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RAPORT DE ACTIVITATE 
pentru evaluarea managementului  

Memorialul Ipote şti –  
Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu 

 
A) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea  
 

Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu îşi desfăşoară 
activitatea ca urmare a H.G. nr. 188 din 17 aprilie 1992.  

În conformitate cu prevederile actului de înfiinţare, Memorialul Ipoteşti − Centrul 
Naţional de Studii Mihai Eminescu este o instituţie publică de interes naţional, cu 
personalitate juridică, având ca obiect de activitate următoarele: 
− valorificarea deplină şi integrarea în circuitul naţional şi universal a spaţiului eminescian 
de la Ipoteşti; 
− crearea condiţiilor pentru o mai largă cunoaştere şi o cercetare aprofundată a vieţii şi 
operei marelui poet; 
− asigurarea introducerii obiectivelor din cadrul centrului în circuitul turistic naţional şi 
internaţional. 

Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu se numără printre 
instituţiile de cultură de maximă importanţă pentru judeţul Botoşani, fiind şi un obiectiv de 
interes major pe harta instituţiilor de cultură din România. 

Ca instituţie reprezentativă a culturii botoşănene, Memorialul Ipoteşti colaborează cu 
instituţiile de cultură de pe plan local, din ţară şi din străinătate, cu diverse asociaţii, precum şi 
cu instituţiile de învăţământ, care constituie, de altfel, şi cea mai mare parte a beneficiarilor 
actului cultural realizat prin programele, proiectele şi activităţile pe care această instituţie le 
propune.  

O bună colaborare există şi cu celelalte instituţii de stat, precum şi cu mediul de 
afaceri, în ideea cointeresării culturale a acestuia din urmă prin participarea la manifestările 
culturale, dar şi cointeresării financiare, prin sponsorizări, cu scopul de a contribui la ridicarea 
atât a calităţii acţiunilor întreprinse, cât şi la optimizarea condiţiilor de ambient oferite 
publicului vizitator.  

În anul 2015, Memorialul Ipoteşti a desfăşurat o diversitate de proiecte culturale din 
diferite genuri: expoziţii, lansări de carte, simpozioane, spectacole literar-muzicale, concerte, 
ateliere şi tabere de creaţie. Astfel, s-a continuat seria manifestărilor încetăţenite în conştiinţa 
publică: Zilele Eminescu (ediţiile ianuarie şi iunie), Zilele Europene ale Patrimoniului, Seri 
Melancolice Eminesciene, Atelier de meşteşuguri tradiţionale, Ziua şi Noaptea Muzeelor.  

Paleta ofertei către public a fost bogată, în directă corespondenţă cu aşteptările publi-
cului beneficiar care a fost prezent la toate manifestările în număr relativ mare, în funcţie de 
interesul faţă de fiecare activitate în parte. 
 

1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează 
aceleeaşi comunităţi  
 

În decursul anului 2015, Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai 
Eminescu a colaborat cu diverse instituţii şi organizaţii culturale, atât în calitate de iniţiator, 
cât şi ca partener, în derularea diverselor proiecte/programe culturale/educaţionale:  

1. Universitatea Ştefan cel Mare Suceava – partener în organizarea celei de-a doua 
ediţii a Seminarului Eminescu. 

2. Muzeul Literaturii Române Ia şi − partener în organizarea Zilei Mondiale  a 
Poeziei, a Atelierului/Taberei de traduceri FILIT şi a Rezidenţelor de scriitori 
FILIT,  ediţiile 2015. 
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3. Fundaţia Cultural ă Hyperion − Caiete botoşănene − partener în editarea revistei 
Hyperion. 

4. Asociaţia culturală Amfiteatru 2006 – partener în organizarea Festivalului de 
teatru adolescent AmFiTeatru. 

5. Asociaţia Judeţeană a Profesorilor de Limba şi Literatura Român ă Botoşani 
− partener în organizarea Festivalului Naţional de Poezie şi Proză Mihai 
Eminescu. 

6. Asociaţia Judeţeană a Organizatorilor de Evenimente Botoşani − partener în 
derularea Festivalului Naţional de muzica folk pentru copii şi tineret Seri 
melancolice eminesciene. 

7. Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Ipoteşti  − partener în organizarea 
proiectelor educationale Dor de Eminescu, Luceafărul poeziei româneşti şi 
Pentru tine, Primăvară!  

8. Asociaţia Meşterilor Populari din Moldova şi Fundaţia Hand of Help 
parteneriat încheiat pentru desfăşurarea activitaţii Atelier de mesteşuguri 
tradiţionale. 

9. Liceul de Artă Ştefan Luchian – partener în organizarea proiectului Ziua 
Mondială a Poeziei. 

10. Colegiul Naţional A.T. Laurian, Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Liceul 
Teoretic Nicolae Iorga Botoşani − parteneri în derularea Festivalului Naţional de 
muzica folk pentru copii şi tineret Seri melancolice eminesciene. 

11. Colegiul Elena Doamna Galaţi − partener în organizarea proiectului educaţional 
Pe urmele lui Mihai Eminescu. 

12. Consiliul local al Comunei Mihai Eminescu Botoşani − partener în derularea 
Festivalului Floare albastră. 

13. Consiliul Judeţean Botoşani, Primăria oraşului Săveni şi Asociaţia 
Art&Heritage UNESCO Club Bucure şti − parteneri în derularea proiectului 
Time 4 Mihai Eminescu/E timpul pentru Mihai Eminescu. 

14. Ministerul Afacerilor Interne, Institu ţia Prefectului − Judeţul Botoşani, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Nicolae Iorga  Botoşani, Consiliul 
Judeţean Botoşani, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani, Primăria 
Comunei Mihai Eminescu, Societatea Naţională de Cruce Roşie Filiala 
Botoşani − parteneri în organizarea proiectului educaţional Tabăra pentru situaţii 
de urgenţă/Prezent şi viitor în siguranţă, ediţia 2015. 

15. Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani − iniţiator şi colaborator al Concursului 
Naţional Cultură şi civilizaţie în România 

16. Clubul Copiilor Dorohoi − colaborator în organizarea Festivalului Internaţional 
de muzică populară Mugurelul, ediţia 2015. 

17. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradi ţionale 
Botoşani − partener în proiectul Atelier de meşteşuguri tradiţionale. 

  
2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, 
oportunit ăţi, ameninţări) 
 

SWOT este o metodă de analiză a punctelor tari şi slabe ale unei companii, instituţii 
sau ale unei persoane precum şi o reflectare asupra oportunităţilor sau ameninţărilor din 
mediul extern care pot influenţa atingerea scopurilor acelei companii. Termenul de SWOT 
este o abreviere care derivă din cuvintele “strengths”, “weaknesses”, “opportunities” şi 
“threats”. Folosită în mediul organizaţional, dar nu numai, SWOT este devine utilă atunci 
când se elaborează politici, strategii pe termen lung sau planuri de dezvoltare. 

O astfel de analiză a făcut şi Memorialul Ipoteşti când a elaborat strategia culturală 
pentru perioada 2013-2016. 
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Prin intermediul său managementul de vârf al instituţiei poate anticipa schimbările şi 
elabora şi implementa strategia optimă viitoare. 

2.1. Punctele tari (forte) reprezintă activităţi pe care instituţia le realizează mai bine 
decât alte instituţii sau resurse pe care le posedă şi care le depăşesc pe cele ale altor instituţii: 
- viaţa culturală intensă, activă 
- diversitate mare de evenimente culturale 
- public receptiv, interesat 
- deschiderea autorităţilor judeţene către cultură 
- personal calificat (muzeografi, bibliotecari cu studii superioare);   
- baza documentară (manuscrise, cărţi de certă valoare, multe chiar în ediţii de excepţie); 
- baza materială corespunzătoare desfăşurării oricăror tipuri de activităţi culturale;  
- spaţii de cazare corespunzătoare, autorizate pentru a găzdui participanţii la ateliere de lucru 
etc.; 
- săli de expoziţii cu dotări de ultima oră; 
- sala pentru servirea masei; 
- bucătăria unde se poate prepara micul dejun; 
- racordare la toate utilităţile; 
- posibilitatea desfăşurării activităţilor în aer liber (amfiteatru cu cca. 600 locuri). 

2.2. Punctele slabe reprezintă activităţi pe care institutia nu le realizează la nivelul 
propriu celorlalte instituţii sau resurse de care are nevoie, dar nu le posedă. 
- lipsa unei politici culturale locale coerente si asumate de toti factorii interesati -
administratie, institutii şi organizaţii culturale, mediu academic. 
- nivelul de cultura generală redus-ca efect al stării educaţiei preuniversitare. 
- cultura la capatul listei de prioritati politice. 
- cadru legislative si normative defectuos. 
- infrastructura necorespunzatoare (lipsa indicatoarelor, a căilor de comunicaţii); 
- lipsa surselor de finanţare a cheltuielilor de capital necesare pentru modernizarea spaţiilor. 

2.3. Oportunităţile reprezintă factori de mediu externi pozitivi pentru instituţie, altfel 
spus şanse oferite de mediu instituţiei pentru a-şi stabili o nouă strategie sau a-şi reconsidera 
strategia existentă în scopul exploatării profitabile a oportunităţilor apărute. „Oportunităţi” 
există pentru fiecare instituţie şi trebuie identificate pentru a se stabili la timp strategia 
necesară fructificării lor. 
- aşezarea într-un spaţiu mirific în apropierea pădurii Baisa, locul unde se găseşte Lacul cu 
nuferi; 
- intrarea în administrarea instituţiei a acestui obiectiv de interes turistic; 
- accesul facil către obiectivele turistice din nordul Moldovei. 

2.4. Ameninţările sunt factori de mediu externi, negativi pentru instituţie, cu alte 
cuvinte situaţii sau evenimente care pot afecta nefavorabil, în măsură semnificativă, 
capacitatea instituţiei de a-şi realiza integral obiectivele stabilite.  
 - subfinanţarea în ceea ce priveşte cheltuielile de capital;  
 - infrastructura care lasă de dorit şi îngreunează accesul la obiectivul cultural-turistic. 
 
3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia 
 

Strategia Memorialul Ipoteşti pentru adecvarea ofertei culturale la solicitările 
publicului, pentru creşterea, diversificarea şi fidelizarea audienţei cât şi pentru punerea în 
valoare a celor cinci spaţii muzeale din cadrul Memorialului Ipoteşti include şi o serie de 
evenimente speciale complementare, cu un grad ridicat de entertainment. 

Acestea au fost desfăşurate atât la sediu, în Amfiteatrul Laurenţiu Ulici  din cadrul 
Bibliotecii Naţionale de Poezie Mihai Eminescu Ipoteşti, în amfiteatrul exterior, amfiteatru cu 
o capacitate de 560 de locuri, în Sala de expoziţii temporare Horia Bernea, dar şi în afara 
spaţiului muzeal, prin derularea parteneriatelor în care Memorialul Ipoteşti a fost implicat. 
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Dintre acţiunile întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţii PR/strategii 
media selectăm: 

− punerea accentului, pe lîngă presa scrisă, pe promovarea on line − feeder.ro, canale 
media, folosirea reţelelor sociale myspace, canalul internaţional e-flux, pentru evenimente 
excepţionale şi identificarea a noi canale electronice de comunicare; 

− realizarea de materiale electronice, publicate pe site-ul instituţiei cât şi pe contul de  
Facebook: www.facebook.com\MemorialIpotesti.Centrul National de Studii Mihai Eminescu 

− amplasarea de bannere şi materiale promoţionale în diferite puncte de interes 
comercial şi turistic deschise în unităţile de profil; 

− producerea de materiale audio-video;  
− dialogul personal (cultivarea relaţiilor cu liderii de opinie, cu reprezentanţii presei, 

materiale destinate mass-media). 
Pentru promovarea proiectelor proprii în anul 2015, Memorialul Ipoteşti a întreprins 

următoarele acţiuni:  
- a realizat materiale promoţionale tipărite (invitaţii, afişe, pliante, broşuri, fly-ere etc.) 

care au fost distribuite în diverse instituţii publice (de învăţământ, culturale) şi societăţi 
private; 
- a editat materiale de specialitate (album monografic, cronologie dedicată vieţii şi 

operei lui Mihai Eminescu, pliante tematice, cărţi poştale) care au fost puse la dispoziţia 
publicului vizitator; 
- materialele promoţionale au fost în permanenţă puse la dispoziţia publicului prin 

Punctul de informare turistică (Pietonalul Unirii  Botoşani); 
- a întocmit materiale informative pentru mass-media − comunicate de presă – în 

vederea promovării diferitelor evenimente culturale desfăşurate conform programului cultural 
al instituţiei; 
- a făcut publice diversele evenimente şi acţiuni culturale prin canalele electronice de 

comunicare (mailing-list, presă), iar pentru evenimentele majore prin canalul internaţional e-
flux;  
- a transmis invitaţii pe canale electronice de comunicare (peste 1500 contacte); 
- este înscris în baza de date a Cimec prin Newsletter CIMEC;  
- a realizat materiale informative generale pentru grupurile ţintă: Programul cultural pe 

anul 2015 al Memorialului Ipoteşti a fost inclus în materialul informative realizat la nivel 
judeţean pentru toate instituţiile de cultură; 
- web site-ul instituţiei, www.eminescuipotesti.ro, a fost în permanenţă actualizat, 

conţinând informaţii detaliate despre tot ceea ce reprezintă Memorialului Ipoteşti la nivel 
judeţean şi naţional; 
- a realizat materiale audio-video ce conţin programul tuturor evenimentelor desfăşurate, 

completând astfel valoroasa arhivă multimedia pe care o instituţie o deţine; 
- a realizat şi coordonat prin personalul de specialitate evenimente precum: vernisaje, 

conferinţe, atelierul foto etc; 
- a editat trimestrial revista culturală Hyperion. 

