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

 

Muzeul “Vasile Pârvan” este instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Judeţean 

Vaslui, funcţionând conform legislaţiei privitoare la instituţiile publice culturale din ţara noastră. 

 Având în vedere strategia managerială prin intermediul căreia ne-am propus 

modernizarea instituției astfel încât aceasta să răspundă cât mai bine exigențelor publicului și a 

comandamentelor actuale, în intervalul 2011 - 2015 activitatea muzeului s-a desfăşurat pe mai 

multe paliere, cum ar fi: redeschiderea și reorganizarea expozițiilor permanente; amplificarea și 

diversificarea cercetării în toate domeniile care fac obiectul activităților din muzeu; adâncirea 

colaborări cu partenerii tradiționali ai instituției; asigurarea unor condiții optime de conservare și 

restaurare a patrimoniului aflat în depozitele și sălile de expunere ale muzeului.  

 Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către 

Consiliul Judeţean Vaslui, denumit în continuare autoritate, pentru Muzeul ,,Vasile Pârvan” 

Bârlad, aflat în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultura, aprobată cu modificările şi 

completările prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, precum şi cu 

cele ale Regulamentului de evaluare și ordinul ministrului culturii nr. 2799/24. 12. 2015 

 

Factori economici    

La nivelul judeţului Vaslui, din punct de vedere economic sunt două centre puternice - 

Vaslui şi Bârlad. Dintre acestea două, Vasluiul are avantajul că este reşedinţă de judeţ şi toate 

instituţiile publice judeţene funcţionează pe teritoriul acestuia.  

Cea mai slabă dezvoltare economică dintre centrele urbane vasluiene, o înregistrează 

oraşul Murgeni, cel mai tânăr din judeţul Vaslui, căruia i s-a recunoscut această calitate în anul 

2003. Situaţia acestuia este explicabilă prin izolarea teritorială faţă de celelalte centre urbane din 

zonă şi lipsa unei tradiţii economice. Situaţia oraşului Negreşti nu este cu mult mai bună din 

punct de vedere economic, dar acesta are avantajul situării pe ruta Vaslui-Roman şi foarte 

aproape de ruta Vaslui-Iaşi.  

Distribuţia pe domenii de activitate a cifrei de afaceri este dominată de comerţ (38,7%), 

urmat de industrie (30,9%), în special ramura prelucrătoare a sa. Urmează activităţile de servicii 

(10,5%), sectorul construcţiilor (10,1%) şi agricultura (8,1%). Trebuie menţionat că agricultura 



4 
 

figurează cu un aport mare la cifra de afaceri din urban datorită firmelor din domeniul agricol 

care au sediile în oraşe, dar activitatea propriu-zisă se desfăşoară în comunele limitrofe.  

Din prisma numărului de salariaţi, ierarhia domeniilor de activitate se schimbă, industria 

cuprinzând 51% dintre salariaţii din urban, în timp ce în comerţ lucrează doar 18,8%. Urmează 

serviciile, cu 13,1%, construcţiile, cu 12,7%, în timp ce în sectorul agricol sunt încadraţi doar 

4,4% dintre angajaţii din oraşe.  

Ca activităţi economice bine reprezentate în oraşe se numără confecţiile textile, 

confecţiile din piele (în special la Huşi), industria de maşini şi echipamente (în special Bârlad) şi 

industria alimentară. Trebuie menţionată şi tradiţia în vinificaţie din zona Huşi.  

Din punct de vedere urbanistic, doar Bârladul, Vasluiul şi Huşul au elemente arhitecturale 

care construiesc o imagine generală urbană (Bârladul este un centru urban vechi, păstrând multe 

din trăsăturile unui oraş aristocrat; Vasluiul este un oraş recent, construit în ideea funcţionării ca 

reşedinţă de judeţ; Huşul are şi el o istorie urbană importantă). Oraşele Murgeni şi Negreşti au în 

componenţa lor câte 6 sate, de unde şi un aspect general mai mult rural decât urban. 

Mediul economic din judeţul Vaslui, din Regiunea de Nord-Est ca şi mediul economic 

naţional sau general European poate influenţa major cuantumul fondurilor alocate muzeului, ca 

şi potenţialele fonduri ce pot fi acordate de diverşi finanţatori sau eventuali sponsori. 

●   Având în vedere mediul economic nu foarte dinamic în care se găseşte Muzeul, 

trebuie construit un plan de relaţii şi comunicare şi un plan de strângere de fonduri 

corespunzătoare  dinamicii existente. 

 

Factori sociali  

Principala cauză a problemelor de ordin social cu care se confruntă judeţul Vaslui este 

generată de slaba dezvoltare economică, cu impact major asupra ocupării forţei de muncă. Din 

această cauză, o mare parte dintre persoanele expuse riscului ajung să devină asistaţi social, iar 

multe dintre problemele sociale de la nivel judeţean sunt generate de gradul mare de sărăcie. 

Pentru instituţiile şi organizaţiile nonguvernamentale de profil resursele financiare condiţionează 

funcţionarea la parametrii optimi şi capacitatea de a răspunde integrat necesarului de servicii 

sociale ale judeţului.  

Problemele sociale ale judeţului Vaslui sunt diverse şi în număr din ce în ce mai mare. 

Majoritatea au cauze economice, gradul foarte ridicat de sărăcie fiind la baza multor fenomene 

sociale (de tipul: violenţa în familie, abandonul copiilor, delincvenţă, neglijare sau exploatare 

economică a copiilor, abandon şcolar, alcoolism etc).  



5 
 

La o primă vedere se poate afirma, că judeţul riscă să ajungă o comunitate de asistaţi 

sociali şi afirmaţia nu este departe de a fi adevărată, dacă situaţia economică a judeţului nu se va 

ameliora. Orientativ, un procent de 70% dintre locuitorii judeţului sunt beneficiari de prestaţii 

sociale (ajutoare, alocaţii etc.), doar aproximativ 57800 din locuitorii judeţului beneficiind de loc 

de muncă.  

Familia este, de fapt, factorul cel mai neglijat de sistemul actual, în care intervenţia nu se 

focalizează pe consilierea familiei în toate fazele sociale prin care trece aceasta.  

Judeţul Vaslui are conform ultimelor statistici o populaţie de circa 450000 de locuitori, 

după datele publicate de Institutul Naţional de Statistică, iar municipiul aproximativ 60000 de  

locuitori, cu un grad de urbanizare de circa 30% 

Mediul social cu toate specificităţile sale – culturale, profesionale, demografice poate 

duce la creşterea sau scăderea receptivităţii activităţilor muzeale în cadrul diverselor categorii de 

public, segmente comunitare şi chiar comunităţi întregi. De exemplu, în prezent, segmentul 

populaţiei active este foarte afectat de viaţa modernă. 

Diversificarea programei şcolare şi colaborarea muzeului cu alte instituţii educaţionale a 

dus la atragerea acestei categorii de public. 

Creşterea numărului de turişti în toate sectoarele turismului (cel de afaceri, recreativ, de 

sănătate, de tineret, turism intern şi extern) cât şi tendinţa ascendentă a numărului de turişti are 

implicaţii pozitive concrete asupra muzeului. 

Migraţia unui număr impresionant de concetăţeni pentru a muncii în Europa Occidentală 

provoacă fluctuaţii semnificative şi importante faţă de proiectarea ofertei de servicii şi 

programarea activităţilor complexului muzeal. 

● Mediul social poate influenţa în mod covârşitor funcţionarea instituţiei muzeale 

deoarece muzeul este prin definiţie păstratorul moştenirii culturale materiale şi spirituale a unei 

comunităţi, populaţii, popor, naţiune. 

 

Factori tehnologici   

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

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

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

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

apariţia de produse hard şi soft pliate pe nevoile de dezvoltare ale organizaţiilor solicitante. 
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Muzeul ,,Vasile Pârvan” deţine două  site-uri pe internet ce sunt racordate prin legături – 

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

vizitatori pentru a se face cât mai mult posibil cunoscut, între utilizatorii internetului, posibilii 

interesaţi şi de o vizită la muzeu. 

Aşa cum televiziunea a transformat faţa lumii în perioada postbelică, aşa acum vedem 

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

– pe suport electronic şi noua comunicare – cea virtuală. 

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

perpetua şi dezvolta şi cu ajutorul noilor mijloace de comunicare misiunea sa de păstrător şi 

promotor al moştenirii culturale. 

 

1. colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se adresează aceleeași 
comunități. 
 
Municipiul Bârlad, prin aşezarea sa în partea de est a Moldovei, într-o zonă cu o puternică 

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

În ultimii ani Bârladul încearcă şi într-o oarecare măsură chiar reuşeşte să devină un important 

punct de atracţie turistică. 

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

diversitatea structurii sale patrimoniale, cât şi multitudinea ofertelor culturale şi de relaxare, în 

consens cu tendinţele cererii publicului vizitator. Astfel, în ultimii ani Muzeul bârlădean a 

devenit o prezenţă vie, din ce în ce mai activă în contextul cultural vasluian şi regional 

colaborând cu o mulţime de instituţii şi organizaţii culturale, începând de la învăţământul primar, 

gimnazial şi universitar, muzee, biblioteci, teatre, asociaţii, fundaţii şi alte societăţi cu caracter 

economic şi social, programele Muzeului adresându-se aceleiaşi comunităţi, fie prin realizarea de 

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

instituţiei în viaţa cotidiană a cetăţenilor 

În perioada 2011-2015  muzeul a încheiat numeroase protocoale de colaborare/proiecte 

educaţionale/ contracte de colaborare şi parteneriat. 

