granada, Spania): Primele
apariţii în presa spaniolă ale lui Mihai Eminescu;
- interven iile profesorilor: Antonio Patraş (Universitatea Al.I. Cuza din Iaşi), Mircea
A. Diaconu, Daniela Petro el (Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava), Anatol Moraru
(Universitatea de Stat Alecu Russo din B l i), Tatiana Potîng (Universitatea Academiei de
Ştiin e a Moldovei), Vasile Bîcu (Universitatea Na ional Iury Fedkovici din Cern u i), Lucia
urcanu (Editura ARC) în cadrul Seminarului Eminescu.
5.8. Seminar Eminescu. Ediţia a IV-a, 2017 – 20-22.10.2018

Din program:
20.10.2017: Mas rotund : Cu poeţii, despre poezie
21.10.2017: Deschiderea lucr rilor Seminarului
Mas rotund : Actualitatea lui Maiorescu
Reinterpret ri: În contra direcţiei de astăzi în cultura română
Mihai Eminescu. Lecturi în dialog: Egipetul
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22.10.2017: Obiective culturale ale oraşului Botoşani
5.9. Ziua Mondială a Scriitorului

Din program:
- Dialoguri poetice: elevii din cadrul Clubului de lectur C rticica de sear , coala din
Ipoteşti i scriitorul Vasile Iftime;
- Lecturi din crea iile copiilor;.
- Prezentarea Antologiei de crea ie literar a elevilor din România Cavalcada
anotimpurilor, editat de Societatea Cultural Apollon, Bucureşti;
- Vernisarea expozi iei de facsimile din colec ia de specialitate a Bibliotecii Na ionale de
Poezie ”Mihai Eminescu”.
5.10. Cenaclul Ma ina cu poeți. Ediția din 26 martie

Participan i din Boto ani, poe ii: Gabriel Alexe, Nicolae Corlat, Gellu Dorian, Vasile
Iftime, Dumitru Nec anu; din Cern u i: Vasile Bâcu, Mircea Lutic, Vasile T râ eanu, Vitalie
Zâgrea; din Suceava: C lin D nil , Constantin Horbovanu, Mircea Nanu-Munteanu, George
Sauciuc, Constantin Severin, Cezar Straton.
Invita i speciali: Gheorghe Luca (Boto ani), Marin Gherman (Cern u i) i Hermina
Cristina Melinte (Suceava).
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5.11. Cenaclul Ma ina cu poeți. Ediția din 22 iulie
Participan i din Boto ani: Dumitru Nec anu, Vasile Iftime,
Petru Pârvescu; din Cern u i: Gheorghe odrâng , Elena
Nandri ; din Suceava: C lin D nil , Constantin Horbovanu,
George Mahalu, Doru Mihai Mateiciuc, Mircea NanuMunteanu, Viorica Petrovici, George Sauciuc, Constantin
Severin.
Invita i speciali: Vasile T râ eanu (Cern u i); Vl du
Scutelnicu (Boto ani), Florin-Dan Prodan (Suceava).

5.12. Tabăra de pictură Time for Mihai Eminescu/E timpul pentru Mihai Eminescu a avut
loc în perioada 18 – 28 iulie
2017 cu pictori din România,
Ucraina, Republica Moldova,
Bulgaria, Slovenia, Germania,
Italia
şi
Indonezia.
Participan ii la proiect au
parcurs traseul din Bucovina,
legându-l de Ipote ti unde sau inut atelierele de crea ie.

5.13. Tabăra de artă fotografică Ipoteşti – 13-16 iulie
Din program:
13 iulie: Tur foto în satul Ipoteşti
14 iulie: Tur foto în satul Ipoteşti
Deschiderea Taberei de fotografie
Căutându-l pe Eminescu
Discu ii pe tema programului din
tab r – Radu C jv neanu, Europe
Direct Boto ani: ”Europa în
regiunea mea – foto” propunere
de proiect comun
Vizitarea M n stirilor Vorona,
Agafton, Sih stria Voronei, a
Schitului Onufrie.
15 iulie: Tur foto în Botoşani: Biserica Pop u i, Biserica Uspenia, Biserica Lipoveneasc
Naşterea Maicii Domnului, Biserica Armeneasc Adormirea Maicii Domnului.
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Tur de fotografie a cl dirilor vechi din Botoşani. Beciurile şi galeriile din centrul vechi al
oraşului Botoşani. Vizitarea Muzeului Ştefan Luchian. Parcul Vârnav (Parcul Mihai Eminescu).
Spitalul de Pediatrie Botoşani. Sinagoga Evreiasc
5.14. Festivalul de folk Nopţi melancolice eminesciene. Edi ia a VIII-a – 30.06 – 2.07.