 
4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari  

 
Studiile realizate de Memorialul Ipoteşti sunt preponderent cantitative, urmărind 

fluctuaţia publicului în funcţie de lunile anului şi ţinând cont de categoriile de vârstă.  
Beneficiarii direcţi ai programelor educative şi culturale ale instituţiei au fost elevi şi 

studenţii, luând în considerare faptul că aceasta este etapa în care tinerii acumulează cele mai 
multe şi mai variate cunoştinţe, au cele mai multe curiozităţi şi o sferă largă de interse. Astfel, 
în afara programului cultural propriu, găzduim o diversitate de activităţi organizate de licee, 
şcoli generale şi grădiniţe, de asociaţii culturale din judeţ şi din ţară, activităţi ce au ca 
obiectiv general o mai bună cunoaştere a limbii şi literaturii române, a operei eminesciene în 
context naţional şi universal, a tradiţiilor şi obiceiurilor populare zonale şi naţionale. 
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În anul 2015 o atenţie specială s-a acordat, la fel ca şi în anii precedenţi, vizitatorilor 
ocazionali, proveniţi din excursiile organizate de unităţile şcolare şi de firmele de turism, 
precum şi de alte instituţii de profil cultural din ţară. Obiectivul principal este ca Memorialul 
Ipoteşti să facă parte integrantă din itinerariile turistice care au ca scop promovarea şi 
dezvoltarea turismului cultural în nordul Moldovei. 

Pe termen scurt, unul din obiectivele Memorialului Ipoteşti este acela de a dezvolta 
interesul unei cât mai largi audienţe prin integrarea în grupul ţintă a publicului tânăr (categoria 
de vârstă 16-35 ani), a reprezentanţilor mass-media şi a potenţialilor sponsori.  

Pe termen lung se au în vedere: 
− atragerea unui public cât mai numeros din străinătate, printr-o ofertă turistică cât mai 

atractivă, promovată prin agenţiile de turism din zonă şi din ţară, inclusiv pe internet; 
− atragerea non-publicului, adică a comunităţilor defavorizate, persoane cu acces limitat la 

educaţie şi cultură. Astfel, oferta noastră culturală vine şi în sprijinul persoanelor private de 
libertate, delincvenţi minori sau persoane adulte private de libertate din Penitenciarul 
Botoşani, dar şi a copiilor instituţionalizaţi şi a celor de la Şcolile Speciale din Botoşani şi 
Dorohoi. 
  
5. Grupurile ţintă ale activităţilor institu ţiei 
 
 Destinatarii proiectelor şi programelor culturale derulate de Memorialul Ipoteşti sunt 
alcătuiţi din: 
 − publicul divers, participant constant la activităţile derulate, alcătuit din diferite 
categorii socio-profesionale − elevi, studenţi, masteranzi, profesori, pensionari etc. 
 − scriitori, critici literari, specialişti în literatură şi istorie literară, participanţi la 
activităţile de specialitate; 
 − traducători şi cercetători din domeniul ştiinţelor umaniste; 
 − creatori de artă, atât modernă cât şi tradiţională, participanţi la atelierele de 
specialitate organizate periodic; 
 − publicul larg pasionat de lectură, căruia i se adresează materialele de specialitate 
apărute în cadrul planului trimestrial şi al celui anual de editare.  
 
6. Profilul beneficiarului actual 
 

Structura publicului ţintă nu este omogenă. Vizitatorii şi participanţii la diferitele 
evenimente organizate diferă ca grad de şcolarizare, de la absolvenţi de studii superioare 
(inclusiv masterate şi doctorate) la persoane care au absolvit doar ciclul primar. La fel, şi 
veniturile acestora diferă foarte mult, astfel că materiale de promovare a imaginii instituţiei 
trebuie gândite în maniera de a fi accesibile tuturor participanţior la actul cultural şi educaţioal 
oferit de muzeu.  

Audienţa fidelă este formată din elevi şi cadre didactice de gimnaziu sau liceu, părinţi, 
personalul de specialitate din alte instituţii culturale din judeţ şi din ţară, scriitori şi cercetători 
din ţară şi străinătate – consacraţi sau în curs de afirmare, personalităţi ale vieţii politice, ale 
mediului de afaceri şi din publicitate, reprezentanţi ai sponsorilor şi partenerilor, jurnalişti din 
presa locală şi naţională, numeroase personalităţi din mediul cultural românesc şi străin şi, nu 
în ultimul rând, pasionaţi de artă în general, de valoare şi de frumos.  

Memorialul Ipoteşti oferă vizitatorilor şi condiţii speciale de vizitare: 
− zile în care vizitatorii, indiferent de categoria socio-profesională, pot vizita gratuit 
expoziţiile muzeului: Zilele Eminescu din ianuarie şi iunie, 9 Mai – Ziua Europei, 1 Iunie – 
Ziua Internaţională a Copilului, Ziua Internaţională a Muzeelor, Zilele Europene a 
Patrimoniului; 
− zile în care sunt programate vernisajele expoziţiilor şi evenimentele speciale (conferinţe, 
simpozioane, proiecţii de film, concerte, spectacole multimedia); 
− gratuităţi pentru diverse categorii socio-profesionale: membrii ICOM, angajaţi şi pensionari 
ai altor instituţii muzeale din ţară, oameni de presă, delegaţii oficiale din ţară şi din străinătate; 
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− reduceri pentru elevi, studenţi, pensionari, militari, veterani, persoane cu dizabilităţi. 
Pentru toate aceste categorii de vizitatori personalul de specialitate al Memorialului 

Ipoteşti oferă, prin ghidaje de specialitate în limba română, engleză şi franceză, posibilitatea 
cunoaşterii patrimoniului cultural mobil şi imobil al Memorialului Ipoteşti şi implicit a vieţii 
şi operei marelui poet naţional.  
 
B) Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbun ătăţirea acesteia: 
 
1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional şi 
la strategia culturală a autorităţii 
 

Memorialul Ipoteşti − Centrul Naţional de StudiiMihai Eminescu derulează programe 
şi proiecte în care se regăsesc pricipalele caracteristici ale Strategiei sectoriale în domeniul 
culturii şi patrimoniului naţional pentru perioada 2014-2020 şi ale Strategiei de Dezvoltare 
Socio-Economică a Judeţului Botoşani 2014-2020. Activitatea de protejare a patrimoniului, 
cea de promovare a patrimoniului cultural naţional mobil şi a patrimoniului cultural imaterial 
sunt printre priorităţile instituţiei, reflectându-se atât în activitatea curentă de specialitate, cât 
şi în proiectele culturale derulate. Este susţinută şi promovată creaţia culturală şi de cercetare, 
prin implicarea cât mai multor specialişti din domeniile umaniste în proiectele derulate. 
Deschiderea către publicul vizitator prin oferirea accesului nerestrictiv la cele 5 obiective 
cultural-muzeale, angrenarea elevilor şi profesorilor în derularea de proiecte educaţionale în 
parteneriat duc la o mai bună cunoaştere a patrimoniului specific, instituţia fiind una 
reprezentativă pentru cultura botoşăneană. Componentei turismului cultural i se adaugă şi 
componenta turismului de agrement, prin includerea Lacului cu nuferi în circuitul de vizitare, 
astfel încât este diversificată avtivitatea specifică.  
  
2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari 
 

O succintă analiză a programelor Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii 
Mihai Eminescu – de prezentare, de dialog artistic, de parteneriat, de documentare creativă, de 
arhivare a manifestărilor culturale pe suport audio-video, şi nu în ultimul rând de educaţie, 
aduce în prim-plan preocuparea muzeului de a-şi apropia un public larg, dar interesat şi avizat, 
aceste programe având ca scop dezvoltarea cunoaşterii vieţii şi operei poetului Mihai 
Eminescu în spaţiul literaturii şi culturii române – parte integrantă, dar distinctivă, în 
contextul patrimoniului cultural european şi universal. 

Răspunsul comunităţii ca indicator al eficienţei programelor: 
- menţinerea la un nivel relativ mare a numărului de vizitatori; 
- creşterea numărului partenerilor media; 
- numărul ştirilor şi articolelor mass-media; 
- numărul articolelor în literatura de specialitate; 
- creşterea numărului de parteneri unităţi şcolare; 
- creşterea numărului de parteneri din instituţiile de cultură. 
 
3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse 
 

Activităţile derulate de Memorialul Ipoteşti − Centrul Naţional de Studii Mihai 
Eminescu sunt orientate pe componenta cercetării ştiinţifice a patrimoniului istorico-literar 
muzeal existent, protejarea patrimoniului mobil şi imobil, promovarea patrimoniului specific, 
organizarea de colocvii, seminarii, tabere de specialitate, şi pe componenta dezvoltării 
profesionale, astfel încât oferta culturală făcută publicului vizitator şi instituţiilor partenere să 
fie în continuă creştere. S-au lărgit şi diversificat parteneriatele instituţionale, precum şi 
domeniile de colaborare, avându-se în vedere aprofundarea activităţii specifice. 

Referitor la patrimoniul muzeal, s-au pus în continuă practică studierea, cercetarea, 
conservarea şi restaurarea obiectelor – bunuri culturale mobile. Compartimentul de 
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specialitate are ca activitate continuă întocmirea evidenţei analitice, a fişelor de evidenţă a 
bunurilor culturale mobile şi a fişelor de conservare şi restaurare.  

S-a continuat şi finalizat restaurarea piesei Masă ovală, care avea lipsă elemente 
componente, ceea ce a impus studiu şi cercetare pentru cunoaţşerea cu certitudine a aspectului 
iniţial a bunului cultural mobil. Procesul de restaurare a fost complex, ceea ce a determinat 
întocmirea unui material documentar de specialitate. S-a întocmit documentaţia fotografică 
înainte, în timpul şi la finalul operaţiunilor de înlocuire a acoperişului Bisericuţei familiei 
Eminovici. S-a efectuat restaurarea suportului de lemn a 24 de icoane şi a celor 2 uşi 
împărăteşti; cele 24 de icoane fac parte din frizele cu icoanele praznicelor şi a prooorocilor din 
acest locaş de cult unicat. 

Proiectele expoziţionale şi educative reprezintă metode noi de promovare a poeziei, în 
special, şi a literaturii române, în general, prin mijloacele specifice muzeografiei actuale, în 
care se dezvoltă noi sisteme de promovare a culturii naţionale – ca parte importantă a 
spiritualităţii universale.   

Promovarea dialogului interdisciplinar, promovarea activităţilor cu caracter interactiv, 
deschiderea către noi categorii de consumatori ai actelor artistice, culturale, muzeale, 
întreţinerea unor contacte eficiente cu partenerii culturali în vederea dezvoltării de proiecte 
comune.  
 
C. Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de 

reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz: 
 

1. Măsuri de organizare internă 

Memorialul Ipoteşti este organizat şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare, 
cu prevederile Regulamentul intern si Regulamentului de organizare şi funcţionare. 
- Regulament Intern este întocmit în conformitate cu reglementările în vigoare şi contractele 
individuale de muncă şi stabileşte regulile ce trebuie respectate de angajaţii Memorialului 
Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu. Prevederile R.I. se aplică tuturor 
angajaţilor instituţiei, încadraţi cu contract individual de muncă pe durată determinată sau 
nedeterminată, indiferent de locul de muncă, atribuţiile ori funcţiile pe care le îndeplinesc de 
la data semnării contractului de muncă. 

R.I. se aplică şi celor care sunt abilitaţi să lucreze în incinta instituţiei, adică 
delegaţilor, detasaţilor, precum şi studenţilor care activează în unităţile muzeale. 