 
Parteneriate/colaborări cu instituţiile/organizaţiile culturale -  2011-2015 

 

Anul 2011 

- Contract de parteneriat nr.116 / 6.01.2011, încheiat cu Liceul Pedagogic Al.Vlahuţă, Bârlad; 
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- Contract de parteneriat nr.187 /31.01.2011, încheiat cu Colegiul National „GH. Roşca 

Codreanu”; 

- Contract de parteneriat nr. 377/ 21.03.2011, încheiat cu  Şcoala Zorleni; 

- Contract de parteneriat nr. 417/ 01.04.2011, încheiat cu Grădiniţa nr.7, Bârlad; 

- Contract de parteneriat nr. 502/ 19.04.2011, încheiat cu Şcoala de Muzică Arte Plastice 

N.N.Tonitza Bârlad; 

- Contract de parteneriat nr. 619/ 23.05.201, încheiat cu  Grădiniţa nr.4 -structură Grădiniţa 

nr.20, Bârlad; 

- Contract de parteneriat nr.709/22.06.201,    încheiat cu Grădiniţa nr.4, Bârlad; 

- Contract de parteneriat nr.710/22.06.2011,  încheiat cu Grădiniţa nr.4 Bârlad; 

- Contract de parteneriat nr. 971/5.10.2011, încheiat cu Grup Şcolar Tehnic Petru Rareş, 

Bârlad; 

- Contract de parteneriat nr.1000/19.10.201, încheiat cu Şcoala cu clasele I-VIII Fruntişeni; 

- Contract de parteneriat nr. 1022/25.10.2011 încheiat cu Grup Şcolar Tehnic Petru Rareş, 

Bârlad; 

- Contract de parteneriat nr. 1025/25.10.2011 încheiat Colegiul tehnic ,, Marcel Guguianu” 

Zorleni; 

- Contract de parteneriat nr.1028/25.10.2011, încheiat cu Grădiniţa nr.5 ,, Clopotel” Bârlad; 

- Contract de parteneriat nr.1029/25.10.2011, încheiat cu Scoala Gen.nr.6 ,,V.I.Popa” Bârlad; 

- Contract de parteneriat nr.1053/31.10.2011 încheiat cu Şcoala Popeni; 

- Contract de parteneriat nr.1054/31.10.2011 încheiat cu Şcoala Ciocani; 

- Contract de parteneriat nr.1056/31.10.2011 încheiat Grup Şcolar Tehnic Petru Rareş, Bârlad; 

-Contract de parteneriat nr.1059/31.10.2011 Şcoala cu clasele I-VIII, Nr.11, ,,George 

Tutoveanu”Bârlad; 

- Contract de parteneriat nr.1064/31.10.2011 încheiat  cu Şcoala de Muzică Arte Plastice 

N.N.Tonitza Bârlad; 

- Contract de parteneriat nr. 1069/31.10.2011  încheiat  cu Grădiniţa nr.2 Rază soare, Bârlad; 

- Contract de parteneriat nr.1079/02.11.20112011 încheiat cu  Grădiniţa nr.12, Bârlad; 

-Contract de colaborare Perseus nr.384/22.03.2011; 

- Contract de colaborare Perseus nr.751/04.07.2011; 

- Contract de colaborare Perseus nr.752/04.07.2011; 

- Acord de parteneriat –  Proiect Ţara lui Andrei/ 916/20.09.2011; 

- Protocol de colaborare nr.169/01.01.2011 încheiat cu Grădiniţa nr.9, Bârlad; 



8 
 

- Protocol de colaborare nr.733/29.06.201, Şcoala de vară Amadeus încheiat cu Şcoala de 

Muzică Arte Plastice N.N.Tonitza Bârlad; 

- Protocol de colaborare ,(Proiect national)” Armonie in diversitate”- 11. 2010 – 1. 03 2011, 

Parteneriat cu Sc. Gen. Mihai Viteazul din Targoviste şi Colegiul National „GH. Roşca 

Codreanu”; 

- Protocol de colaborare nr. 973/06.10.2011, Vino cu noi la muzeu, încheiat cu Şcoala cu 

clasele I-VIII, Nr.11, ,,George Tutoveanu”Bârlad; 

- Protocol de colaborare nr.1024/25.11.2011, Să trăim într-un mediu curat, frumos şi sănătos, 

încheiat cu,Colegiul tehnic ,, Marcel Guguianu” Zorleni; 

- Protocol de colaborare nr.1027/25.10.2011, încheiat cu Grădiniţa nr.5 ,, Clopotel” Bârlad, 

Natura prietena copiilor; 

- Protocol de colaborare nr.1036/26.10.2011, încheiat cu Grădiniţa nr.2 Rază soare,Bârlad, 

Împreună pentru o viaţă mai bună, Sport pentru sănătate, Lumină din lumină,Prietenii naturii în 

acţiune, Carte dragă cinste cu-i te-a scris,Dă mâna prietene; 

- Protocol de colaborare nr.1040/12.11/2011, Vino cu noi la muzeu , încheiat cu Colegiul 

National Gh. Roşca Codreanu;  

- Protocol de colaborare nr.1046/31.10.2011 încheiat  cu Şcoala de Muzică Arte Plastice 

N.N.Tonitza Bârlad, Valori culturale bârlădene; 

- Protocol de colaborare nr.1049/31.10.2011 încheiat Şcoala  nr.2 cu clasele I-VIII, Vasile 

Pârvan , Suntem urmaşii luiVasile Pârvan; 

- Protocol de colaborare nr.1051/31.10.2011 încheiat Şcoala  nr.5, Principesa Elena Bibescu, cu 

clasele I-VIII, Vasile Pârvan , Suntem urmaşii luiVasile Pârvan; 

- Protocol de colaborare nr. 1052/28.10.2011 încheiat cu Şcoala cu clasele I-VIII, Nr.2, ,,Vasile 

Pârvan” Bârlad, Un cetăţean mic într-o comunitate mare; 

- Protocol de colaborare nr.1055/31.10.2011 încheiat   cu Grup Şcolar Tehnic ,,Petru Rareş”  

Biblioteca izvor de înţelepciune, Bârlad; 

- Protocol de colaborare nr.1056/31.10.2011 încheiat  cu ,,Colegiul Tehnic Al.I. Cuza” Bârlad, 

Personalităţi vasluiene- valori ale poporului român; 

- Protocol de colaborare nr.1057/31.10.2011, Educaţia pentru timpul liber, încheiat cu Şcoala 

cu clasele I-VIII, Nr.11, ,,George Tutoveanu”Bârlad, 

- Protocol de colaborare nr. 1060/31.10.2011 Colegiul tehnic ,, Marcel Guguianu” Zorleni, 

Biblioteca; 
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- Protocol de colaborare nr.1061/31.10.2011 încheiat  cu Şcoala de Muzică Arte Plastice 

,,N.N.Tonitza”  Bârlad, Interpretare şi stil în tehnica instrumentală flaut – pian ; 

- Protocol de colaborare nr.1063/31.10.2011 încheiat  cu Şcoala de Muzică Arte Plastice,, 

N.N.Tonitza Bârlad”, Mlădiţe bârlădene; 

- Acord de parteneriat 1172/12.12.2011 încheiat  cu Şcoala Pogana – Parteneriat pentru 

educaţie  ; 

-Protocol de colaborare nr. 1173/13.12.2011 încheiat  cu Scoala cu clasele I-VIII nr.10 

Bârlad . 
 

Colaborari : 
- Petrea Mirela – profesoară de fizică la Colegiul National “Gheorghe Roşca Codreanu” -contract 

colaborare în Astroclubul “Perseus” din data de 19. 11. 2010; 

- Volusnic Cristina - contract colaborare în Astroclubul “Perseus”din ianurie 2011; 

- Calota Raluca - contract colaborare în Astroclubul “Perseus” din ianuarie 2011; 

- Dumitriu Dan - contract colaborare în Astroclubul “Perseus” din ianuarie 2011; 

- Stan Lucian - contract colaborare în Astroclubul “Perseus” din ianuarie 2011; 

- Pătraş Sebestian - contract colaborare în Astroclubul “Perseus” din ianuarie 2011; 

- Soitu Cristian - contract colaborare în Astroclubul “Perseus” din ianuarie 2011; 

- Rotaru Ada – fişa de evidenţă personală în Astroclubul “Perseus” din ianuarie 2011; 

- Grozavu Sorin - fişa de evidenţă personală în Astroclubul “Perseus” din ianuarie 2011; 

- Rotaru Diana Elena - fişa de evidenţă personală în Astroclubul “Perseus” din ianuarie 2011; 

- Mintuţă Smaranda - fişa de evidenţă personală in Astroclubul “Perseus” din ianuarie 2011; 

- Isac Florin – fişă de evidenţă personală în Astroclubul “Perseus” din ianuarie 2011; 

- Platică Andreea Cristina - fişa de evidenţă personală în Astroclubul “Perseus” din ianuarie 

2011; 

- Apostol Lavinia Alina - fişa de evidenţă personală în Astroclubul “Perseus” din ianuarie 2011; 

- Miler Nicoleta - fişa de evidenţă personală în Astroclubul “Perseus” din ianuarie 2011; 

- Focşa Iustinian Mihail - fişa de evidenţă personală în Astroclubul “Perseus” din ianuarie 2011; 

- Gociu Silviu Nicuşor - fişa de evidenţă personală în Astroclubul “Perseus” din ianuarie 2011. 