Din programul derulat la Memorialul Ipote ti în data de 1 iulie:
Vernisarea expozi iei foto Noi şi muzica folk.
Vizitarea obiectivelor cultural-muzeale din cadrul Memorialului Ipoteşti.
Workshop Tinerii şi muzica folk.
Prezentarea concuren ilor pentru confirmarea de participare în concurs la sec iunea
grupuri folk.
Concurs de muzic la sec iunea grupuri folk.
Lansare de carte Singură printre armonii…, autor - Viorica ig nescu
Lansarea albumului de muzic folk A de la Păunescu, autor : Walter Ghicolescu
Recital de muzic folk MIRCEA VINTIL
6. Program de traducere a operei eminesciene i a poeziei în general
6.1. Rezidenţe cu traducători ai operei eminesciene şi ai poeziei româneşti
contemporane organizate
în parteneriat cu Muzeul
Literaturii Române în
cadrul atelierelor FILIT a
avut loc în perioada 1-10
septembrie. Prin intermediul acestui program
cultural
s-a
urm rit
facilitarea unui cadru de
întâlnire şi comunicare
profesional
pentru
dou zeci de traduc tori
din limba român într-o
limb str in .
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6.2. Premiul pentru traducere i promovare a operei eminesciene, acordat în cadrul
Zilelor Eminescu, pe 15 iunie.

În 2017 premiul a fost acordat profesorului Enrique Nogueras Valdivieso (Universitatea
din Granada, Spania).
7. Program educațional de promovare a operei eminesciene
7.1. În cadrul programului coala altfel, Memorialul Ipote ti a propus urm toarele
activit i în vederea promov rii operei eminesciene:
- vizitarea expozi iilor permanente;
- vizitarea expozi iilor temporare: Ilustrații din edițiile Eminescu − selec ii din Fondul
Bibliotecii Na ionale de Poezie i din Colec ia de art a Memorialului Ipote ti; Eminescu –
itinerar european în manuscrise i documente de epoc – selec ii; Pe urmele lui Eminescu –
expozi ie foto;
- proiec ie de specialitate Manuscrise eminesciene.
7.2. Activităţile de citire, în elegere i interpretare a operei eminesciene au fost
organizate în cadrul mai multor activit i cu elevii:
- Ziua Mondială a Scriitorului – 3 martie – parteneriat cu coala din Ipote ti;
- Educaţia nonformală − cadru al învăţării active − 25 mai 2017 − parteneriat cu Şcoala
Gimnazial Ioan Murariu Cristineşti;
- Festivalul Naţional de Poezie “Mihai Eminescu” − edi ia iunie 2017 − parteneriat cu
Asocia ia Jude ean a Profesorilor de Limba şi Literatura Român Botoşani;
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- Proiectul Na ional de Stimulare a Interesului pentru Lectur Să citim pentru mileniul
III/Porni Luceafărul… − edi ia 2017, în parteneriat cu Biblioteca Jude ean Mihai Eminescu
Botoşani, coala cu clasele I-VIII nr. 12 Botoşani, Şcoala Gimnazial nr. 2 Botoşani şi Colegiul
Tehnic Gheorghe Asachi Botoşani;
- Paşi printre amintiri − edi ia 2017, realizat în parteneriat cu Şcoala Gimnazial Elena
Rareş Botoşani;
- Pe urmele lui Mihai Eminescu − edi ia 2017, în parteneriat cu Colegiul de Industrie
Alimentar Elena Doamna Gala i.
7.3. Tabăra de jurnalism – 12-16 august

Din program:
12.08.2017: Deschiderea taberei in Amfiteatrul Laurenţiu Ulici. Moment Europe direct
Conferin a Eminescu şi Timpul. Activit i de cunoa tere.
13.08.2017: Training TV cu Larisa Avram (TVR). Munc de teren. Training:
Comunicare i dic ie cu actri a Claudia Nicolau (TVR). Activit i de cunoa tere.
14.08.2017: Training radio cu jurnalista Camelia Ban (Radio România Actualit i).
Trening: Documentare şi montaj tv cu Doru Ionescu (TVR).
15.08.2017: Secretele camerei de filmat cu Doru Ionescu şi Dumitru Brehuiescu (TVR,
Somax). Socializare creativ . Training de teatru cu Ilona D nil . Festivitatea de premiere
8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de
management au vizat, în conformitate cu specificul institu iei i a serviciilor oferite:
- accesul la cercetarea Fondului Documentar al Memorialului Ipoteşti, la fondul de carte
al Bibliotecii Na ionale de Poezie Mihai Eminescu prin împrumut la sala de lectur i la
domiciliu, în cazul colec iilor uzuale;
- cazarea la Pensiunea Floare albastr ;
- închirierea foişorului pentru activit i restrânse desf şurate în aer liber;
- închirierea Amfiteatrului Lauren iu Ulici din cadrul Bibliotecii Na ionale de Poezie
Mihai Eminescu pentru desf şurarea unor colocvii, simpozioane, la cererea societ ilor private
sau a altor institu ii publice din jude ;
- realizarea de materiale promo ionale, de promovare a imaginii institu iei şi oferirea
acestora cu prilejul diverselor manifest ri.
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F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu o estimare a
resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum i a veniturilor
instituției ce pot fi atrase din alte surse
1. Proiectul de venituri i cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare (2018)
Venituri, total (lei):
venituri proprii:
- dintre care:
aloca ii bugetare:
Cheltuieli, total:
cheltuieli de personal, inclusiv colaboratorii:
- dintre care:
cheltuieli de între inere:
cheltuieli de capital:

2.227.000
45.000
2.182.000
2.227.000
1.609.000
536.000
82.000

2. Nr. de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management
A. Vizitatori:
Numărul de vizitatori
- vizitatori cu plata, din care:
- num r bilete copii:
- num r bilete adul i:
- vizitatori fără plată:

10100
8600
6100
2500
1500

B. Beneficiari ai proiectelor culturale:
Beneficiari de programe/proiecte în incinta institu iei:
- Cercetarea şi promovarea operei eminesciene şi a poeziei:
- Valorificarea patrimoniului:
- Traducerea operei eminesciene:
- Program educa ional de promovare a operei eminesciene:
Beneficiari proiecte în afara institu iei:
Total:

700
400
200
1500
700
3500
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3. Analiza programului minimal realizat
Program:
scurtă descriere a
programului – număr
proiecte

.

.

.

.

Denumirea proiectului

Primul an de management – 2017
Editarea revistei Hyperion
Program editorial:
editarea studiilor critice, a Editarea antologiei poe ilor
rezultatelor activit ii
laurea i ai premiului „Opus
muzeistice, a materialelor
Primum”
promo ionale - 3
Program de editare anual
(reviste/broşuri/volume de
specialitate, cataloage, materiale
de promovare, CD-uri, DVDuri)
Total buget:
Concurs de stagii pentru
Program de cercetare i
cercetarea operei eminesciene
promovare a operei
eminesciene i a poeziei:
Zilele Eminescu - iunie
cercetarea operei
eminesciene i a poeziei în Colocviu de exegez literar .
general, organizarea
Edi ia I. In honorem Dumitru
manifest rilor tiin ifice,
Irimia
promovarea poeziei prin
Seminar Eminescu. Edi ia a IVlecturi publice în cadrul
a, 2017
evenimentelor culturale – 6 Ziua Mondială a Poeziei /
Lecturi publice ale poe ilor
laurea i ai Premiului Opus
Primum
Zilele Eminescu - ianuarie /
iunie
Total buget:
Concurs de traducere a operei
Program de traducere a
eminesciene
operei eminesciene i a
poeziei: promovarea operei
eminesciene prin traducerea Ateliere-tab ra de traduceri /
Reziden e traduc tori şi scriitori
în alte limbi, precum i
stimularea traducerii – 2
Total buget:
Program educațional de
promovare a operei
eminesciene: promovarea
operei eminesciene în
mediul colar i dezvoltarea
capacit ilor de scriere – 4

Tab r de crea ie (literar ) –
proiect nerealizat – nu s-au
ob inut fonduri suplimentare
Carnavalul prim verii
coala altfel
Total buget:

.

Valorificarea
patrimoniului muzeal:

S pt mâna Na ional a
Bibliotecilor / Ziua Na ional a

Buget
estimat
(lei)

Buget
executat

31.000
3.000

30.584
2812,50

20.000

7.941,19

54.000
2.000

41.337,69
147.00

11.000

6.825,26

2.300

1.084,00

2.500

2.500

3.000

1.540,54

15.000

14.935,36

35.800
2.500

27.032,16
0

3.200

1.761,35

5.700

1.761,35

3.000

-

0
300

0
165,30

3.300

165,30

100

35.59
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valorificarea unei
componentei muzeistice.
prin expozi ii temporare,
permanente, prin expozi ii
itinerante – 5

.

Tabere (în parteneriat),
festivaluri: promovarea
operei eminesciene i a
poeziei prin dialogul artelor

Bibliotecarului
Ziua şi Noaptea Muzeelor /
Expozi ii itinerante
Invita ie la voiaj (în parteneriat)
– nerealizat, partenerul de
proiect a fost în imposibilitatea
de a se deplasa în România
Ziua Mondial a Patrimoniului /
Zilele Europene ale
Patrimoniului
9 Mai - Ziua Europei
Atelier-şcoal meşteşuguri şi
art tradi ional
Total buget:
Tab r de ini iere în jurnalism
(în parteneriat)
Time for Mihai Eminescu/E
timpul pentru Mihai Eminescu
(în parteneriat)
Tab ra de art fotografic
Ipoteşti (în parteneriat)
Festivalul de folk Nopţi
melancolice eminesciene (în
parteneriat)
Total buget:

1.500

166,00

3.000

-

500

0

500
8.000

141.80
6.957,46

13.600

7.300,85

1.000

0

2.000

1.950,37

0

0

9.500

9.286,00

12.500

11.236,37

Total I an de management: 124.900

88.833,72
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