Regulamentul intern cuprinde: 
     a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul Memorialului Ipoteşti – 
Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu; 
     b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de 
încălcare a demnităţii; 
     c) drepturile şi obligaţiile conducerii executive şi ale celorlalţi salariaţi; 
     d) procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;  
     e) reguli concrete privind disciplina muncii; 
     f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; 
     g) reguli referitoare la disciplina muncii în cadrul Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional 
de Studii Mihai Eminescu; 
     h) modalităţi de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice; 
     i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a personalului din cadrul Memorialului 
Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu. 
      Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) pentru Memorialul Ipoteşti − 
Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu este un instrument de conducere care descrie 
structura organizaţiei, prezentând pe diferitele ei componente atribuţii, competenţe, niveluri de 
autoritate, responsabilităţi, mecanisme de relaţii. Documentul conţine o prezentare a 
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atribuţiilor posibile pentru diversele compartimente şi activităţi (managementul instituţiei, 
domeniul administrativ, juridic, relaţii publice, muzeografie, restaurare-conservare, resurse 
umane, financiar-contabil). 
      Memorialul Ipoteşti a implementat sistemul de control intern/managerial, care 
asigură atingerea obiectivelor instituţiei într-un mod eficient şi eficace. Acest tip de control 
funcţionează sub supravegherea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare 
metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial. Activitatea Comisiei este 
legiferată de Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului 
controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi 
pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările şi completările 
ulterioare şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de monitorizare, 
coordonare şi îndrumare metodologică. 

Organigrama-cuprinde un număr de 38 de posturi, din care: 5 posturi de conducer şi 
33 de posturi de execuţie; din cele 33 posturi de execuţie 7 posturi sunt de deservire. 

În anul 2015 a fost înfiinţat postul de şef birou muzeografie, restaurare, conservare, 
supraveghere. 

Din analiza Organigramei pe verticală se desprind următoarele: 
În subordinea directă a managerului sunt: 
a. Directorul adjunct, căruia i se subordonează: 
                        - serviciul cercetare, documentare, muzeografie; 

       - compartimentul tehnic-administrativ, bază turistică. 
      B .Contabilul şef, care are în subordine: 
          - compartimentul financiar-contabil; 
          - compartiment resurse umane-salarizare; 
                               - compartiment achiziţii publice; 
      C. Compartiment juridic-secretariat. 

În aceasta formă, organigrama împreună cu statul de funcţii a fost înaintat Consiliului 
Judeţean Botoşani spre aprobare. 
  
2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 

Propuneri de modificare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  
 Ţinând cont de modificările apărute în legislaţie sau de alte cauze, Regulamentul de 
organizare şi funcţionare va suferi modificări, dupa cum urmează:    
- Art. 1. se modifică: Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu 
funcţionează începând cu 1 aprilie 1992 ca instituţie publică de interes naţional, cu 
personalitate juridică, în baza Hotărîrii de Guvern privind organizarea Memorialului Ipoteşti – 
Centrului Naţional de Studii Mihai Eminescu nr. 188 din 17 aprilie 1992 şi se află în prezent 
în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani din anul 2002. 
- Art. 2. se modifică: Memorialul Ipoteşti este organizat şi functionează în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi cu 
Regulamentul Intern. 
- La Art. 4. se adaugă Puncte de lucru: 
- Punctul de informare turistică amplasat pe Pietonalul Unirii din Botoşani şi 
- Lacul cu nuferi (având în vedere H.C.J. Botoşani nr. 68/28.05.2014 – privind aprobarea 
înscrierii în domeniul public al Judeţului Botoşani şi darea în administrarea Memorialului 
Ipoteşti – Centrul National de Studii Mihai Eminescu a terenului în suprafaţă de 26.045 mp 
situat în extravilanul comunei Mihai Eminescu, judeţul Botoşani şi a modificarii şi 
completării inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani). 
- La Art. 5. pct. h, se adaugă: 
- organizarea de sesiuni, comunicări, simpozioane, colocvii, ghidaje tematice, matinee şi seri 
muzeale, conferinţe şi mese rotunde, precum şi publicaţii de specialitate, realizarea de filme 
documentare, articole de prezentare în presa scrisă, audio şi video, precum şi prin alte forme; 
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- activităţi ştiintifice de cercetare a patrimoniului cultural (muzeul poate organiza programe de 
studiu şi practică pentru elevi, studenţi, doctoranzi, tineri specialişti în formare, profesori din 
ţară sau din străinătate, prin colaborare cu unităţile de învăţământ, cercetare şi perfecţionare a 
cadrelor interesate). 
- La Art. 9. se adaugă pct. c: personalul contractual al instituţiei va respecta normele de 
conduită profesională prevăzute de Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a 
personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice. 
- La Art. 11. se adaugă – punctul d) “ Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de 
inventariere, potrivit prevederilor Legii nr. 82 /1991, republicată, şi în conformitate cu 
reglementările contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei 
persoane care are obligaţia gestionării entităţii. În vederea efectuării inventarierii, aceste 
persoane aprobă proceduri scrise, adaptate specificului activităţii, pe care le transmit 
comisiilor de inventariere (art. 5 din O.M.F.P. nr. 2861/2009 ).” 
                                         - punctul e): “directorul adjunct este numit de către managerul 
instituţiei în urma câştigării concursului organizat pentru ocuparea postului.” 
- Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza fişei postului şi a legislaţiei în vigoare. 
- La Art. 12. – privind Contabilul şef, care are în subordine următoarele compartimente: 
   - Compartiment finaciar-contabil 
   - Compartiment resurse umane-salarizare  
   - Compartiment Achiziţii publice. 
-se adauga pct. c: - Coordonează activitatea financiar-contabilă, de salarizare şi achiziţii 
publice. 
- Organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar-contabile. 
- Organizează şi răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului instituţiei. 
- Propune măsuri pentru îmbunăţirea activităţii financiar-contabile a instituţiei. 
- Alături de director, angajează instituţia, prin semnătură, în toate operaţiunile patrimoniale. 
- Organizează circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor 
în contabilitate şi se preocupă de prelucrarea automată a datelor în domeniul financiar-
contabilitate. 
- Urmăreşte respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice, respectarea 
procedurilor operaţionale de lucru. 
- Împreună cu managerul instituţiei se preocupă pentru inventarierea patrimoniului conform 
legii. 
- Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin compartimentului financiar-contabilitate 
pentru asigurarea integrităţii patrimoniului, întocmeşte proiectele de decizii privind 
inventarierea patrimoniului la termenele prevăzute de legislaţia în vigoare şi se preocupă de 
valorificarea rezultatelor inventarierii împreună cu personalul din sub ordine. 
- În conformitate cu Legea 82/1991, art.10, alin.4, cu OMFP nr. 3512/2008 şi cu prevederile 
pct. 43 din OMFP nr. 2861/2009, contabilul şef are obligaţia avizării realităţii calculului 
diferenţelor valorice din listele de inventariere, astfel că diferenţele constatate în plus sau 
minus, după punerea de acord a fapticului cu scripticul, să reprezinte realitatea, în acelaşi timp 
anunţând comisia de inventariere despre eventualele gestiuni neinventariate. 
- Asigură evidenţa contabilă sintetică şi analitică în conformitate cu prevederile legale. 
- Sesizează managerul şi propune măsuri atunci când constată încălcarea legislaţiei şi 
producerea de pagube. 
- Îndeplineşte orice atribuţii specifice functiei pe care o ocupă, potrivit legii. 
- Art. 15. şi Art. 16. – Consiliul de Administraţie devine Consiliul Administrativ. 
- Art. 17. – Consiliul Ştiinţific devine Consiliul de specialitate. 
- Art. 21. alin. 1 se modifică astfel:   

- 1.1- Serviciul cercetare, documentare, muzeografie – este condus de un şef 
serviciu angajat conform legii. 
 Acest serviciu, potrivit noii Organigrame a Memorialului Ipoteşti aprobată în şedinţa 
de Consiliul Judeţean Botoşani în data de 31 ianuarie 2014, cuprinde următoarele: 

- Redacţia şi administrarea Revistei Hyperion 
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- Birou muzeografie, restaurare, conservare, supraveghere 
- Compartiment cercetare, documentare 

- Serviciul muzeografie, restaurare, conservare, supraveghere se transformă în Birou 
muzeografie, restaurare, conservare, supraveghere. 
- Biroul Cercetare, documentare, promovare imagine şi relaţii  publice se va transforma în 
Compartiment cercetare, documentare. 
- Serviciul Tehnic Administrativ se va transforma în Compartiment tehnic administrativ-bază 
turistică care este în subordinea directorului adjunct al instituţiei . 

- 1.1. punctul b) - organizează, coordonează şi controlează activitatea biroului 
- monitorizează şi organizează activităţile scpecifice biroului 
- coordonează şi organizează, împreună cu specialiştii din compartiment, 

expoziţiile permanente şi temporare 
- ia măsurile necesare pentru asigurarea concervarii, restaurării, păstrării şi 

securităţii patrimoniului cultural mobil, în funcţie de fondurile aprobate 
- propune anual sau ori de câte ori se impune, în funcţie de situaţiile ivite, 

planul de achiziţii ( aparatură, servicii, etc) în domeniul muzeal pentru realizarea respectării 
condiţiilor de conservare, depozitare, păstrare, expunere, asigurare  a pazei şi protecţiei, etc. 

- ia măsurile necesare şi răspunde de realizarea evidenţei patrimoniului cultural 
conform normelor în vigoare 

- îndrumă, coordonează şi controlează activitatea curentă de întocmire a 
evidenţei patrimoniului cultural (registre inventar, baze de date, FAE, fişe de restaurare şi fi şe 
de conservare) 

- întocmeşte, pe baza propunerilor specialiştilor din toate compartimentele de 
specialitate, planul anual de expoziţii 

- efectuează ghidaje de specialitate pentru grupurile de vizitare 
- întocmeşte şi actualizează permanent, în funcţie de modificările intervenite, 

fişele de post ale salariatilor din subordine 
- întocmeşte anual, până la termenul stabilit de reglementările în vigoare, fişele 

de evaluare ala salariaţilor din subordine 
- colaborează cu celelalte compartimente în realizarea activităţilor culturale 

prevăzute în Programul cultural nanual al instituţiei 
- 1.2. – asigură activitatea de turism conform Regulamentului de organizare şi 

funcţionare Popas turistic “Floare albastră” nr. 308/03.02.2014. 
Art. 22. va avea următorul conţinut: 
Planul anual de venituri şi cheltuieli se aprobă de Consiliul Judeţean Botosani, iar răspunderea 
pentru executarea acestuia îi revine managerului, în baza contractului de management. 
Cheltuielile de funcţionare şi de capital ale Memorialului Ipoteşti sunt finanţate din subvenţie 
de ordonatorul principal de credite, Consiliul Judeţean Botoşani şi din venituri proprii. 
Art. 25. se modifica la punctele k, l, m, astfel: 
k) sponsorizări acceptate de Memorialul Ipoteşti din partea unor persoane fizice sau juridice 
de drept public sau privat, din ţară sau din străinătate; 
l) donaţii acceptate de Memorialul Ipoteşti din partea unor persoane fizice sau juridice de 
drept public sau privat, din ţară sau din străinătate; 
m) prin vânzări de produse cu şi despre Mihai Eminescu turiştilor, volume, materiale 
promoţionale (vederi, ilustrate, etc.), obiecte de suvenir ( medalioane, brelocuri, magneţi etc.) 
prin Punctul de informare turistică de pe Pietonalul Unirii din Botoşani, dar şi prin Casa 
părintească şi Muzeul Mihai Eminescu.  
Art. 26. va avea următorul conţinut: 
Activitatea instituţiei se desfăşoară pe baza programului de activitati culturale aprobat de 
Consiliul de specialitate şi de Consiliul Judeţean Botoşani.  
Art. 33. va avea următorul conţinut: 
Orice modificare sau completare a prezentului Regulament se va face, în funcţie de evoluţia 
legislaţiei, la propunerea managerului Memorialului Ipoteşti prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Botoşani. 
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La prevederile actualului regulament se adaugă prevederi referitoare la disciplina 
muncii, care se regăsesc în Constituţia României, Codul Muncii, Legea muzeelor şi colecţiilor 
publice nr. 311/23 iulie 2003, Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural 
mobil, Regulamentul Intern, contractul individual de muncă, fişa postului, instrucţiuni de 
protecţia muncii, instrucţiuni P.S.I., reguli de serviciu şi norme diverse, decizii sau circulare 
ale conducerii.  
Art. 34. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliului 
Judeţean Botoşani. Cu aceeasi dată îşi încetează valabilitatea orice alte reglementări contrare. 