- Negru Paraschiva – contract parteneriat Gradiniţa nr. 7 Bârlad. 
                                                                                        Total 61 

Anul 2012 

Contracte parteneriat 
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- 11/4.01 Stoian Viorina  Perseus Bârlad 

- 67/20.01- Şcoala Pogana ,, Descoperă  univesul“Bârlad 

- 190/24.02.- Muzeul Civ. Dacice Deva 

- 203//29.02- Sc.nr.1/Iorgu Radu Bârlad 

- 204//29.02- Sc.nr.1/Iorgu Radu Bârlad 

- 273/20.03 -Grădinita ECO r. 4 Bârlad 

- 322/05.04- Colegiu Gh.Roşca Codreanu Bârlad 

- 4331/1.04- Grădinita nr-8  Licurici Bârlad 

- 722/3.10 - Aproape de literature- departe de incultură Sc. de Arte N.T. Bârlad 

- 722/3.10 - Sc. de Arte N.T. Bârlad 

- 726/3.10.- Concurs jud vocal instrumental  şi arte vizuale Ioan Nicolau ,Sc. de                   

Arte N.Tonitza Bârlad 

- 732/4.10- Sc.Gimnaziăl.nr.8, Bârlad 

- 735/05.10-   Grădinita nr.2 Bârlad,  Prietenii naturii în acţiune  

- 737/5.10-  Grădinita nr.2 Bârlad, Copilăria tărâm de vis  

- 746/10.10—Ciucă  Adrian   Perseus Bârlad 

- 747/10.10 –Bâgu Cristinel  Perseus Bârlad 

- 748/10.10 –Lupu Cosmin  Perseus Bârlad 

- 749/10.10 – Grădinita 12, Bârlad 

- 753/11.10-5. Şcoala Gimnazială Nr. 3, sat Popeni,  

- 754/11.10- Şcoala Gimnazială „Teodor Medeleanu”, sat Ciocani, com. Ciocani, jud. Vaslui; 

- 758/11.10- Sc.nr.11, George Tutoveanu, Bârlad 

- 759/12.10- Sc. de Arte N.Tonitza Bârlad, Anotimpurile copilăriei 

- 760/15.10- Gradinita  Clopoţel – Satul izvor de tradiţie 

- 761/15.10.- Gradinita  Clopoţel, Bârlad,l Educaţia ecologică în grădiniţă- Natura prietenilor 

copiilor 

- 762/15.10- Sc. de Arte N.T. Bârlad 

- 764/16.10- Grădinita nr-8  Licurici Bârlad, Împreună pentru o natură mai sănătoasă 

- 765/11.10- Gradinita  Clopoţel, Bârlad 

- 767/16.10- Grădinita nr.12, Bârlad ,Să cunoaştem istoria românilor 

- 768/16.10- Grădinita nr.12, Bârlad 

- 769/17.10- Liceul Tehnologic Petru Rareş, Bârlad 

- 770/16.10 Liceul Tehnologic Petru Rareş, Bârlad, Un mediu mai curat, un viitor mai sigur 
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- 771/16.10- Liceul Tehnologic Petru Rareş, Bârlad- Cultura şi voluntariatul în formarea de 

noi caractere 

- 772/17.10- Şcoala Gimnazială Nr. 1, Perieni, sat Perieni, com. Perieni, jud. Vaslui 

- 773/17.10- Şcoala nr.1, Zorleni, Muzeul- depozitar al culturii naţionale 

- 777/18.10- Şcoala gimnaziala nr.1 Iana, Natura şi omul modern 

- 778/18.10- Şcoala Gimnaziala nr.2 Iana 

- 779/18.10- Sc.nr.11, George Tutoveanu, Bârlad, Educaţia pentru timpul liber 

- 782/19.10- Grădinita nr.9, Bârlad 

- 783/19.10 Grădinita nr.9, Bârlad- Traditii şi obiceiuri 

- 788/23.10- Colegiu Gh.Roşca Codreanu Bârlad Cercul de astronomie Nova Polaris 

- 789/23.10- Colegiu Gh.Roşca Codreanu Bârlad Cercul de astronomie Nova Polaris 

- 793/23.10- Colegiu Gh.Roşca Codreanu Bârlad 

- 804/31.10 Grădiniţa Clopoţel 

- 823/06.11-Şcoala gen.nr. 10 Bârlad 

- 835/13.11-  Şcoala Fruntişeni  

- 836/13.11- Colegiu Gh.Roşca Codreanu Bârlad 

- 846/19.11 -Şcoala gen.nr. 10 Bârlad 

- 859/05.12 - Şcoala gimnaziala nr.1 Bârlad 

- 867/29.11. - Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”; 

- 868/29.11. - Liceul Tehnologic Puieşti, sat Puieşti, com. Puieşti, jud. Vaslui. 

- 903/13.12- Liceul Concordia Bârlad  

Colaborări 

-  11/4.01-Contract de colaborare în cadrul programului educaţional  educaţional încheiat  între  

Atroclubul Perseus Bârlad şi  Stoian Viorina ;   

- 67/20.01- Scoala Pogana,  Protocol de colaborare în cadrul proiectului ,, Descoperă  

univesul“  ; 

- 190/24.02.- Muzeul Civ. Dacice Deva-organiyarea ]nm comun a anumitor activităţi 

- 204//29.02- Sc.nr.1/Iorgu Radu Bârlad- Proiect educaţional interjudeţean : ,,Fiecare cu 

talentul lui” ; 

- 4331/1.04- Grădinita nr-8  ,, Licurici ”,  Bârlad- cadrul  Proiectului educaţional  ,,  Şcoala 

altfel ”  

- 722/3.10, Şc. de Arte N.Tonitza,  Bârlad - Protocol de colaborare în cadrul proiectului ,,  

Aproape de literatură - departe de incultură” ; 
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- 726/3.10.- Şcoala  de  Arte N.Tonitza Bârlad, Protocol de colaborare în cadrul proiectului 

ducaţional cu titlul ,, Concurs jud vocal instrumental  şi arte vizuale ,, Ioan Nicolau ” ; 

- 735/05.10-Grădinita nr.2, Bârlad, Protocol de colaborare în cadrul proiectului ,, Prietenii 

naturii în acţiune ”; 

- 737/5.10 -  Grădinita nr.2 Bârlad, Protocol de colaborare în cadrul proiectului ,,  Copilăria 

tărâm de vis”  

- 746/10.10 –-Contract de colaborare în cadrul programului educaţional  educaţional încheiat  

între  Atroclubul Perseus Bârlad şi Ciucă  Adrian, Bârlad    

- 747/10.10 –-Contract de colaborare în cadrul programului educaţional  educaţional încheiat  

între  Atroclubul Perseus Bârlad şi  Bâgu Cristinel,  Bârlad 

- 748/10.10 –-Contract de colaborare în cadrul programului educaţional  educaţional încheiat  

între  Atroclubul Perseus Bârlad şi  Lupu Cosmin , Bârlad 

- 759/12.10- Sc. de Arte N.Tonitza Bârlad, Protocol de colaborare în cadrul proiectului ,, 

Anotimpurile copilăriei”; 

- 760/15.10- Gradiniţa  ,,Clopoţel  ” Bârlad – Protocol de colaborare în cadrul proiectului ,, 

Satul izvor de tradiţie ” ; 

- 761/15.10.- Gradinita  Clopoţel, Bârlad, Protocol de colaborare în cadrul proiectului ,, 

Educaţia ecologică în grădiniţă - Natura prietenilor copiilor” ; 

- 764/16.10- Grădinita nr-8 ,, Licurici  ” Bârlad,  Protocol de colaborare în cadrul proiectului ,, 

Împreună pentru o natură mai sănătoasă ; 

- 767/16.10- Grădinita nr.12, Bârlad , Protocol de colaborare în cadrul proiectului ,, Să 

cunoaştem istoria românilor” ; 

- Liceul Tehnologic ,, Petru Rareş ”, Bârlad, Protocol de colaborare în cadrul proiectului ,, Un 

mediu mai curat, un viitor mai sigur; 

- 771/16.10- Liceul Tehnologic Petru Rareş, Barlad- Protocol de colaborare în cadrul 

proiectului ,,Cultura şi voluntariatul în formarea de noi caractere” ; 

- 773/17.10- Şcoala nr.1, Zorleni, Proiect de parteneriat ,, Muzeul- depozitar al culturii 

naţionale” ; 

- 777/18.10- Şcoala gimnazială nr.1 Iana,  ,,Natura şi omul modern” 

- 779/18.10- Sc.nr.11, George Tutoveanu, Bârlad, Protocol de colaborare în cadrul proiectului 

,, Educaţia pentru timpul liber( anul IV)” 

- 783/19.10 -Grădinita nr.9, Bârlad- Protocol de colaborare în cadrul proiectului ,, Traditii şi 

obiceiuri ”; 
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- 788/23.10- Colegiu ,,Gh.Roşca Codreanu Bârlad- Cercul de astronomie Nova Polaris”, 