 

3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere 

Şedintele Consiliului Administrativ perioada 01.01.2015 – 31.12.2015:  
În perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015 s-au ţinut 3 şedinte de Consiliu 

Administrativ, după cum urmează: 
1. Şedinţa din data de 09.02.2015 cu următoarea ordine de zi: 

     - Aprobare buget 2015 
 - Organigrama şi statul de funcţii 

 - Aprobare modificare RI si ROF  
2. Şedinta din data de 03.07.2015 cu următoarea ordine de zi: 
 - Execuţia bugetară 

 - Includerea in Programul Cultural anual  2015 a proiectului “Tabara de vară în 
domeniul situaţiilor de urgenţă” ediţia V Botoşani, 10-14 august 2015, organizator ISU 
Botoşani; co-organizator − Memorialul Ipoteşti. 

3. Şedinta din data de 12.11.2015 cu următoarea ordine de zi: 
- Realizarea programului de investiţii pe anul 2015 
- Execuţia bugetară 

      - Discutarea modificărilor RI si ROF (propuneri privind CO, comisie disciplină etc.) 
      - Inventarierea patrimoniului 
      - Prezentarea recomandarilor din misiunea de audit intern 
      - Stadiul documentatiei privind acreditarea institutiei şi măsurile ce vor fi întreprinse ptr 
obţinerea acesteia în cel mai scurt timp 
       - Stadiul acţiunii de realizare a evidenţei analitice a bunurilor culturale, a fişelor de 
evidenţă analitică 
       - Discutarea oportunităţii prelungirii celor 3 contracte civile 
       - Oportunitatea asigurării unui post de paza la Lac şi prelungirea contractului cu firma de 
pază pe 2016 (camere video la paza, suplimentare posturi Lac) 
       - Desemnarea echipei de gestionare a registrului riscurilor 
       - Procedurile operationale; aprovizionare, achiziţie, inventariere, activităţi culturale şi 
comunicarea procedurilor existente; circuitul documentelor şi afişare la secretariat. 
  
 Consiliul Ştiinţific al Memorialului Ipoteşti − Centrul Naţional de Studii Mihai 
Eminescu nu s-a putut întruni în şedinţe operaţionale la sediul instituţiei din motive obiective, 
dar membrii Consiliului au fost în permanentă legătură cu personalul de specialitate (mail, 
telefon) pentru avizarea Programului cultural anual. Totodată, membrii Consiliului Ştiinţific 
au fost parteneri activi în organizarea proiectelor de specialitate ale instituţiei − seminarii, 
colocvii, tabere de specialitate.  
 
4. Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare, 
promovare, motivare/sancţionare) 

În perioada analizată, la Memorialul Ipoteşti se înregistrează o singură angajare pe 
postul de şef birou muzeografie, restaurare, conservare, supraveghere motivat de faptul că 
postul era vacant şi era necesar pentru buna desfăsurare a activitatii de specialitate. 
Menţionam că postul de şef birou muzeografie, restaurare, conservare, supraveghere a fost 
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creat prin transformarea unui post vacant de muzeograf memorialistica gr. I şi a fost aprobat 
prin Hotărârea CJ Botoşani nr. 34 din 26.03.2015. În cursul anului 2015 nu au fost aplicate 
sancţiuni disciplinare niciunui angajat. 

Evaluarea personalului pentru anul 2014 s-a făcut în luna ianuarie a anului 2015 iar 
evaluarea personalului pentru anul 2015 s-a facut în luna ianuarie 2016 de către şefii ierarhici, 
cu respectarea criteriilor de evaluare menţionate pentru fiecare angajat în contractul individual 
de muncă, ţinând cont şi de obiectivele stabilite prin fişa postului, cu respectarea prevederilor 
Dispozitiei nr. 180/11.07.2011 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, Codului Muncii 
- Legea 53/2003 republicată. 

În perioada de raportare Memorialul Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii Mihai 
Eminescu are un număr de două contracte suspendate (Atanasoie Magda şi Sava Margareta) 
ca urmarea a concediului pentru creşterea copilului în vârsta de pâna la doi ani. 

În anul 2015 a fost promovat un angajat în grad profesional cu respectarea Art. 26, 
alin. (1)-(5) din Legea Cadru nr. 284/28.12.2010 şi a Dispoziţiei nr. 7 din 08.01.2015 a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, Anexa nr .2 . 

Promovarea s-a făcut în urma susţinerii examenului de promovare de către candidatul 
care a îndeplinit condiţiile de promovare, respectiv a obţinut la evaluările anuale din ultimii 3 
ani, cel puţin de 2 ori calificativul foarte bine. 

Analiza nivelului de pregătire a personalului se raportează permanent la nivelul 
instituţiei, la obiectivele şi funcţiile acesteia, la stadiul dezvoltării sale, la programele pe care 
le realizează sau la proiectele de viitor. Pentru derularea activităţii muzeale şi de cercetare-
documentare, capacităţile profesionale ale personalului de specialitate trebuie folosite şi 
stimulate la maximum. Este important ca angajaţii să dispună de abilităţile, cunoştinţele şi 
perspicacitatea necesară pentru îndeplinirea funcţiilor lor. Lucrul cu publicul şi colaborarea cu 
alte discipline într-un muzeu sunt imperios necesare. De aceea se impune pregătirea muzeo-
grafică, filologică, respectarea codului deontologiei profesionale şi participarea frecventă la 
cursuri de perfecţionare, seminarii, colocvii, simpozioane în vederea asigurării de schimburi 
profesionale pe specificul activităţii. 

În anul 2015 bugetul alocat pregătirii personalului a fost aprobat în sumă de 6000  lei 
cu suplimentare prin virare de 1000 lei din  suma totala s-au cheltuit 6135 lei pentru 
perfecţionarea a şase angajaţi care au participat la cursuri după cum urmează: 

 
Nr 
crt 

Numele şi 
prenumele 

participantului 

Funcţia Denumirea 
cursului 

Perioada 
desfăşurării 

cursului 

Suma 
alocată curs 

(lei) 
1 Tupiluş Daniel Dirctor 

Adjunct 
Curs management Mai 2015 2000  

2 Juravle Monica Contabil Şef Curs management 
financiar 

Sept 2015 595 

3 Pîrlog Alina Economist Auditul sistemului 
contabil 

Oct 2015 850 

4 Berescu Elena 
Smaranda 

Muzeograf Muzeograf ,  
modul I 

Oct 2015 1200 

5 Tupiluş Daniel Dirctor 
Adjunct 

Expert achiziţii 
publice 

Noiemb 2015 550 

6 Pintilei Corneliu Specialist 
PSI, SSM 

Curs RSVTI Noiemb 2015 940 

 Total         6135 
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5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/refunc-
ţionalizări ale spaţiilor. 

 
Patrimoniul poate deveni şi trebuie să se constituie într-un obiectiv turistic important 

atât datorită particularităţilor şi interesului intrinsec pe care îl reprezintă cât şi datorită creşterii 
continue a turismului în scopuri culturale. 

Pentru a fi o sursă turistică cu un impact important asupra unei game variate de turişti, 
patrimoniul trebuie amenajat corespunzător. Dezvoltarea societăţii de agrement, precum şi alţi 
factori de natură socială şi mentală au dus la creşterea turismului cultural, la transformarea sa 
într-un fenomen de masă. Pentru a aduce beneficii economice este obligatorie administrarea 
corespunzătoare a patrimoniului cultural atât acelui mobil cât şi a celui imobil. De aceea cei 
care gestionează patrimoniul cultural trebuie să o facă în mod eficient, să aplice metode 
moderne de management şi marketing strategic pentru protejarea şi dezvoltarea acestuia. 

Măsurile luate pentru Gestionarea patrimoniului Memorialului Ipoteşti − Centrul 
Naţional de Studii Mihai Eminescu au fost în conformitate cu legislaţia în vigoare după cum 
urmează: 
- darea în gestiune a patrimoniului persoanelor ce întrunesc condiţii prevăzute de lege şi 

asigurarea condiţiilor pentru păstrarea integrităţii bunurilor în funcţie de natura acestora; 
- efectuarea de inventarieri la termenele şi în condiţiile stabilite de dispoziţiile legale în 

vigoare; 
- asigurarea depozitării bunurilor mobile în spaţii închise, cu asigurarea microclimatului 

corespunzator; 
- s-au facut intervenţii la bunurile imobile (Bisericuţa familiei) care constau în 

înlocuirea acoperişului,dar şi interventii la structura de rezistenţă a cupolelor; 
- înlocuirea a trei centrale şi a caloriferelor defecte de la spaţiile de cazare (Pensiunea 

Floare albastră); 
- curăţarea Lacului cu nuferi şi repararea podului către insulă; 
- raşchetare şi paluxare parchet scenă amfiteatru interior; 
- s-au făcut restaurări de bunuri culturale conform planului de restaurare, activitate care 

se continuă şi în anul 2016; 
- s-a pus în funcţiune sistemul de supraveghere video cu monitorizare în cabina de pază 
şi înregistrare pe hard; 
- - prin ocuparea postului de şef de birou muzeografie, expert evaluator bunuri culturale, 

s-a trecut la identificarea bunurilor culturale găsite la inventariere şi care nu erau identificate 
şi incadrate într-o clasa sau alta. 

 
Patrimoniul Memorialului Ipoteşti este compus din următoarele bunuri imobile: 

− Spaţii de expunere şi vizitare: Casa Memorială Mihai Eminescu, Casa Papadopol, 
Bisericuţa familiei Eminovici, Muzeul tematic Mihai Eminescu, Sala de expoziţii temporare 
Horia Bernea; 

− Spaţii de depozitare: depozitul de carte şi depozitul de patrimoniu cultural mobil din 
cadrul Bibliotecii Naţionale de Poezie Mihai Eminescu, arhiva multi-media din cadrul 
bibliotecii, depozitul de bunuri culturale;  

− Spaţii pentru activităţi cultural-artistice: Amfiteatrul interior Laurenţiu Ulici (130 
locuri), Amfiteatrul exterior (560 locuri); 

− Punctul de Informare Turistică Botoşani situat pe Pietonalul Unirii; 
− Spaţii de cazare: 7 vile tip bungalow, 1 apartament de protocol şi două camere 

pentru închiriere; 
− Spaţii de creaţie: foişorul din livadă, atelierul de grafică; 
− Spaţii cu destinaţia de birouri; 

− Alte spaţii: bucătărie, loc pentru servit masa, atelierul de tâmplărie, magazii, grupuri 
sanitare. 
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Îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparaţii, 
reabilitări. 

În perioadă 01.01.2015-31.12.2015 din subventiile primite de la Ordonatorul principal de 
credite si din Veniturile proprii s-a intervenit la următoarele obiective: 

− Igienizarea unor spaţii de cazare şi reparaţii de mică amploare; 
1. Reparaţii capitale la învelitoarea Bisericuţei de familie – conservare-restaurare material 

lemnos − fonduri alocate iniţial 50.000 lei . Ulterior încă 20.000 pentru tratamente biologice 

active. Total alocare bugetară  70.000 lei, din care s-au cheltuit: 

 - 6200 lei Proiect  

 - 74.56 lei cota ICS 0.25% 

 - 9600 lei plata biolog Mirela Brailean cf.contract 2605/10.09.2015 

 - 1271 lei substante CTS-Romania (pentru tratamentul biologic activ) 

 - 814.17 lei plata servicii diriginte santier FBC BUCOVINA DESIGN 

 - 51789.76 lei reparatii capitale invelitoare bisericuta – plata ALERO 

TOTAL INVESTIŢIE – BISERICUŢA DE FAMILIE  69749.49 LEI TVA inclus 

 

2. Reabilitare şi amenajare teren Lacul cu nuferi  

- Fonduri alocate 126.000 lei din care : 

- 18.228 lei servicii de proiectare tehnică 

3. Amenajare expoziţie permanentă Muzeul Mihai Eminescu  

- Fonduri alocate iniţial 100.000 lei . Ulterior s-au relocat 20.000 lei din cei 100.000 lei 

catre Bisericuţa familiei. Fonduri finale rămase 80.000 lei din care cheltuiti 0.00lei 

Reparaţii; 

      1. Reparaţii curente la Bisericuţa de familie (tencuit interior exterior, zugrăvit interior şi 

exterior exterior etc.) – 22.403,04 lei 

2. Raşchetare şi paluxare parchet scenă amfiteatru interior (S.C. DUFEL-CON S.R.L.) – 

3.026,76 lei -  

3. Reparaţii capitale instalaţie termică pensiune turistică; 

– înlocuire 3 centrale termice – S.C. SEBIANA S.R.L. 5.700 lei 

– înlocuit calorifere defecte cu calorifere noi (calorifere noi, manopera montare 

centrale, manopera instalaţii, conducte şi piese pentru instalaţii etc.) – 3.080,30 lei: 

− igienizarea unor spaţii de cazare şi reparaţii de mică amploare; 
 
 

6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/audit ării din partea autorit ăţii sau a 
altor organisme de control în perioada raportată 

În perioada raportată, respectiv 01.01.2015-31.12.2015, Memorialul Ipoteşti – Centrul 
Naţional de Studii Mihai Eminescu  a facut obietul controlului următoarelor instituţii: 
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INSPECTORATUL PENTRU SITUA ŢII DE URGENŢA NICOLAE IORGA Botoşani 

- Proces-verbal de control nr 118 din 14.01.2015 – :controlul tematic în vederea 
identificării, înlăturării eventualelor cauze, mijloace şi substanţe periculoase care pot provoca 
incendii, explozii sau alte stăride pericol, pe timpul desfăşurării manifestărilor culturale cu 
ocazia Zilei Culturii Nationale şi Zilelelor Eminescu 

- Proces-verbal de control 1309 din 12.05.2015 –control privind apărarea împotriva 
incendiilor şi protecţia civilă potrivit Legii 307/2006, Legii 481/2004 şi OUG nr. 21/2004. 