Acord de parteneriat  în cadrul proiectului  educaţional încheiat cu Atroclubul Perseus; 

- 789/23.10- Colegiu ,,Gh.Roşca Codreanu Bârlad- Cercul de astronomie Nova Polaris”, 

Acord de parteneriat  în cadrul proiectului  educaţional încheiat cu Atroclubul Perseus 

- 903/13.12 Liceul ,,Concord ” Bârlad, Protocol de colaborare, -derularea de programe şi 

proiecte cu caracter educativ ; 

- Asociaţia Culturală  „Academia Rurală Elanul” Giurcani am organizat simpozioane şi 

conferinţe în localităţile Fruntişeni, Roşieşti şi Şuletea ocazionate de zilele culturale locale 

 

Anul 2013 

Contracte de parteneriat 

- 131/7.02.2013 - Gradiniţa Rază de soare Bârlad; 

- 309/12.04.2013 – Gradiniţa nr.2 Bârlad; 

- 760/04.10.2013 – Şcoala     Gimnazială 3,  sat Popeni- Zorleni ; 

- 787/14.10.2013-  Sc. de Arte N.N.Tonitza Bârlad; 

- 803/17.10.2013- Grădiniţa PP12 Bârlad, ed. Sabina Balan 

- 807/17.10.2013- Grădiniţa PP12 Bârlad, ed. Venin Angelica Mihaela 

- 808/17.10.2013- Grădiniţa PP12 Bârlad, ed. Negru Paraschiva 

- 810/17.10.2013- Grădiniţa PP12 Bârlad, ed. Georgiana Stan 

- 811/17.10.2013- Grădiniţa PP12 Bârlad,  prof.inv.preşc. Micu Elena 

- 818/18.10.2013- Grădiniţa PP12 Bârlad, ed. Opria Lucica 

- 821/18.10.2013-C.A.R. Pensionari 

- 824/18.10.2013 – Liceul Mihai Eminescu, prof. Ursachi Iuliana; 

- 830/21.10.2013- Liceul Mihai Eminescu, prof. B.Mocanu, prof.O.Mocanu; 

- 847/31.10.2013- Liceul Mihai Eminescu,UrsachiL., Butnaru A. ;  

- 848/31.10.2013- Liceul Mihai Eminescu, Ursachi L, ButnaruA. ; 

- 866/08.11.2013- Colegiul Naţional Gh.Roşca Codreanu Bârlad, prof.Carata Cristina; 

- 867/11.11.2013 -  Scoala Gimnazială Stroe Beloescu Bârlad; 

- 869/11.1.2013- Liceul tehnologic Petru Rareş, Bârlad ; 

-  893/21.11.2013 - Convenţie de practică (colaborarare ştiinţifică şi organizatorică pe şantierul 

arheologic de la Polocin-Islaz , jud.Vaslui) cu Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie- 

Univ. Dunărea de Jos Galaţi. 
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- 929/4.12.2013- Scoala românească de astăzi, din perspectivele interculturalităţii şi 

interdisciplinarităţii 8-10 mai 2014- Liceul Tehnologic Petru Rareş Bârlad 

Contracte de colaborare Astroclub Perseus 

- 893/21.11.2013  - Giuşcă Irina 

- 894/21.11.2013  - Istrate Alexandru 

- 896/21.11.2013  - Macotă Lucian 

- 897/21.11.2013  Mîrzac Iulian 

Protocol de colaborare 

- 31/16.01.2013–proiect Muzeul aripi deschise spre cunoaştere –Şc. Gimnazială nr.8, Bârlad 

- 44/17.01.2013 – Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva; 

- 130/07.02.2013 - proiect Sunt român cu Gradiniţa Rază de soare Bârlad; 

- 252/26.03.2013 –teza de doctorat Date arheozoologice asupra aspectului cultural Stoicani-

Aldeni cu o tentativă de reconstituire paleoambientală drd. Prociuc Mariana Ioana, prof. dr. 

Codrea Vlad – Universitatea Babeş-Bolyai Cluj; 

- 253/28.03.2013 - proiect Să ştii mai multe să fii mai bun, Colegiul Tehnic Al.I.Cuza; 

- 20.09.2013 - Colaborator Panaghie Loredana – Astroclubul Bâlad 

- 503/27.06.2013- Scrisoare de intenţie realiz. proiect Vioara lui Enescu , Asoc.cult Ascendo  

- 727/23.09 – Proiect educaţional -Clopoţelul eco –Gradiniţa nr.5  Bârlad ; 

- 769/08.10.2013 -Protocol de colaborare - Grădiniţa PP11 Bârlad; 

- 770/08.10.2013 - Proiect educaţional Grădiniţa verde, Grădiniţa PP11 Bârlad; 

- 786/14.10.2013 - Proiect educaţional -Aproape de literatură- departe de incultură – Şcoala de 

muzică N.N.Tonitza Bârlad ; 

- 308/12.04.2013 - Proiect educaţional  - Să ştii mai multe să fii mai bun -  Gradiniţa Rază de 

soare P.P., Bârlad ; 

- 791/14.10.2013 P.P.,  - Proiect educaţional - Copilăria tărâm de vis – Gradiniţa nr.2 Bârlad; 

- 792/14.10.2013  Proiect educaţional  - O lume minunată; – Gradiniţa nr.2  P.P., Bârlad; 

- 793/14.10.2013  – Proiect educaţional – Prietenii naturii în acţiune Gradiniţa nr.2 P.P., Bârlad; 

- 794/14.10.2013 - Proiect educaţional - Împreună deschidem fereastra spre lume – Gradiniţa 

nr.2 P.P., Bârlad;; 

- 784/11.10.2013 -Proiect educaţional   - Biblioteca – lăcaş de cultură şi educaţie pentru cei 

mici – Gradiniţa  P.N. nr.2 Bârlad; 

- 798/16.10.2013 -Proiect educaţional  - Primii paşi împreună- copii, părinţi, educatoriGradiniţa 

nr.8 Bârlad;   
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- 799/16.10. 2013- Proiect educaţional -  Descoperim bucuria naturii, Gradiniţa nr.8 Bârlad; 

- 804/17.10.2013-  Proiect educaţional – Curcubeul copiăîriei, Scoala Dodeşti; 

- 805/17.10.2013- Proiect educaţional  Prieteni la distanţă, Grădiniţa PN11 Bârlad; 

- 806/17.10.2013 -Proiect educaţional  Bucurie, veselie, copilărie, Grădiniţa PN11 Bârlad  

- 812/17.10.2013 - Proiect educaţional- Suntem urmaşi de daci şi de romani,  Grădiniţa PN 11 

Bârlad   

- 813/17.10.2013 – Terra, suntem copiii tăi - Grădiniţa PP12 Bârlad; 

- 816418.10.2013- Educaţia pentru timpul liber  ( anul IV), Sc.nr.11, George Tutoveanu, Bârlad 

- 815/18.10.2013-  Anotimpurile copilăriei -  Sc. de Arte N.N.Tonitza Bârlad 

- 819/18.10.2013 -  Împreună spre schimbare - Gradiniţa nr.9 Bârlad; 

- 816/18.10.2013-  Concursul judeţean vocal instrumental şi arte vizuale IOAN NICOLAU -  Sc. 

de Arte N. N. Tonitza Bârlad (iunie 2013-noiembrie 2014) 

- 817/18.10.2013-  Proiect educaţional    O planetă  curată, un copil sănătos, Grădiniţa PN 22 

Bârlad;  

- 822/18.10.2013 – Să construim împreună drumul de la rădăcini la aripi, Colegiul Tehnic  

Marcel Guguianu Zorleni ; 

- 825/18.10.2013 -   Sunt român - Grădiniţa PP  nr.2 Bârlad; 

- 826/18.10.2013 –Împreună pentru o şcoală mai bună, Gradiniţa nr.2 Bârlad;; 

- 834/22.10.2013 - Proiect Comenius cu titlul Different stories, different languages, same roots- 

Şc. Gimnazială nr.1 Tutova  Butnaru A 

- 831/22.10.2013-    O   zi,  trei semnificaţii Şcoala Principesa Bibescu Bârlad 

- 846/ 31.10.2013 proiect ,, Împreună deschidem fereastra spre şcoală“ 

- 867/11.11.2013  867/11.11.2013- Scoala Gimnazială Stroe Beloescu Bârlad. 