Constatări: 

- instalaţia de hidranţi interiori şi exteriori nu asigură posibilitatea utilizatorilor de a 
realiza intervenţia în faza iniţiala a incendiului cu debitele ,presiunile şi durata teoretica de 
funcţionare. 

- instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare a incendiilor din zona Corp 
administrativ, muzeul tematic, nu este menţinută în stare de funcţionare. 

- nu se asigură verificarea periodică a prizelor de pământ şi a instalaţiei de protecţie 
împotriva trăsnetului de către persoane fizice sau juridice atestate de către Autoritatea 
Naţionala de Reglementare în domeniul Energiei. 

- instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare a incendiilor din zona Casa 
Memorială, Corp Clădire Bibliotecă, Bisericuţa de familie şi Casa Papadopol nu este 
verificată periodic de către persoane atestate de catre Centrul Naţional pentru securitate la 
Incendiu şi Protecţie Civilă conform metodologiei elaborate de către IGSU, aprobata prin 
OMAI nr. 87 din 2010. 

- nu s-a efectuat verificarea periodică (o data pe an) la sistemul GPL destinat utilizării 
la consumatori de către societate sau personal autorizat ISCIR. 

INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE BOTOŞANI 

 - Proces-verbal nr. 2988 din 19.10.2015, din care se contată lipsa analizei de risc la 
securitate fizică. 

 - Proces-verbal nr. 629 din 02.03.2015, care are ca scop întărirea activităţilor 
preventive şi pregatirii antiinfracţionale a populaţiei, evaluarea măsurilor de securitate 
adoptate şi instruirea personalului angajat. 

MINISTERUL S ĂNĂTĂŢII PUBLICE 

- Proces-verbal f.n. din data de 10.08.2015, care constată remedierea în totalitate a 
deficienţelor constatate la controlul anterior şi care recomandă urmatoarele: 

 - solicitarea dovezii efectuării cursurilor pentru însuşirea noţiunilor fundamentale de 
igiena a celor două persoane care opereaza la spaţiile de cazare. 

 - respectarea în permanenţă a prevederilor OMS nr.119/2014, HG 355/2007 OMS 
1225/2003, Legii 349/2002. 

CONSILIUL JUDE ŢEAN BOTOŞANI 

- Compartiment Audit Intern Proces-verbal nr. 2975 din 16.10.2015 

Misiunea de audit cu tema ”Organizarea, evidenţa şi asigurarea integrităţii, 
securităţii, conservarea şi restaurarea bunurilor din patrimoniul muzeal la Memorialul 
Ipoteşti. Sistemul de control intern.” la Memorialul Ipoteşti − Centrul Naţional de Studii 
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Mihai Eminescu s-a desfăşurat în perioada 7.09-16.10.2015, conform prevederilor Planului 
anual de audit intern, actualizat, pentru anul 2015, aprobat de ordonatorul principal de credite 
şi a Ordinului de serviciu nr. 14.301 din 4.09.2015. 

Intervenţia la faţa locului s-a desfăşurat în perioadele 28-30.09.2015 şi 2.10-
16.10.2015. 

Scopul misiunii de audit a fost acela de a da asigurări conducerii Memorialului Ipoteşti 
că atribuţiile personalului privind tema misiunii de audit, stabilite prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare şi prin fişa postului, s-au efectuat cu respectarea prevederilor legale, 
iar sistemul de control intern/managerial asigură o bună gestionare a riscurilor aferente 
activităţilor/operaţiunilor desfăsurate.  

Auditarea s-a efectuat pentru anul 2014. 
 - Corpul de control al Presedintelui − proces-verbal de control înregistrat sub nr. 19950 

din 20.11.2015, control efectuat în baza Ordinului de serviciu nr. 17266/15.10.2015 al 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 19.10.2015-19.11.2015. 

Obiectivul principal al misiunii de control a vizat verificarea activităţii desfăşurate în 
perioada 2013-2014 inclusiv.  

CURTEA DE CONTURI a ROMANIEI − Camera de Conturi Bo toşani  

Verificarile au fost efectuate în cadrul acţiunii Auditul financiar asupra conturilor anuale 
de execuţie bugetara la UAT Botoşani. În cadrul acţiunii de audit, în conformitate cu pct. 260 
din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice Curţii de Conturi s-
au supus auditării transferurile de fonduri publice de la Bugetul judeţului către Memorialul 
Ipoteşti. 

Problemele în discutie care au fost contestate de catre Consiliul Judeţean şi Memorialul 
Ipoteşti au fost următoarele: 

- tipărirea şi distribuirea Revistei Fermierul aprobate de către Consiliul Judeţean Botoşani 
şi editată, tipărită şi distribuită de către Memorialul Ipoteşti.  

- lucrările suplimentare efectuate de către firma Forestpriest SRL Botoşani şi recepţionate 
cu recepţia nr. 3461/16.12.2014. 

Punctele constatate sunt contestate şi se pregăteste acţiunea în instanţă, deoarece au rămas 
în divergenţă. 

 
D. Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei: 

1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil al 
perioadei raportate 

 
Memorialului Ipoteşti − Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu funcţionează pe 

baza fondurilor asigurate din bugetul Consiliului Judeţean Botoşani, şi într-o proporţie mai 
mică din veniturile proprii realizate de instituţie. Conform principiului construcţiei bugetare, 
veniturile trebuie să fie egale cu cheltuielile, existând în permanenţă un echilibru. Este foarte 
important ca Memorialul Ipoteşti să estimeze cât mai precis toate costurile, redând totodată 
cât mai fidel imaginea lucrărilor pe care doreşte să le desfăşoare într-un an sau într-o perioadă 
delimitată în timp. După aprobarea bugetului de către Consiliul Judeţean Botoşani, 
Memorialul Ipoteşti trebuie să aibă o procedură clară, internă pentru a derula în mod legal 
cheltuielile şi plăţile. Controlul acestei activităţi intră în răspunderea directă a contabilului şef. 
Contabilitatea instituţiei se face în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, 
evidenţa contabilă trebuie ţinută la zi pentru a putea controla în permanenţă situaţia financiară 
a instituţiei şi a putea interveni eficient acolo unde este nevoie. 
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Principalele repere ale analizei execuţiei bugetului instituţiei la data de 31.12.2015 
sunt următorii indicatori economici: 
- Drepturi constatate în sumă de 1.584.530 lei, încasări realizate în sumă de 1.581.548 
lei şi drepturi constatate de încasat în sumă de 2.982 lei, reprezentând sume neachitate de 
clienţi pentru serviciile de cazare oferite de instituţia noastră. 

- Încasările realizate în sumă totală de 1.581.548 lei sunt compuse din: subvenţii în 
valoare de 1.491.505 lei şi venituri proprii în valoare de 90.043 lei, reprezenând  150%  faţă 
de prevederile bugetare iniţiale şi 116% faţă de prevederile bugetare definitive. 

- Plăţi nete efectuate la data de 31.12.2015 în sumă de 1.571.000 lei, 85 % faţă de 
prevederile bugetare sunt în valoare de 1.482.772 lei la secţiunea de funcţionare, 93% faţă de 
prevederile bugetare şi în valoare de 88.228 lei la secţiunea de dezvoltare , 32% faţă de 
prevederile bugetare. 

- Excedentul de casă înregistrat la 31.12.2015 în sumă de 10.548 lei reprezintă 
excedentul activităţii autofinanţate datorat creşterii încasărilor cu 39% faţă de prevederile 
bugetare iniţiale. 

- Cheltuielile efective ale bugetului sunt în sumă de 1.499.866 lei. 

CONTUL DE REZULTAT PATROMONIAL 

În contul de rezultat patrimonial se înregistrează un excedent patrimonial de 957.435 
lei realizat datorită veniturilor de 864.720 lei din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit 
reprezentând donaţiile primite de instituţia noastră. 
 
ACTIVE, STOCURI, CREAN ŢE, DATORII, CAPITALURI PROPRII ŞI CREŞTERI 
SEMNIFICATIVE ALE UNOR INDICATORI DIN BILAN Ţ 

Analizând posturile bilanţiere se constată că totalul activelor este de 3.309.491 lei, 
din care: 
- 13.267 lei – conturi la trezorerie şi instituţii de credit; 
- 962.263 lei – stocuri, în creştere cu 15% faţă de începutul anului, cea mai mare parte a 
acestora,  95%, reprezentând materialele de natura obiectelor  de inventar; 
- 4.692 lei – creanţe curente, în scădere  cu 1.988 lei faţă de începutul anului; 
- 1.960.020 lei – active necurente, în creştere cu 853.393 lei faţă de începutul anului, datorită 
donaţiilor primite de instituţia noastră şi a investitiilor realizate la Bisericuţa de familie. 

Datoriile curente sunt în sumă de 464.118 lei, din care: 
- 6.098 lei - datorii comerciale şi avansuri, în scădere cu 801 lei faţă de începutul anului; 

- 59.467 lei - salariile angajaţilor, în creştere cu 13.321 lei faţă de începutul anului; 

- 37.724 lei - datorii catre bugete, în creştere cu 10.806 lei faţă de începutul anului; 

- 360.829 lei - venituri în avans, în creştere cu 23.460 lei faţă de începutul anului; 

Activele nete la 31.12.2015 sunt de 2.845.373 lei, sumă egală cu valoarea capitalurilor 
proprii, înregistrând o creştere de 953.540 lei faţă de soldul la începutul anului. 

Analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii 
solicitate obţinute de la instituţie : 
- bugetul de venituri (subvenţii, alocaţii, surse atrase,venituri proprii); 
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- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă şi convenţii, contracte încheiate în baza 
legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli 
pentru reparaţii capitale);           
 
  
Nr 
crt 

Indicatori Total 
aprobat 

prin buget 

din care:        
Activitate 
finantata 
integral 
din 
venituri 
proprii. 

Total 
realizat 

din care:        
Activitate 
finanţată 
integral 
din 
venituri 
proprii. 