Total  55 

Anul 2014 

Protocoale de colaborare 

- Proiect educaţional Călători la izvoarele tradiţiei populare -  nr. 94/14.02. –Grădiniţa 5, Bârlad 

(muzeograf M. Mamalaucă) 

- Proiect educaţional Copilăria –Tărâm de vis - nr. 96/17.02. –Grădiniţa 2, Bârlad–(muzeograf 

M. Mamalaucă) 

- Proiect educaţional  Să fii mai bun! Să înveţi mai bine nr.115/24.02.- Şcoala Gimnazială Stroe 

Belloescu (nr. 10), Bârlad prof. Buzamăt Irina (muzeograf C.Vîntdevară) 
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- Protocol de colaborare nr.581/01.10, Grădiniţa  12, Bârlad– (muzeograf M.Mamalaucă) 

- Protocol de colaborare nr.586/01.10, Grădiniţa  12, Bârlad– (muzeograf M.Mamalaucă) 

- Proiect educaţional  –Tradiţii şi obiceiuri moldoveneşti, nr. 618/15.10. –Grădiniţa 2, Bârlad– 

(muzeograf M.Mamalaucă) 

- Proiect educaţional Copilăria –Bucuria culorilor, nr. 617/15.10. – Grădiniţa 23, Bârlad– 

(muzeograf  M.Mamalaucă) 

- Proiect educaţional Eu sunt mândru românaş!, nr. 620/6.10. – Grădiniţa 5, Bârlad– 

(muzeograf M.Mamalaucă 

- Proiect educaţional Concursul judeţean vocal intrumental şi arte vizuale Ioan Nicolau, Şcoala 

N.N. Tonitza, Bârlad, 625/16.10 (muzeograf M.Mamalaucă) 

- Proiect educaţional Natura-culoarul verde al vieţii, nr. 626/17.10. –Grădiniţa 11/12, Bârlad– 

(muzeograf M.Mamalaucă) 

- Proiect educaţional Copilăria în culori, nr. 645/17.10. –Grădiniţa 8, Bârlad– (muzeograf M. 

Mamalaucă) 

- Proiect educaţional Prietenii naturii în acţiune - nr. 640/21.10. –Grădiniţa 2, Bârlad–

(muzeograf M.Mamalaucă 

- Proiect educaţional Cartea prietena mea de suflet, nr. 646/21.10. –Grădiniţa 8, Bârlad– 

(muzeograf M.Mamalaucă) 

- Proiect educaţional Cartea prietena mea de suflet, nr. 649/21.10. –Grădiniţa 9, Bârlad– 

(muzeograf M. Mamalaucă) 

- Proiect educaţional Noi şi strămoşii noştri, nr. 657/22.10. –Grădiniţa 11, Bârlad– (muzeograf 

M. Mamalaucă) 

- Proiect educaţional Viitorul e în mâinile noastre, nr. 658/22.10. –Grădiniţa 11, Bârlad– 

(muzeograf M.Mamalaucă) 

- Proiect educaţional  Tradiţii şi obiceiuri populare moldoveneşti, nr. 661/22.10. –Grădiniţa 11, 

Bârlad– (muzeograf M.Mamalaucă) 



17 
 

- Proiect educaţional  Copilăria în imagini, nr. 662/22.10. –Grădiniţa 11/12, Bârlad– 

(muzeograf M.Mamalaucă 

- Proiect educaţional  Împreună pentru o şcoală mai bună, nr. 664/22.10. –Grădiniţa 2, Bârlad– 

(muzeograf M. Mamalaucă) 

- Proiect educaţional  În lumea păsărilor, nr. 663/22.10. –Grădiniţa 9, Bârlad (muzeograf 

L.Ursachi) 

- Proiect educaţional  Pasionaţi de astronomie, nr. 619/15.10. –Şcoala Şcoala Gimnazială nr. 1 , 

Bârlad (muzeograf M. Mamalaucă) 

- Proiect educaţional Matematica şi artele,  Şcoala N.N. Tonitza, Bârlad, 625/16.10 muzeograf 

(Mircea Oancă) 

- Proiect educaţional  Muzeul şi şcoala- parteneri în educaţia copiilor, nr. 678/24.10. – Liceul 

M. Eminescu, Bârlad (muzeograf L.Ursachi) 

- Proiect educaţional Matematica e-n toate , nr. 679/24.10. –Şcoala Şcoala Gimnazială nr. 1 , 

Bârlad– (muzeograf M. Mamalaucă 

Contracte de parteneriat  

- Contract de parteneriat  nr.182/07.03.2014, Şcoala Gimnazială Găgeşti (muzeograf M. 

Mamalaucă) 

- Contract de parteneriat  nr.200/14.03.2014, Şcoala Gimnazială Stroe Belloescu (nr. 10), 

Bârlad prof. Buzamăt Irina (muzeograf C.Vîntdevară) 

- Contract de parteneriat  nr.211/21.03.2014, Colegiul Tehnic Alexandru I. Cuza Bârlad prof. 

Mihaela Păiş (muzeograf C. Vîntdevară) 

- Contract de parteneriat  nr. 562/25.09.2014, Şcoala Gimnazială nr.11 (muzeograf M. 

Mamalaucă) 

- Contract de parteneriat  nr. 587/25.09.2014, Şcoala Gimnazială nr.11 (muzeograf M. 

Mamalaucă) 

- Contract de parteneriat  nr.  603/09.10.2014,Şcoala Gimnazială nr. 1 Bârlad prof.  Tamaş 

Carmen Daniela (muzeograf C.Vîntdevară) 
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- Contract de parteneriat  nr.  614/14.10.2014, Colegiul Naţional "Gh. R. Codreanu" Bârlad - 

prof. Petrea Mirela (pt anul şcolar 2013 - 2014) (muzeograf C. Vîntdevară) 

- Contract de parteneriat  nr.  615/14.10.2014, Colegiul Naţional "Gh. R. Codreanu" Bârlad - 

prof. Petrea Mirela (pt anul şcolar 2013 - 2014) (muzeograf C. Vîntdevară) 

- Contract de parteneriat  nr. 629/20.10.2014, Grădiniţa 2, Bârlad (muzeograf M.Mamalaucă) 

- Contract de parteneriat  nr. 648/21.10.2014, Grădiniţa 9, Bârlad (muzeograf L.Ursachi) 

- Contract de parteneriat  nr. 650/21.10.2014, Grădiniţa 9, Bârlad (muzeograf L.Ursachi) 

- Contract de parteneriat  nr. 636/20.10.2014, Liceul Tehnologic Petru Rareş, Bârlad 

(muzeograf M.Mamalaucă) 

- Contract de parteneriat  nr. 634/20.10.2014,, Şcoala N.N. Tonitza, Bârlad, 625/16.10 

muzeograf Mircea Oancă 

- Contract de parteneriat  nr. 635/20.10.2014,, Şcoala N.N. Tonitza, Bârlad, 625/16.10 

muzeograf Mircea Oancă 

- Contract de parteneriat  nr. 633/20.10.2014, Şcoala N.N. Tonitza, Bârlad, 625/16.10 

muzeograf Mircea Oancă 

- Contract de parteneriat  nr. 677/24.10.2014, Liceul M.Eminescu , Bârlad (muzeograf L. 

Ursachi) 

- Contract de parteneriat  nr. 685/28.10.2014,Colegiul Naţional "Gh. R. Codreanu" Bârlad - 

prof. Carata Cristina (muzeograf C. Vîntdevară) 

- Contract de parteneriat  nr. 690/28.10.2014Şcoala Gimnazială nr. 8 Bârlad prof.  Bighiu 

Carmen(muzeograf C. Vîntdevară) 

- Contract de parteneriat  nr. 672/24.10.2014, Şcoala Gimnazială Pogana(muzeograf 

M.Mamalaucă) 

- Contract de parteneriat  nr. 674/24.10.2014Şcoala Gimnazială nr. 8 Bârlad (muzeograf M. 

Mamalaucă) 
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- Contract de parteneriat  nr. 673/24.10.2014Şcoala Gimnazială nr. 8 Bârlad (muzeograf M. 

Mamalaucă) 

- Contract de parteneriat  nr. 722/07.11.2014, Şcoala Gimnazială nr. 6, Bârlad (muzeograf M. 

Mamalaucă 

- Contract de parteneriat  -Asociaţia INVENIO Bucureşti -Noaptea cercetătorilor - 26 

septembrie 2014 - reprezentat prin Oana Călin (Manager de proiect)- muzeograf C. 

Vîntdevară 

- Contract de parteneriat ,,Şcoala N.N. Tonitza, Bârlad prof. Dionisie Gradu, nr. 

838/29.12.2014  

- Contract de parteneriat  Muzeul  Galaţi, proiect cultural  Circuit turistic în judeţul Galaţi,  nr. 

183/7.03.2015 

- Contract de parteneriat Facultatea de Istorie Galaţi 

- Contract de parteneriat Facultatea de Istorie Iaşi 

- Contract de parteneriat Primăria Bârlad 

- Contract de parteneriat C.A.R. Bârlad 

- Contract de parteneriat Club Rotary, nr. 67/04.06.2014          

Contracte de colaborare Astroclub Perseus 

- Clisu Cristina - contract colaborare în Astroclubul "Perseus" 

- Agache Teodora - contract colaborare în Astroclubul "Perseus" 

- Plătică Andreea Cristina - contract colaborare în Astroclubul "Perseus" 

Total   57 

Anul 2015 

- Contract de parteneriat  nr. 178/13.03.2015  Liceul Tehnologic Puieşti (muzeograf L. Ursachi); 

-  Contract de parteneriat  nr. 216/02.02.2015, Şcoala Gimnazială Iorgu Radu, Bârlad 

(muzeograf C. Vîntdevară); 

- Program parteneriat  educaţional 1065/09.04.2015, 2015 Şcoala Gimnazială nr. 8 Bârlad 

(muzeograf M. Mamalaucă) 



20 
 

- Contract de parteneriat  nr.  282/27.04. 2015, Colegiul Naţional "Gh. R. Codreanu" Bârlad  

(muzeograf Mircea Oancă); 

- Contract de parteneriat  nr.  424/16.10. 2015,Şcoala Gimnazială Stroe Belloescu nr. 10, 

(muzeograf C. Vîntdevară); 

- Contract de parteneriat  nr.  711/13.10. 2015, Colegiul Naţional "Gh. R. Codreanu" Bârlad 

(muzeograf C. Vîntdevară); 

- Contract de parteneriat  nr. 729/20.10.2015, Liceul Tehnologic Petru Rareş, Bârlad (muzeograf 

M. Mamalaucă) 

- Contract de parteneriat  nr.  731/21.10.2015, Colegiul Naţional "Gh. R. Codreanu" Bârlad, 

(muzeograf C. Vîntdevară);   

- Contract de parteneriat  nr.  732/21.10.2015, Colegiul Naţional "Gh. R. Codreanu" Bârlad 

(muzeograf C. Vîntdevară); 

- Contract de parteneriat  nr. 733/21.10.2015, Liceul Pedagogic, Bârlad (muzeograf C. 

Vîntdevară); 

- Contract de parteneriat  nr.  734/16.10.2015, Şcoala Gimnazială Stroe Belloescu nr. 10, Bârlad 

(muzeograf C. Vîntdevară); 

- Acord de exploatare- Asociaţia One World Romania, nr.726/19.10.2015, filme proiect 

KineDok; 

- Contract de colaborare 45/27.01.2015, Criangă Claudiu, Astroclubul Perseus; 

- Contract de parteneriat  nr. 736/21.10.2015, ,,Şcoala N.N. Tonitza, Bârlad (muzeograf Mircea 

Oancă); 

- Contract de parteneriat  nr. 750/27.10.2015, ,,Şcoala N.N. Tonitza, Bârlad (muzeograf Mircea 

Oancă); 

- Contract de parteneriat  nr. 751/27.10.2014, Grădiniţa 2, Bârlad  (muzeograf L.Ursachi) 

- Contract de parteneriat  nr. 754/28.10.2015, Şcoala Gimnazială Iorgu Radu, Bârlad (muzeograf 

C. Vîntdevară); 

- Acord parteneriat  nr. 755/29.10.2015, Liceul Pedagogic, Bârlad (muzeograf C. Vîntdevară); 

- Contract de parteneriat  nr. 758/30.10.2015, Grădiniţa 5, Bârlad (muzeograf Mircea Oancă); 

-  Contract de parteneriat  nr. 811/20.11.2015, Şcoala Gimnazială nr. Episcop Iacov Antonovici 

(muzeograf C. Vîntdevară); 

- Contract de parteneriat  nr. 812/20.11.2015, Colegiul Tehnic Alexandru I. Cuza Bârlad, 

(muzeograf C. Vîntdevară) 

- Declaratie de parteneriat nr.813/20.11.2015 "Pianul călător". 
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- Contract de parteneriat Merkur Plus Consulting expo Albrecht Dürer. 

 

Protocoale de colaborare  

- Proiect educaţional   nr. 115/27.02.2015- , Şcoala Gimnazială nr.8, Episcop Iacov Antonovici 

Bârlad –Atelier de pictură 

- Proiect educaţional   nr. 124/02.03.2015, Şcoala Gimnazială "Vasile Parvan" (muzeograf M. 

Mamalaucă); 

- Proiect educaţional nr. 415/06.04.2015, Grădiniţa nr. 2, Bârlad (muzeograf L.Ursachi) 

- Protocol de colaborare nr.264.20.04.2015, Şcoala Gimnazială nr.1 Perieni, (muzeograf  

L. Ursachi); 

- Proiect educaţional nr.719/15.10.2015, ,,Şcoala N.N. Tonitza, Bârlad  (muzeograf Mircea 

Oancă); 

- Proiect educaţional nr.720/15.10.2015, ,,Şcoala N.N. Tonitza, Bârlad  (muzeograf Mircea 

Oancă); 

- Proiect educaţional nr.722/15.10.2015, Şcoala Gimnazială nr.11 (muzeograf M. Mamalaucă); 

- Proiect educaţional nr.724/16.10.2015, ,,Şcoala N.N. Tonitza, Bârlad  (muzeograf Mircea 

Oancă); 

- Proiect educaţional nr.728/2.10.2015, Liceul Tehnologic Petru Rareş, Bârlad (muzeograf 

M.Mamalaucă) 

- Proiect educaţional nr.735/21.10.2015, ,,Şcoala N.N. Tonitza, Bârlad  (muzeograf Mircea 

Oancă); 

- Proiect educaţional nr.740/21.10.2015, Şcoala Gimnazială "Principesa Elena Bibescu" Bârlad 

(muzeograf M.Mamalaucă) 

- Proiect educaţional  nr. 739/11.10. –Grădiniţa nr.P.P. 12, Bârlad– (muzeograf M.Mamalaucă) 

- Proiect educaţional  nr. 756/29.10. –Grădiniţa nr. 2, Bârlad–(muzeograf M.Mamalaucă); 

- Proiect educaţional  nr. 757/29.10. –Grădiniţa nr. 2, Bârlad–(muzeograf M.Mamalaucă); 

- Proiect educaţional 760/29.10.2015, Grădiniţa nr.P.P. 12, Bârlad, (muzeograf C. Vîntdevară) 

          Total   38  

 
Participare în calitate de partener (organizator, coiniţiator, invitat, participant), la 
programe/proiecte europene/ internaţionale.   
 
Anul 2011 
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-We write our history – Plural stories to a shared European Memory, este vorba de un proiect 

Comenius realizat in colaborare cu Liceul Al. Vlahuţă din Bârlad. 

Anul 2013 

- Proiectul Comenius cu titlul Different stories, different languages, same roots, iniţiat de 

Şcoala Gimnazială nr. 1 Tutova – participare în calitate de partener. 

Anul 2014 

- În calitate de colaborator cu Muzeul Național al României, muzeul bârlădean participă la 

organizarea unei ample expoziții intitulată „Comorile României” care urmează să fie itinerată la 

mai multe muzee din China(la Muzeul Național al Chinei,Beijing,  28 ianuarie-8 mai 2016) 

- Colaborare în cadrul programului Minor Planet Center – oferirea de date științifice în urma 

observațiilor astronomice 

- Colaborare cu observatorul astronomic Rich din SUA pentru observațiile asupra supernovelor. 

- Colaborare cu Agenția Spațială Europeană   ESA 

- Colaborare cu Observatorul Sud European ESO 

- Colaborare cu Agenția Spațială palestiniană 

- Colaborare cu Observatorul Astronomic din Canare 

 ANUL 2015 

 - Colaborare cu Doug Rich (Observator astronomic); 

- Colaborare cu Minor Planet Center (raportare asteroizi, și comete); 

 - Colaborare cu Biroul Central de Telegrame astronomice (aparține Uniunii Internaționale de 

Astronomie);  

-  - În calitate de colaborator cu Muzeul Național al României, muzeul bârlădean participă la 

organizarea unei ample expoziții intitulată „Comorile României” care urmează să fie itinerată la 

mai multe muzee din China(la Muzeul Național al Chinei,Beijing,  28 ianuarie-8 mai 2016) 

 

2. analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, 
amenințări); 
 
PUNCTE TARI                                                                  PUNCTE  SLABE 
  



23 
 

- sediul muzeului – aflat în mai multe clădiri 

situate central şi în vecinătatea unor edificii de 

interes comunitar; 

- situarea sediului central şi al Muzeului  pe 
drumul European E 581, care face legătura  
dintre partea de nord cu cea de sud a ţării, dar 
și cu partea de răsărit a  Europei; 
-existenţa unei baze tehnico-materiale 
moderne; 
- existenţa unui personal calificat; 
- potenţial crescut de atragere de noi fonduri; 

- lansarea şi susţinerea periodică de 
evenimente culturale ce oferă un cadru optim 
de participare pentru personalităţi publice, 
personalităţi culturale şi reprezentanţi ai 
mediului de afaceri; 
- prezenţa unui public fidel. 
- existenţa constantă a unor programe şi 
colaborări pe teme extrem de diverse oferite 
tinerilor aflaţi pe băncile şcolii 
 

- lipsa unei analize pertinente care să ofere 

informaţii despre profilul consumatorului 

cultural; 

- lipsa unui program de servicii culturale 
muzeale pliate pe nevoile culturale identificate 
la categoriile de public; 
- absenţa unui cadru de lucru care să implice o 

participare activă şi un interes constant al 

insituţiilor partenere ale muzeului în ceea ce 

priveşte dezvoltarea strategiei muzeului; 

-  inexistența unui progran național de 

promovare a turismului  în această zonă a țării 

 

OPORTUNITĂŢI :                                                 AMENIŢĂRI: 
 
- aderarea României la Uniunea Europeană, cu 

implicaţii directe şi profunde asupra industriei 

turistice, cât şi asupra liberei circulaţii a 

produselor culturale în întreg spaţiul european; 

- promovarea şi organizarea, împreună cu 

Consiliul Judeţean, de evenimente, acţiuni, 

proiecte şi programe culturale comune; 

- oferirea unui cadru optim pentru acţiuni şi 

activităţi derulate în parteneriate cu societatea 

civila cât şi cu reprezentanţii mediului de 

afaceri; 

- amplasarea spaţiilor muzeului – relativ 

aproape de centrele civice ale comunităţilor şi 

în imediata vecinătate a unor instituţii 

administrative,  culturale şi unităţi bancare; 

- schimbarea politicii de sprijin financiar a 

 
- reducerea drastică a subvenţiei acordate 

muzeului de la bugetul ordonatorului de 

credite; 

- posibile cereri de retrocedare a unor piese ale 

patrimoniului cultural mobil deţinute de către 

muzeu; 

- nivelul scăzut de salarizare a personalului 

muzeal. 