Grad de 
realizare 
(col.6/col.3*100) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Venituri totale din care (lei) 1875000 35000 1583548 41641 84.46 

  Subvenţii 1795000 0 1491505 0 83,09 
  Venituri proprii 78000 35000 90043 41641 115,44 
  Venituri din anii precedenţi 2000 0 2000 0 100.00 

2 Cheltuieli totale din care (lei) 1875000 35000 1571000 31093 83.79 
  Cheltuieli de personal 878000 0 856568 0 97.56 
  Cheltuieli de întreţinere 721000 35000 626204 37000 86.85 
  Cheltuieli de capital 276000 0 88228 0 31.97 

3 Număr vizitatori 8000   10728   134.10 
4 Gradul de acoperire din venituri 

proprii a cheltuielilor institutţei 
(%) 

4.16 x 5,73 x X 

5 Ponderea cheltuielilor de 
personal în totalul 
cheltuielilor(%) 

46.83 x 54,52 x X 

6 Gradul de creştere a surselor 
atrase/veniturilor proprii în totalul 
veniturilor(%) 

4.16 x 5,69 x X 

7 Cheltuieli pe vizitator, din care: 234.38 x 146,44 x X 

  din alocaţie bugetară 224.38 x 135,32 x X 
  din venituri proprii 9.75 x 8,39 x X 

8 Gradul de acoperire a salariilor 
din subvenţii(%) 

100.00 x 100,00 x X 

                                                                                                                                               

 

 

Analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în 
perioada/perioadele indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii 
solicitate/obţinute de la instituţie: 

Lei- 

Categorii 

2015 Grad de 

realizare(%) Aprobat Realizat 

Total cheltuieli din care: 1.875.000 1.571.000 83,79 

Cheltuieli de personal 878.000 856.568 97,56 

Bunuri şi servicii 721.000 626.204 86,85 

Cheltuieli de capital 276.000 88.228 31,97 
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Analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor institutiei; 

Categorii 
2015 Grad de 

realizare(%) Aprobat Realizat 
Grad de acoperire a cheltuielilor totale din subvenţii 
(%) 95,73 94,93 99,16 
Grad de acoperire a cheltuielilor totale din venituri 
proprii (%) 4,16 5,73 137,74 

 
Analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe 

categorii de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus /bilet proporţional/bilet onorific, 
abonamente, cu menţinerea celorlalte facilităţi practicate;      
                                                 Lei- 

Categorii 
2015 Grad de 

realizare(%) Aprobat Realizat 
Venituri proprii realizate din taxa de vizitare, 
fotografiere, film şi materiale promoţionale, 
închirieri 43.000 48.402 112,56 

 

– Analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale institutiei;                       Lei 

Categorii 
2015 Grad de 

realizare(%) Aprobat Realizat 
Venituri proprii realizate din alte activităţi – cazare 

35.000 41.641 118,97 
 

Veniturile proprii pentru perioada analizată, respectiv 1 ianuarie – 31 decembrie 2015, 
se prezintă astfel din punct de vedere analitic: 

– Taxa de vizitare, filmare, fotografie-.............................................26.372 lei 
    

– Încasări din vânzarea de materiale promoţionale   
(pliante, semne de carte, calendare, albume, cărţi etc.)-...............22.030 lei 

– Venituri din cazări -......................................................................41.641 lei 
                       TOTAL........................................................................90.043 lei 

  
– Analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte 
autorităţi publice locale. 
Nu s-au înregistrat venituri. 
 

Analiza gradului de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor 
Lei 

Categorii 

2015 Grad de 

realizare(%) Aprobat Realizat 

Venituri total din care : 1.875.000 1.583.548 84,46 

Venituri proprii 78.000 90.043 115,44 

Venituri ani precedenţi 2.000 2.000 0 

Subvenţii 1.795.000 1.491.505 80,87 

Total cheltuieli 1.875.000 1.571.000 83,79 
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Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor 

Categorii 

2015 Grad de 

realizare(%) Aprobat Realizat 

Ponderea cheltuielilor de personal în total 

cheltuieli (%) 46,82 54,52 116,45 

 

Analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total 

Categorii 

2015 Grad de 

realizare(%) Aprobat Realizat 

Ponderea cheltuielilor de capital în total 

cheltuieli (%) 14,72 5,62 38,17 

 

Analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenţie-alocaţie 

Categorii 

2015 Grad de 

realizare(%) Aprobat Realizat 

Gradul de acoperire a salariilor din 

subventie (%) 100.00 100.00 100 

  
Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor totale ale instituţiei 
În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 se prevede să fie acoperite cheltuielile totale ale 

instituţiei din venituri proprii în proporţie de 4,16 % şi se realizează procentul de 5,76 %, ca 
urmare a depăşirii veniturilor proprii cu 12.043 lei şi a realizării de economii la cheltuieli 
totale de 304.000 lei (1.875.000-1.571.000) lei. 
 

Ponderea cheltuielilor de personal în total cheltuieli (%)    
Ponderea cheltuielilor de personal în total cheltuieli prevăzută pentru perioada 1 

ianuarie – 31 decembrie 2015 este de 46,82 %, realizându-se o pondere de 54,52 %, ca urmare 
a economiilor în sumă de 21.432 lei efectuate la cheltuielile de personal prin: 

− Neocuparea următoarelor posturi vacante: 
- cercetator ştiinţific – neocupat 

- şef birou muzeografie − ocupat de pe 15 iulie 2015 

Ponderea cheltuielilor de capital în total cheltuieli (%)    
Ponderea cheltuielilor de capital prevăzută în total cheltuieli pentru perioada 1 ianuarie 

– 31 decembrie 2015 este de 14,72 %, realizându-se în fapt 5,62 %.Scăderea ponderii 
cheltuielilor de capital în total cheltuieli este datorată nerealizarii programului de investiţii 
prognozat pe anul 2015 datorită întirzierii în predarea documentaţiei tehnice şi a studiilor de 
fezabilitate. 
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Date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată: 
lei 

Nr. 
crt. 

Programul Tipul 
proiectului 

Denumirea proiectului Devizul 
estimat    

Devizul 
realizat 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- 
 1. 1. Finanţare de 

la Consiliul 
Judeţean 
Botoşani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Alte surse   
de finanţare 

proiecte mici 1. Săptămâna Naţională a Bibliotecilor/ 
Ziua Naţională a Bibliotecarilor  

      3.000 500 

4  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2. Când se îngână Ziua cu Noaptea Muzeelor 3.000 1.130 

 3. Târg de meşteşuguri tradiţionale 1.000 595 

 4. Masterclass international de dirijat/trompetă (în 
parteneriat) 

2.000 1800 

 5. 9 Mai Ziua Europei-Multiculturalitate si 
pluriculturalitate în scoala mea 

1.000 200 

 6. Carnavalul primăverii 1.500 500 

 7. Tabara de vară în domeniul situatţilor de 
urgenţă (parteneriat) 

1000 272 

 8. Inocenţa – o comoară 1.000 500 

 9. Time 4 Mihai Eminescu/E timpul pentru Mihai 
Eminescu (parteneriat) 

1.000 1.000 

 Total proiecte mici 14.500        6.497 

Proiecte 
mijlocii 

1. Atelier de meştesuguri tradiţionale 8.000 7.617 

 2. Nopţi melancolice eminesciene 9.000 10.129 

 3. Ziua Mondială a Poeziei 8.000 4.135 

 4 Tabăra de traducere 10.000 3.273 

 5. Seminar Eminescu 10.000 2.436 

 6. Bloggers Camp (în parteneriat) 4.000 1.800 

 7. Steaua vieţii – Eminescu − itinerar spiritual 4.000 2.580 

 8. Ziua mondială a patrimoniului/Zilele Europene 
ale Patrimoniului 

4.000 0 

 9. Invitaţie la voiaj   10.000 4.756 

 10. Eminescu si contemporanii săi        5.000 2.436 

 Total proiecte mijlocii 72.000 39.162 

Proiecte mari 1. Zilele Eminescu ianuarie 2015/Ziua Culturii 
Naţionale 

15.000 16.033 

 2. Zilele Eminescu iunie 2015 15.000 14.826 

 3. Universul eminescian deschis către elevi 17.000 0 

 4. Program de editare anual 30.000 36.657 

 5. Program de editare trimestrial Hyperion 69.000 67.885 

 Total proiecte mari 146.000 135.401 

    

   Total:   232.500 181.060 

 

2. Evoluţia valorii indicatorilor de performan ţă în perioada raportată, conform 
criteriilor de performan ţă ale instituţiei din următorul tabel: 

 

Nr. crt.  Indicatori de performanţă Prevazut 

2015 

Realiz.per. 
eval.2015 

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

228,12 139,20 

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) 0 0 
3. Număr de activităţi educaţionale 27 20 
4. Număr de apariţii media (fără comunicatele de presă) 30 101 
5. Număr de beneficiari neplătitori 5.000 1.563 
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6. Număr de beneficiari plătitori 3.000 9.165 
7. Număr de expoziţii/ Număr de reprezentaţii/ 

Frecvenţa medie zilnică 
10/17/0,10

7 
10/18/0,110 

8. Număr de proiecte/acţiuni culturale 23 24 
9. Venituri proprii din activitatea de bază 30.000 48.402 
10. Venituri proprii din alte activităţi 30.000 41.641 
 
 
E) Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin proiectul de management: 
 
 Se realizează prin raportare la: 
 

1. Viziune 
 

Memorialul Ipoteşti − Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu este o instituţie care 
urmăreşte să valorifice creator moştenirea culturală reprezentată de opera eminesciană pentru 
ansamblul culturii române, să sprijine cercetarea şi documentarea asupra acesteia şi să 
valorifice patrimoniul mobil specific. 
 
2. Misiune 
 

Memorialul Ipoteşti − Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu susţine şi promo-
vează actele culturale pein care această moştenire eminesciană prestigioasă este prezentă în 
contemporaneitate, atât pentru publicului larg, cât şi pentru creatorii şi specialiştii domeniilor 
umaniste. Totodată, rolul Memorialului Ipoteşti este de a gestiona, completa, cerceta ştiinţific 
patrimoniul istorico-literar-muzeal de care dispune, prin mijloacele specifice unei instituţii de 
cultură dedicate memoriali lui Mihai Eminescu şi deschise pentru ansamblul poeziei 
româneşti ca arie culturală reprezentativă pentru spiritualitatea română. 

Cercetări, studii istorico-literare, comunicări ştiinţifice, traduceri, expoziţii documen-
tare, seminarii, simpozioane, colocvii sunt modalităţile de valorificare creatoare şi promovare 
a unui patrimoniu unicat legat de viaţa şi opera lui Mihai Eminescu − “simbol exemplar al 
culturii române”. 

 
3. Obiective (generale şi specifice) 
 

Obiective generale: 
Menţinea unui interes viu, în rândul publicului larg şi al celui de specialitate, pentru 

cunoaşterea şi aproprierea operei şi biografiei eminesciene. 
Prezervarea, conservarea şi cercetarea ştiinţifică a specificului patrimonial existent la 

Memorialul Ipoteşti − Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu, monument istoric conform 
Listei monumentelor istorice 2010 a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, 
Monitorul oficial nr. 670 bis/01.X.2010, nr. crt. 506/BT-IV-a-B-02047, şi îmbogăţirea 
acestuia pentru asigurarea unei baze patrimoniale consolidate. 

 
Obiective specifice 
Organizarea de întruniri de specialitate (simpozioane, colocvii, seminarii etc.) dedicate 

studierii operei eminesciene şi schimbului de idei, concepţii , viziuni ale eminescologilor con-
sacraţi şi ale celor în devenire. 

Organizarea de manifestări culturale cu largă adresabilitate, al căror vector este 
apropierea constantă de opera eminesciană în ansamblul ei. 

Punerea în valoare a patrimoniului istorico-literar-muzeal al instituţiei existent în 
cadrul obiectivelor cultural-muzeale funcţionale: Casa Memorială, Bisericuţa familiei 
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Eminovici, Casa ţărănească de epocă, Muzeul Mihai Eminescu, Biblioteca Naţională de 
Poezie Mihai Eminescu. 

Atragerea unui cât mai larg public spectator şi vizitator la manifestările culturale şi la 
activitatea curentă de vizitare a spaţiilor expoziţionale diversificate ale instituţiei. 

Editarea de reviste, monografii de specialitate, studii, materiale de promovare 
specifice. 

 
4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management 
 
 Dezvoltarea capacităţii instituţionale de a produce şi promova acte culturale 
semnificative pentru domeniile specifice ale instituţiei − istorico-literar, muzeal, de cercetare. 
Promovarea valorilor culturale româneşti de prestigiu şi a tinerelor valori prin programele şi 
proiectele organizate. Sublinierea importanţei muzeului în viaţa cetăţii, ca păstrător al 
mărturiilor de cultură. Dezvoltarea continuă a sistemului de evidenţiere ştiinţifică a patrimo-
niului cultural mobil şi promovarea patrimoniului specific în circuitul muzeal naţional. 

Crearea unei reţele de traducători în vederea promovării literaturii române în 
străinătate, îndeosebi a operei eminesciene. Încurajarea studierii şi cercetării operei 
eminesciene atât de către cercetători consacraţi, cât şi de către cercetătorii în devenire, prin 
menţinerea unui dialog profesional deschis. Promovarea patrimoniului scris prin oferirea 
accesului nerestricţionat la patrimoniul existent în cadrul Bibliotecii Naţionale de Poezie 
Mihai Eminescu − obiectiv cultural funţional al instituţiei. 

Integrarea diferitelor categorii de beneficiari în derularea actelor culturale şi 
educaţionale. Perpetuarea tradiţiilor şi a meşteşugurilor româneşti, prin angrenarea meşterilor 
consacraţi şi a elevilor participanţi la atelierele de lucru.  

Editarea de reviste, studii, cercetări, monografii de specialitate şi punerea acestora la 
dipoziţia publicului de specialitate şi a publicului dedicat lecturii.  
 
5. Strategie şi plan de marketing 

Afirmarea marketingului în domeniul culturii presupune: asimilarea, la nivelul teoriei 
şi acţiunii culturale, a conceptelor semnificative din domeniul marketingului; crearea de 
concepte noi şi îmbogãţirea celor existente cu alte accepţiuni sugerate de practica culturalã; 
generalizarea teoreticã şi reflecţia continuã asupra ideilor generate de practicã; experimentarea 
unor metode noi de investigare a consumului cultural şi a comportamentului consumatorilor; 
elaborarea unor instrumente eficace de previzionare a fenomenelor pieţei culturale. 

Concepte cum sunt piaţã, consum, strategie, nevoi, difuzare, concurenţã, preţ, promo-
vare dobândesc noi înţelesuri, cum ar fi piaţa editorialã, consumul mass-media, strategia 
bibliotecarã, nevoia de artã, difuzarea cãrţii, preţul informaţiei. 

Abordarea de marketing în domeniul culturii necesitã cercetarea pieţei, studiul siste-
matic al nevoilor şi „aşteptãrilor" consumatorului, anticiparea lor şi chiar crearea de nevoi la 
nivelul unor segmente de piaţã. 

Exigenţele metodologice ale marketingului în culturã presupun evaluarea calitãţii şi a 
dimensiunii ofertei, armonizarea ei cu cerinţele de consum ale populaţiei, investigarea gradu-
lui de satisfacţie a consumatorilor, a motivaţiei şi comportamentelor culturale. 

Determinarea non-consumului şi atragerea unor noi segmente de consumatori impune 
însuşirea unor instrumente riguroase de analizã şi de acţiune eficientã. 

Tinându-se seama de specificitatea produselor şi a serviciilor culturale, cercetãrile de 
marketing trebuie sã evidenţieze metodele cele mai relevante de promovare a valorilor şi 
personalitãţilor creatoare. 
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Particularitãţile mixului în domeniul culturii pun în evidenţã funcţii specifice ale 
marketingului cultural, funcţii care îl diferenţiazã de celelalte discipline. Indiferent de 
domeniu şi de scara aplicãrii lui, marketingul cultural are o serie de funcţii generale care 
constau în: 

1- investigarea pieţei, a consumului de culturã şi a mediului economic şi social 

Studiile realizate de Memorialul Ipoteşti sunt preponderent cantitative, urmărind 
fluctuaţia publicului în funcţie de lunile anului şi ţinând cont de categoriile de vârstă.  

Beneficiarii direcţi ai programelor educative şi culturale ale instituţiei au fost elevi şi 
studenţii, luând în considerare faptul că aceasta este etapa în care tinerii acumulează cele mai 
multe şi mai variate cunoştinţe, au cele mai multe curiozităţi şi o sferă largă de interse. Astfel, 
în afara programului cultural propriu, găzduim o diversitate de activităţi organizate de licee, 
şcoli generale şi grădiniţe, de asociaţii culturale din judeţ şi din ţară, activităţi ce au ca 
obiectiv general o mai bună cunoaştere a limbii şi literaturii române, a operei eminesciene în 
context naţional şi universal, a tradiţiilor şi obiceiurilor populare zonale şi naţionale. 

2- adoptarea continuã a politicilor de marketing la cerinţele mediului; 

Unul din obiectivele Memorialului Ipoteşti este acela de a dezvolta interesul unei cât mai 
largi audienţe prin integrarea în grupul ţintă a publicului tânăr (categoria de vârstă 16-35 ani), 
a reprezentanţilor mass-media şi a potenţialilor sponsori.  

− atragerea unui public cât mai numeros din străinătate, printr-o ofertă turistică cât mai 
atractivă, promovată prin agenţiile de turism din zonă şi din ţară, inclusiv pe internet; 

− atragerea non-publicului, adică a comunităţilor defavorizate, persoane cu acces limitat la 
educaţie şi cultură. Astfel, oferta noastră culturală vine şi în sprijinul persoanelor private de 
libertate, delincvenţi minori sau persoane adulte private de libertate din Penitenciarul 
Botoşani, dar şi a copiilor instituţionalizaţi şi a celor de la Şcolile Speciale din Botoşani şi 
Dorohoi. 

3- dimensionarea serviciilor culturale în consens cu nevoile, gusturile, aşteptãrile, exigenţele 
calitative ale consumatorilor, dar şi cu dezideratele politicii culturale; 

În perioada urmatoarese va acorda o atentie speciala, la fel ca şi în anii precedenţi, 
vizitatorilor ocazionali, proveniţi din excursiile organizate de unităţile şcolare şi de firmele de 
turism, precum şi de alte instituţii de profil cultural din ţară. Obiectivul principal este ca 
Memorialul Ipoteşti să facă parte integrantă din itinerariile turistice care au ca scop 
promovarea şi dezvoltarea turismului cultural în nordul Moldovei. 

 
 

6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management 
 
 1. Programul de editare şi cercetare 
 2. Programul de promovare a valorilor culturale specifice 
 3. Programul de consolidare a dialogului intercultural 
 4. Programul de promovare a patrimoniului material şi imaterial 
 5. Programul educaţional de încurajare a studierii operei eminesciene 
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7. Proiecte în cadrul programelor 
 
Concret, proiectele derulate în cadrul Programului cultural anual, sunt: 
Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Perioada 

1. Zilele Eminescu ianuarie 2015/Ziua Culturii 
Naţionale 

Desfăşurat în perioada 13-15 
ianuarie 2015 

2. Ziua Mondială a Poeziei Desfăşurat 21 martie 2015 
3. Săptămâna Naţională a Bibliotecilor/Ziua 

Naţională a Bibliotecarului 
Desfăşurat 23-29 aprilei 2015 

4. Când se-ngână Ziua cu Noaptea Muzeelor Desfăşurat 18 mai 2015 
5. Eminescu şi contemporanii săi Desfăşurat mai 2015 
6. Zilele Eminescu iunie 2015 Desfăşurat 13-15 iunie 2015 
7. Seminar Eminescu Desfăşurat mai 2015 
8. Invitaţie la voiaj Desfăşurat august 2015 
9. Târg de meşteşuguri tradiţionale Desfăşurat august 2015 
10. Atelier de meşteşuguri tradiţionale Desfăşurat august 2015 
11. Festivalul folk Nopţi melancolice eminesciene Desfăşurat iulie 2015 
12. Ziua Mondială a Patrimoniului/Zilele europene ale 

Patrimoniului 
Tematica propusă la nivel 
general, respectiv industriile, nu 
corespunde profilului instituţiei 

13. Tabăra/Atelier de traducere Desfăşurat august septembrie 
2015 

14. Steaua vieţii – Eminescu – Itinerar spiritual Desfăşurat octombrie 2015 
15. Universul eminescian deschis către elevi Lipsă fonduri 
16. Carnavalul Primăverii Desfăşurat martie 2015 
17. 9 Mai – Ziua Europei/Multiculturalitate şi 

plurilingvism în şcoala mea 
Desfăşurat mai 2015 

18. Inocenţa – o comoară Desfăşurat iunie 2015 
19. Programul de editare anual Desfăşurat 
20. Programul de editare trimestrial Desfăşurat 
21. Masterclass de dirijat/trompetă Desfăşurat iulie 2015 
22. Bloggers Camp Desfăşurat iulie 2015 
23. Tabăra de vară în domeniul situaţiilor de urgenţă Desfăşurat august 2015 
24. Time4Mihai Eminescu/Este timpul pentru Mihai 

Eminescu 
Desfăşurat august 2015 

 
 
8. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de 
management 
 

− acces la cercetarea Fondului Documentar al Memorialului Ipoteşti, acces la fondul 
de carte al Bibliotecii Naţionale de Poezie Mihai Eminescu prin împrumut la sala de lectură a 
bibliotecii şi împrumut la domiciul, în cazul colecţiilor uzuale; 

− cazare la Pensiunea Floare albastră pe întreaga perioadă a anului, inclusiv în 
perioada sărbătorilor de iarnă. Pensiunea turistică Floare albastră – inaugurată în anul 2003, 
cu un număr de 14 locuri de cazare, din care 4 locuri aflate într-un apartament de protocol (cu 
două camere şi living, situat la nivelul superior al Muzeului Mihai Eminescu) şi 56 de locuri 
dispuse în 7 case de vacanţă, cu parter şi mansardă, amplasate în livadă (proiect unicat, 
conceput în acord cu atmosfera şi specificul ipoteştean, realizat cu fonduri primite de la 
Consiliul Judeţean Botoşani, dat în folosinţă în 15 iunie 2006). 

− închirierea foişorului pentru activităţi restrânse desfăşurate în aer liber;  
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− închirierea Amfiteatrului Laurenţiu Ulici  din cadrul Bibliotecii Naţionale de Poezie 
Mihai Eminescu pentru desfăşurarea unor colocvii, simpozioane, la cererea societăţilor private 
sau a altor instituţii publice din judeţ;  

− realizarea de materiale promoţionale, de promovare a imaginii instituţiei şi oferirea 
acestora cu prilejul diverselor manifestări.  
 
 
F) Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a 
resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a 
veniturilor institu ţiei ce pot fi atrase din alte surse 
 
1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare 

Pentru perioada următoare se prevede o creştere a cheltuielilor totale cu suma de 
593.000 lei faţă de execuţia anului precedent, după cum urmează: 

 - cheltuieli curente      +185.228 lei 

 - cheltuieli de capital     +407.772 lei 

Această creştere va fi acoperită din creşterea valorii subvenţiei de la 1.491.505 lei, 
conform execuţiei la 31.12.2015, la 2.096.000 lei aprobată prin buget pentru anul 2016. 

În cadrul cheltuielilor curente o creştere importantă în 2016 faţă de execuţia anului 
2015 se prevede la pozitia de - Cheltuieli de personal − în sumă de 272.432 lei, ca urmare a 
creşterilor salariale operate de la 1 decembrie 2015, conform Decretul pentru promulgarea 
Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului  

plătit din fonduri publice în anul 2015. 
                                                                                                                                                -lei- 

DENUMIREA INDICATORILOR COD 
Execuţie  

2015 
Buget 
2016 

VENITURI – TOTAL  1.583.548 2.164.000
Venituri proprii  90.043 60.000
Venituri din anii precedenţi  2.000 8.000
Subvenţii  1.491.505 2.096.000
CHELTUIELI-TOTAL   1.571.000 2.164.000
CHELTUIELI CURENTE  01 1.482.772 1.668.000
Cheltuieli de personal: din care  10 856.568 1.129.000
             - cheltuieli cu salariile  10.01 701.892 921.000
             - contribuţii 10.03 154.676 208.000

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  20 626.204 501.000

Bunuri şi servicii: din care 20.01 543.161 466.000
Reparaţii curente 20.02 31.583 12.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 30.751 6.000

Deplasări, detaşări, transferări 20.06 8.569 6.000

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 20.11 2.944 1.000

Consultanţă şi expertiză 20.12 800 3.000
Pregătire profesională 
 

    20.13 
           5.955 

          4.000
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Protecţia muncii     20.14 
                 
935 1.000

Alte cheltuieli 20.30 1.506 2.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 
 

70 88.228
496.000

TITLUL XVII  PL ĂŢI EFECTUATE ÎN ANII 
PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL 
CURENT  

 

85 

 
2. Numărul de beneficiari estimaţi pentru urm ătoarea perioadă de management 

În perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2015 Memorialul Ipoteşti − Centrul Naţional de Studii 
Mihai Eminescu a înregistrat un număr de 10.728 de vizitatori, din care 9.165 vizitatori au fost cu 
plată, iar 1.563 lei au fost vizitatori care beneficiau de gratuităţi, conform Hotărârii Consiliului 
Judeţean nr. 149/21 decembrie 2015..Un lucru îmbucurător este faptul că din cei 9.165 vizitatori cu 
plată ponderea au fost copii, în număr de 6.248 .La cei 10.728 de vizitatori se adaugă circa 4.000 de 
participanţi la proiectele culturale desfaşurate în anul 2015 în calitate de participanţi care provin din 
toate categoriile sociale. Pentru anul 2016 ne propunem să realizăm cel putin 12.000 de vizitatori, 
din care cel puţin 10.000 de vizitatori cu plată şi 5.000 de participanţi la proiectele culturale.  

1 ianuarie -31 dec 2015 Total 10.728  persoane din care: 
9.165 vizitatori cu plată 

6.248 bilete copii  
2.917 bilete adulţi  

Anul  2016 
 

Total 12.000  persoane din care: 
10.000 vizitatori cu plată 

7.000. bilete copii  
3.000 bilete adulţi  

 

3. Analiza programului minimal realizat 

In tabelul de mai jos prezentam analiza programului minimal realizat, în raport cu cel 
propus si  în corelaţie cu subvenţia primită. 
 

Denumirea 
programului  

Descrierea 
programului 

Scopul programului  Grupul tinta Per. 
Progr. 

Suma 
estim. 

Realiz. 
 