  Pornind de la aceste constatări şi de la situaţia 

actuală a Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad 

putem să încercăm să formulăm câteva direcţii 

de acţiune pentru perioada următoare, plecând 

de la axioma potrivit căreia în management, 

inclusiv cel cultural, sunt necesare previziuni 

pe termen scurt, mediu şi lung. În plus, plecând 

de la analiza SWOT, un manager trebuie să 
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sectorului socio-cultural prin susţinerea de 

către companiile multinaţionale a conceptului 

de răspundere socială corporatistă; 

- dezvoltarea în ritm accelarat a industriei de IT 

(atât a celei de software cât şi a celei de 

hardware) pe plan naţional; 

- existenţa şi dezvoltarea continuă a unei reţele 

naţionale a muzeelor; 

- existenţa şi dezvoltarea rapidă a unei instituţii 

naţionale de formare profesională a adulţilor 

care furnizează cursuri de perfecţionare a 

personalului din domeniul culturii. 

accentueze părţile tari, să elimine pe cât posibil 

pe cele slabe, să profite de oportunităţile pe 

care i le oferă mediul extern şi să ocolească 

ameninţările. 

  Pentru aceasta este necesară o bună utilizare a 

resurselor umane, materiale şi financiare, astfel 

încât scopul şi obiectivele instituţiei să poată fi 

îndeplinite. Fără aceaste condiţii, criteriile de 

performanţă nu pot fi îndeplinite. 

 

 

 

 

3. evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea ei 
 

Prin aşezarea, în partea de est a ţării într-o zonă care poate deveni un important punct de 

atracţie, prin frumuseţea peisajului, în care predomină dealurile domoale, prin bogăţia şi 

varietatea patrimoniului arheologic, numismatic, artistic, istoric, etnografic Municipiul Bârlad şi 

în general Judeţul Vaslui pot şi trebuie sa devină destinaţii ineresante pentru turiştii români şi 

străini. 

În Bârlad, în ultimul secol a existat o concurenţă benefică cu alte instituţii, cum ar fi 

Academia Bârladeana, Biblioteca Stroe Beloescu, iar mai de curând Centrul Eminescu, instituţii 

cu vocaţie şi notorietate, la care an de an asistăm la o creştere, relativ constantă, a numărului de 

vizitatori, dar şi a produselor culturale, lansate pe piaţa bunurilor culturale (cărţi, reviste, pliante, 

CD-uri, etc). De asemnea extrem de importantă pentru  viața culturală a orașului este activitate 

câtorva ONG-uri care au ca obiect organizare de evenimente cu caracter cultural, dar și Școala de  

muzică și arte plastice N.N. Tonitza. Din nefericire galeriile de artă N. N. Tonitza în ultima 

perioadă a contribuit tot mai puțin la viața culturală din municipiu. 

Prin promovare Muzeul încearcă să aducă în atenția publicului propria ofertă culturală care 

să răspundă exigențelor și așteptărilor tuturor categoriilor de public. Muzeul ,,Vasile Pârvan" îşi 

promovează activitatea printr intermediul unui sistem complex de mijloace care se pot încadra în 

trei direcţii principale: publicitate, contacte directe cu consumatorii de cultură, relaţii publice.  

Am folosit forme diverse de diseminarea a  informaţiilor utile legate de programele 

culturale, manifestări sau evenimente care au fost direcţionate către categoriile socio – 
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profesionale interesate. Mijloacele mass-media au fost și sunt cele mai importante instrumente de 

răspândire a informaţiei și de realizare a promovării instituției. Radioul, televiziunea, ziarele au 

fost folosite pentru atingerea scopului principal, respectiv diseminarea mesajelor. În consecinţă 

în vederea transmiterii corecte şi rapide a mesajului dorit am organizat fie conferinţe de presă, în 

care au fost invitaţi reprezentanţi ai importantelor mijloace media, fie comunicate de presă. 

O altă formă de promovare şi publicitate am realizat prin intermediul celor două site-uri de 

internet ale muzeului. 

- Scurte comunicate transmise prin intermediul reţelelor de socializare. 

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

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

Informarea şi invitarea publicului prin intermediul internetului; 

- Afişaj modern, actualizat permanent,  la afişierele proprii precum si prin utilizarea afişajului 

stradal pus la dispoziţie de municipalitate; 

- Afişaj amplasat la intrările şi ieşirile din municipiu prin care sunt promovate expoziţiile din 

cadrul muzeului nostru, precum şi planetariul şi observatorul astronomic. Acest gen de 

promovare a fost reactualizat și modernizat atât în preajma sărbătoririi celor 100 de ani de 

existență a instituției, cât și la sfârșitul anului 2015 și începutul anului 2016. 

- Afişarea de bannere pe sediile proprii, dar şi în spaţiile publice, prin care am promovat muzeul 

și activitățile sale.  

- Tipărirea şi distribuirea de flyere prin abordarea directă a trecătorilor;  

- Difuzarea de spoturi publicitare pe ecrane LCD ale reţelei proprii din interiorul Muzeului; 

- Difuzarea de spoturi publicitare pentru activitatea din cadrul cinematografului 3D; 

- Realizarea și distribuirea unui spot publicitar pe posturile de televiziune locale, spot pregătit 

de câțiva specialiși din domeniul publicității. 

- Participare la emisiunile din cadrul posturilor locale, regionale și naționale de televiziune şi 

radio; 

- Prezentarea proiectelor si activităţilor instituţiei pe site-ul municipalităţii;  
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- Distribuirea unor CD-uri care cuprind informaţii despre instituţiile de cultură din Bârlad, 

implicit cu informaţii şi imagini din expoziţiile permanente şi temporare realizate, precum şi date 

şi imagini din instituţiile de cultură din judeţ. 

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

patrimoniul instituţiei. 

- Distribuirea de filme care promovează teme de cercetare sau proiecte ale instituţiei; 

- Oferirea posibilităţii de vizitare gratuită a unităţilor muzeale 24 ianuarie,  mai,  Noaptea 

muzeelor (mai), 1 iunie – Ziua Copilului; 

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

- Oferirea de diplome de participare pentru cei care iau parte la cursurile de pregătire din cadrul 

Clubului  de astronomie “Perseus”, precum și a celor care au participat la expozițiile organizate 

în colaborare cu Societatea numismatică. 

- Promovarea si publicitatea Muzeului inclusiv în lumea satelor acolo unde frecvent organizăm 

activități în școli și la Casele de cultură. 

- trimitem scrisori, flayere cu principalele evenimente în desfăşurare, sau care urmează să aibă 

loc. 

- Realizarea pentru fiecare activitate cultural-educativă cu publicul a materialelor publicitare: 

invitatii, afişe şi interviuri în presa locală; 

- distribuirea de pliante informative pe stradă; 

- Realizarea unui număr apreciabil de materiale de publicitate în care apar imagini cu piese din 

patrimoniul muzeului precum şi noua siglă a acestuia. 

- Popularizarea activităţile muzeale şi a descoperirilor importante realizate în urma cercetărilor 

de teren, prin interviuri în presa şi televiziunele locale (Mediat TV, Est1, Antena 1 Vaslui), 

televiziunea şi presa naţională (Mediafax şi Digi 24 TV).  

- Participări la simpozioane  naţionale (Iaşi, Piteşti, Bacău,Vaslui, etc.) şi manifestări culturale 

organizate în diverse localităţi din jud. Vaslui (Roşieşti, Griviţa, Fruntişeni, Creţeşti, Jigălia şi 

Răşcani, etc) 
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- În perioada 2011-2015 realizarea revistei muzeului “Acta Musei Tutovensis”, numerele 

VI,VII, VIII, IX-X, XI; 

- Începând cu anul 2012, realizarea revistei muzeului “Perseus”, numerele I, II, III, IV ; 

- Participarea la sesiunile şi comunicările ştiinţifice organizate de alte instituţii de profil. 

- Încheierea de parteneriate  cu  instituţii de cultură (şcoli/alte instituţii); 

- Organizarea unor activități cultural-educative în afara muzeului (lecții de muzeu organizate la 

diferite școli din județ), participarea la conferințe și simpozioane organizate de alte instituții de 

profil din țară și colaborarea cu specialiștii din domeniu la realizarea activităților programate de 

muzeu. 

 
-acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi de PR/ de strategii media 
 

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

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

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

respectivului grup.  

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

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

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

o citim, emisiunile TV pe care le privim, felul în care inter-relaţionăm şi ne petrecem timpul 

liber, locurile în care ne facem cumpărăturile, arhitectura, universităţile în care învăţăm, 

practicile religioase, nivelul de educaţie şi implicare civică, felul în care ne raportăm la mediul 

înconjurător, moştenirea istorică, obiceiurile sportive, felul în care ne alimentăm şi ne îmbrăcăm, 

grija faţă de sănătate, respectul faţă de tradiţii şi valori. 