Zilele Eminescu 
ianuarie 2015/Ziua 
Culturii Naţionale 

Lansare de volume, 
antologii, albume, CD-
uri 
Decernare de premii, 
vernisaj expoziţii. 
Concerte pe versuri 
eminesciene, spectacole 
de muzică, teatru 

Cunoaşterea vieţii şi 
operei poetului în 
contextul naţional şi 
internaţional. 
Promovarea 
activităţilor specifice 
şi a patrimoniului 
Memorialului Ipoteşti 

Scriitori, 
cercetători, 
oameni de 
cultură şi artă, 
elevi şi 
studenţi, cadre 
didactice, 
publicul larg, 
mass-media, 
oficialităţi 

Ianuarie  15.000 16.033 

Ziua Mondială o 
Poeziei 

Expoziţii, lansări de 
carte, pliante, cataloage, 
vederi, CD-uri, etc., dar 
şi a manuscriselor 
unicat 

Valorificarea 
fondului de volume, 
manuscrise, 
fotografii, CD-uri din 
Biblioteca Naţională 
de Poezie 

Elevi şi 
profesori, 
oficialităţi 
locale, 
reprezentanţi 
de instituţii, 
scriitori 
botoşăneni, 
mass-media 

martie 8.000 4.135 
 

Săptămâna 
Naţională a 
Bibliotecilor – Ziua 
Naţională a 
Bibliotecarului 

Conferinţe, expoziţii de 
specialitate, spectacole 

Cultivarea cultului 
lecturii şi a cărţii 
bibliofile în rândul 
tineretului şcolar 

Personal de 
specialitate din 
biblioteci 
Elevi şi 
profesori, 

aprilie 2.000 500 
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Invitaţi 
Când se-ngână 
Ziua cu Noaptea... 
Muzeelor 

Expoziţii diverse: 
etnografică, religioasă, 
arheologică, 
fotografică. 
Prezentare de filme 
documentare  

Sublinierea 
importanţei muzeului 
în viaţa colectivităţii 

Scriitori, 
oficialităţi 
locale Elevi şi 
profesori, 
pasionaţi de 
literatură şi 
artă 
 

Mai 3.000 1.130 

Eminescu şi 
contemporanii săi 

Comunicări ştinţifice, 
expoziţii documentare 

Sublinierea 
importanţei- în 
cultura naţională şi 
europeană- a vieţii şi 
operei poetului  

Scriiitori, 
cercetători, 
istorici, 
profesori 

iunie 5.000 
 

2.436 

Zilele Eminescu 
iunie 2015 

Lansare de volume, 
antologii, albume, cd-
uri 
Decernare de premii, 
vernisaj expoziţii. 
Concerte pe versuri 
eminesciene, spectacole 
de muzică, teatru 

Cunoaşterea vieţii şi 
operei poetului în 
contextul naţional şi 
internaţional. 
Promovarea 
activităţilor specifice 
şi a patrimoniului 
Memorialului Ipoteşti 

Scriitori, 
cercetători, 
oameni de 
cultură şi artă, 
elevi şi 
studenţi, cadre 
didactice, 
publicul larg, 
mass-media, 
oficialităţi 

Iunie 15.000 14.826 

Seminar Eminescu Conferinţe pe teme 
eminesciene 

Promovarea operei 
eminesciene 

Cercetători, 
scriitori, 
profesori, 
oameni de 
cultură 

Mai-
iunie 

10.000 2.436 

Invitaţie la voiaj/ 
Invitation au 
voyage -  proiect 
comun România - 
Franţa 2015 

Conferinţe, expoziţii cu 
tematică diversă, 
prelegeri, prezentare 
CD-uri şi DVD-uri cu 
material documentare, 
lansare de carte, 
spectacole 

Promovarea şi 
cunoaşterea valorilor 
tradiţionale şi a celor 
culturale specifice 
româneşti 
Dialod inter- cultural 
româno- francez 

Reprezentanţi 
mass-media 
Oficialităţi 
locale 
Iubitori ai artei 
şi culturii 
româneşti 
Membri ai 
echipei de 
proiect din 
partea 
Memorialului 
Ipoteşti şi ai 
Daciei-
Mediteranee 

august 10.000 4.756 

Târg de 
meşteşuguri 
tradiţionale 

Organizarea de 
expoziţii etnografice cu 
vânzarea obiectelor 
tradiţionale 
confecţionate de 
meşterii populari 

Promovarea 
patrimoniului 
material şi imaterial 
specific românesc 

Meşteri 
populari, 
cursanţi, 
public vizitator 

iulie 1.000 595 

Atelier de 
meşteşuguri 
tradiţionale 

Cursuri practice de artă 
tradiţională 
Expoziţie cu vânzare a 
lucrărilor făcute de 
elevi 

Promovarea 
patrimoniului 
material şi imaterial 
specific românesc. 
Încurajarea elevilor 
cursanţi în însuşirea 
deprinderilor de 
confecţionare a 
produselor 
tradiţionale 

Elevi, tineri 
ucenici, 
meşteri în 
artele  
tradiţionale 

iulie 8.000 7.617 

Festivalul de folk 
Nopţi melancolice 
eminesciene 

Festival naţional de 
muzică folk pe versuri 
eminesciene 

Promovarea 
dialogurilor între 
tinerii artişti şi cei 
consacraţi 

Iubitori ai 
creaţiei 
eminesciene, 
ai artei 

iulie 11000 10.129 
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muzicale ăn 
general şi ai 
muzicii folk în 
particular 
Public 
ocazional 
Mass-media 

Ziua Mondială a 
Patrimoniului/Zilel
e Europene ale 
Patrimoniului 
 

Expoziţii, prezentări de 
specialitate, 
Proiecţii de filme 

Promovarea 
patrimoniului istoric 
şi cultural 

Oameni de 
cultură şi artă, 
elevi şi 
studenţi, 
oficialităţi 
locale 

septemb
rie 

4.000 Nerealiz
atTemat
ica 
propusa 
la nivel 
general 
nu 
coresp. 
profil 
activ. 

Tabăra de 
traduceri 

Ateliere interconectate 
de teatru şi traducere 

Promovarea 
producerii şi 
reproducerii de opere 
artistice 

Actori, 
regizori, 
scriitori, 
traducători, 
public 
participant la 
spectacole 

august 10.000  3.273 

Steaua vieţii – 
Eminescu – 
itinerar spiritual  

Expoziţii tematice 
Spectacole artistice 
Conferenţieri 

Promovarea operei 
eminesciene 

Elevi, 
profesori, 
părinţi 

octombr
ie 

4.000 2.580 

Carnavalul 
primăverii 

Recital de muzică şi 
poezie din lirica 
românească 

Promovarea 
tradiţiilor specifice 
sărbătorii primăverii 
la români 

Elevi, studenţi, 
profesori 

Martie-
aprilie 

500 500 

9 Mai - Ziua 
Europei 

Spectacole, conferinţe 
şi proiecţii de filme 
documentare şi 
documentar artistice 

Înţelegerea de către 
publicul participant a 
importanţei zilei de 9 
Mai şi promovarea 
valorilor româneşti în 
context european 

Elevi, 
profesori 
Public invitat 
şi ocazionali 

mai         
1.000 

200 

Inocenţa - o 
comoară. Ziua 
Internaţională a 
Copilului 

Expoziţii tematice 
Spectacole artistice 
 

Ilustrarea celei mai 
frumoase vârste ale 
omului prin creaţii 
ale celor aflaţi la 
vârsta copilăriei 

Elevi, 
profesori, 
părinţi 

iunie 1.000 500 

Program de editare 
anual 2015 

Antologii, volume, 
albume, broşuri, 
cataloage, materiale de 
promovare, CD -uri,  
DVD –uri 

Promovarea 
instituţiei şi a 
activităţilor sale 
specifice de cercetare 
şi documentare 

Publicul larg anual 30.000 36.657 

Program de editare 
trimestrial 2015 

Revista Hyperion Promovarea creaţiilor 
literare (studii, 
poezii, proză etc.) 

Publicul larg trimestri
al 

69.000 67.885 

Masterclass 
international de 
dirijat/trompetă (în 
parteneriat) 

Organizarea de cursuri 
de specialitate în 
vederea dobândirii unei 
performante arte 
dirijorale şi 
interpretative 

Promovarea actului 
artistic de calitate 

Profesori, 
studenţi, 
publicul larg 

Iulie-
august 

2.000 1.800 

Bloggers Camp (în 
parteneriat) 

Tabără adresată 
tinerilor autori de 
blogguri pe teme 
cultural-artistice 

Promovarea culturii 
în noile media  

Participanţi şi 
publicul on-
line 

Iulie –
august 

4.000 
 

1.800 

Tabara de vară în 
domeniul situaţiilor 
de urgenţă 

Tabără adresată 
tinerilor pe teme 
cultural-educative si 
instruire ISU 

Dobândire cunoştinţe 
ISU 

Elevi şi cadre 
de 
spexcialitate 

august 1.000 272 
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Time4Mihai 
Eminescu/E timpul 
pentru Mihai 
Eminescu  (în 
parteneriat) 
 

Artisti plastici Promovarea actului 
artistic 

Tineri artişti şi 
artişti 
consacraţi 

august 1.000 1.000 

 

Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pe anul 2015 este prezentat în 
tabelul următor:  

 

OBIECTIVE ŞI CRITERII DE PERFORMAN ŢĂ 
 

 Aprobat  
2015 

Realizat  
2015 

2.Lista obiectivelor prevăzute în proiectul de management   

a) managementul resurselor umane – personal, din care 38 38 
- conducerea 5 5 
- personal  de execuţie, din care 33 33 
- personal administrativ 7 7 
b)  managementul economico – financiar total (lei) 1.825.000 1.539.907 
- venituri proprii 30.000 48.402 
- alocaţii bugetare 1.795.000                1.491.505 
- cheltuieli de personal, inclusiv colaboratorii 904.000 856.568 
- bunuri şi servicii 645.000 584.563 
- cheltuieli pentru reparaţii capitale 0 0 
- cheltuieli de capital 276.000 88.228 
c) managementul administrativ   
- modificarea / completarea ROF, RI Ori de câte ori se 

impune 
 

- reglementări acte normative Ori de câte ori se 
impune 

 

d) managementului de proiect Respectarea 
obiectivelor 

prevăzute în proiectul 
de management 

 

3. Analiza periodică a obiectivelor în raport cu lista 
obiectivelor 

Annual  

4. Criterii de performan ţă   
1 Cheltuieli pe vizitator, din care 228,12 146,44 
- din subvenţie 224,37 139,03 
- din venituri proprii 3,75 8,39 
2. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor 
instituţiei (%) 

1,64 5,73 

3. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor (%) 49,53 54,52 
4. Gradul de acoperire a salariilor din alocaţii bugetarei (%) 100 % 100 
5. Numărul de activităţi culturale proprii realizate în cadrul 
programelor, din care: 

  

-  expoziţii permanente 5 5 
-  expoziţii temporare 5 10 
-  simpozioane, din care: 17 17 
-  tabere 5 5 
- cursuri de vară 2 3 
- lansări de carte 10 6 
- cercuri cu elevii 2 2 
- editări ale revistei „Hyperion” 2.000 2000 
- editări pliante 10.000 10000 
- lucrări cu caracter ştiinţific 2 2 
- albume 1 2 
- editări de materiale publicitare 2.000 2000 
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6. Numărul de vizitatori 8.000 10.728 
-  vizitatori cu plata, din care 3.000 9.165 
- număr bilete copii 1.800 6248 
- număr bilete adulţi 1.200 2917 
 7. Proiecte realizate ca  iniţiator/partener  23 24 
A. Iniţiator 20 19 
B. Partener 3 5 
 8.Indicele de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate publicului (la sediu) ( 
%)  

30 % 30 % 

9. Apariţii   în presa: 30 101 
- presa locală 25 40 

- presa naţională 3 59 

- presa internaţională 2 2 
10. Apariţii   în presa de specialitate, din care: 6 6 
- presa naţională 6 6 

- presa internaţională 0 0 
11.Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de 
beneficiari 

1 1 

12. Perfecţionarea personalului: 6 0 
- numărul de angajaţi care au urmat diverse forme de 
perfecţionare 

6 0 

 

 

În concluzia acestui raport, considerăm că prin adecvarea ofertelor noastre culturale la 
nevoile şi solicitările publicului, prin atragerea unor noi categorii de vizitatori, prin creşterea 
audienţei, a vizibilităţii Memorialului Ipoteşti pe plan judeţean şi naţional, am conturat mai 
bine locul şi rostul Centrului Naţional de Studii Mihai Eminescu de la Ipoteşti în contextul 
activităţii culturale judeţene şi naţionale. 
 

 
Memorialul Ipoteşti −  

Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu 
 

Manager, 
Ec. Miluţă Jîjîie 

 