Cultura este mecanismul prin care ne definim identitatea ca indivizi, comunităţi sau 

naţiuni. Cultura este un element esenţial al dezvoltării economice şi al regenerării sociale şi 

reprezintă un indicator al calităţii vieţii şi bunăstării individuale. De aceea definirea unei strategii 

culturale a muzeului nostru este absolut necesară. 

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

activităţilor sale, inclusiv strategiile media, au pornit de la acceptare faptului că există in primul 

rând obligaţia celor care lucrează în muzee de  a întâmpina întotdeauna publicul într-o manieră 

profesionistă. Sigur calitatea actului cultural este absolut obligatorie, fiind însă doar punctul în 
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cadrul unui ansamblu de elemente de care trebuie să se ţină seama. Astfel trebuie să căutăm să 

venim spre publicul nostru cu o serie de facilităţi, acestea reprezentând o cale de a determina 

creşterea gradului de satisfacţie a celor care ne trec pragul cu scopul de a se informa, relaxa, 

educa. Aceasta reprezintă fără îndoială una din direcţiile care vor contribui la promovarea 

Muzeului.  

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

exterioară: 

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

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

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

regional si naţional. În acest sens merită a fi remarcate colaborările cu cotidienele locale 

Monitorul de Vaslui, Obiectivul de Vaslui, Meridian, Vremea Nouă, Est News, cu posturile de 

televiziune Media Tv,  TVR Iasi,  Antena 1, TVR Cultural, TVR 1, Digi TV, Realitatea TV. 

În vederea identificarii căilor pentru asigurarea unei cât mai bune promovări am urmărit să 

descoperim principalele nevoi care domină activitatea instituţiei muzeale, cum ar fi: 

 - nevoia creşterii relevanţei ofertei culturale pentru comunitatea locală şi pentru dezvoltarea 

acesteia; 

 - nevoia de dinamizare a vieţii culturale bârladene prin creşterea calităţii ofertei culturale şi a 

participării publicului; 

 -  nevoia creşterii sustenabilităţii instituţiei; 

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

şi administraţia publică locală; 

 -  nevoia unor spaţii adecvate pentru activitatea instituţiei şi organizaţiilor culturale. 

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

următorii paşi: 

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

strategice în domeniul cultural; 

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

la definirea listei de priorităţi cu privire la dezvoltarea activitatilor din institutie; 

- elaborarea de proceduri transparente şi competitive pentru alocarea fondurilor destinate 

proiectelor culturale; 

- încurajarea şi sprijinirea dezvoltării profesionale a angajaţilor din instituţie;  
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- sprijinirea artiştilor, colectionarilor şi a produsului cultural şi prezentarea producţiilor culturale 

locale în propriile  locaţii ale muzeului; 

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

şi internaţional;  

- realizarea unor studii de marketing ale pieţei culturale bârladene pentru identificarea 

segmentelor de public, caracteristicilor şi nevoilor culturale ale consumatorului de cultură din 

Bârlad şi zonele limitrofe; 

 - publicarea şi punerea la dispoziţie a raportului studiilor întreprinse tuturor celora interesaţi în 

actul de cultură, pentru a avea un instrument de lucru în vederea conceperii unor strategii de 

dezvoltare a activităţilor cu publicul; 

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

comunicaţionale şi informaţionale, accesibilizarea evenimentelor şi spaţiilor culturale pentru 

persoanele cu nevoie speciale; 

 - conceperea împreună cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor culturale şi implementarea 

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

Comisiei de cultură, de pe lăngă Consiliul Local  şi Primaria Bârlad) ; 

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

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

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

vacanţei: observaţii astronomice, cursuri de astronomie, tabere de astronomie, tabără de 

arheologie, etc. 

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

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

adoptat următoarea strategie : 

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

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

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

deciziile care afectează dezvoltarea culturală a institutiei noastre; 

 - dezvoltarea colaborarii cu Ministerul Culturii şi cu alte instituţii de nivel regional şi central, în 

vederea creşterii relevanţei pentru comunitatea locală a activităţilor promovate.  

- am urmărit şi realizat dezvoltarea parteneriatului dintre instituţia noastră şi mass media locală, 

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

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

proiecte de cercetare în domeniul cultural – ştiinţific; 

 - promovarea voluntariatului prin implicarea organizaţiile de elevi şi iniţierii de acţiuni 

împreună cu aceştia; 

 - promovarea de proiecte cu caracter interdisciplinar; 

 - am încurajat parteneriatele dintre muzeu, organizaţii şi instituţii din domeniul protecţiei 

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

social. 

- Elaborarea unor pliante pentru fiecare secţie și un pliant general. 

 
Apariţii în presa  de specialitate/ locală  (Dosar  presă - Anexa I)  
 
 În perioada 2011-2015 s-au  păstrat contacte strănse şi permanente cu mijloacele media, 

cele care şi în anii anteriori ne-au asigurat o foarte bună vizibilitate şi o consistentă promovare.  

 

Anul  2011 (link-uri)  – 320 articole presă 
 
- eclipsa Obiectivul de Vaslui 

- http://obiectivdevaslui.ro/node/9524 

- 4 ianuarie – articol eclipsa Monitorul de Vaslui 

- http://www.monitoruldevaslui.ro/2011/01/eclipsa-de-soare-a-fost-

%C2%ABsabotata%C2%BB-de-ceata.html 

- 4 ianuarie – articol eclipsa Monitorul de Vaslui 

- http://www.monitoruldevaslui.ro/2011/01/astazi-eclipsa-partiala-de-soare-vizibila-si-in-

romania.html 

- 4 ianuarie - articol eclipsa Obiectivul de Vaslui 

- http://obiectivdevaslui.ro/node/9464 

- 4 ianuarie – articol eclipsa partiala Adevărul de seară 

- http://www.adevărul.ro/locale/vaslui/Bârlad-_Eclipsa_de_Soare-

obscurata_de_nori_si_de_ceata_0_402560173.html 
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- 3 ianuarie - articol eclipsa partiala Adevărul de seară 

- http://www.adevărul.ro/locale/vaslui/Eclipsa_partiala_de_soare-

vizibila_in_judetul_Vaslui_0_401959890.html 

- 9 februarie – articol transmisie video de la telescopul din Bârlad in premiera Vremea Noua 

- http://www.vrn.ro/transmisie-video-de-la-telescopul-din-Bârlad-in-premiera 

- 10 februarie – Experiment la Observatorul Astronomic Bârlad Monitorul de Vaslui 

- http://www.monitoruldevaslui.ro/2011/02/experiment-la-observatorul-astronomic-

Bârlad.html 

- 10 februarie – Observatii astronomice, in direct Obiectivul de Vaslui 

- http://obiectivdevaslui.ro/node/11341 

- 6 mai - Biserica Domneasca, punct de observaţii astronomice – Monitorul de Vaslui 

- http://www.monitoruldevaslui.ro/2011/05/biserica-domneasca-punct-de-observatii-

astronomice.html 

- 15 iunie – Adevărul de seară. Eclipsa totala de Luna in aceasta seară 

- http://www.adevărul.ro/locale/vaslui/Vaslui-Eclipsa-totala-luna-seară_0_499750135.html 

- Obiectivul de Vaslui / Eclipsa totala de Luna 

- http://obiectivdevaslui.ro/?q=node/17795 

- Obiectivul de Vaslui 

- Observații astronomice în parc -  9 august 2011 

- http://obiectivdevaslui.ro/?q=node/20914 

- Monitorul de Vaslui 

- Bârladenii, invitati sa «paseasca» pe luna - 9 august 2011 
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- http://www.monitoruldevaslui.ro/2011/08/Bârladenii-invitati-sa-%C2%ABpaseasca%C2%BB-

pe-luna.html 

- Monitorul de Vaslui  - 12 august 2011 

- Ploaia a «reprogramat» observarea Lunii din Gradina Publica 

- http://www.monitoruldevaslui.ro/2011/08/ploaia-a-%C2%ABreprogramat%C2%BB-

observarea-lunii-din-gradina-publica.html 

- 12 august 2011 Obiectivul de Vaslui 

- Observații astronomice în stradă 

- http://obiectivdevaslui.ro/?q=node/21120 

- 13 august 2011  - Adevărul Vaslui 

- Galerie foto-  Sute de bârlădeni prezenţi la observaţiile astronomice în aer liber 

- http://www.adevărul.ro/locale/vaslui/GALERIE-FOTO-Sute-observatiile-

astronomice_0_535146568.html 

- 13 august 2011  Bârlad Online  

- Observaţii astronomice cu telescopul în Grădina Publică: Luna. 12 August 2011 

- http://www.b-o.ro/Evenimente-592-

Observatii_astronomice_cu_telescopul_%C3%AEn_Gradina_Publica_Luna__12_August_2011.

html 

- Observatorul Astronomic din Bârlad revine la programul normal  - Bârlad TV / 6 sept. 2011 

- http://www.Bârladtv.ro/observatorul-astronomic-din-Bârlad-revine-la-programul-normal-

0609-1323 6 sept. 

- Astroclubul «Perseus» Bârlad împlineste un an de existenta 

- http://www.monitoruldevaslui.ro/2011/10/astroclubul-%C2%ABperseus%C2%BB-Bârlad-

implineste-un-an-de-existenta.html 
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- Un colaborator al NASA conferentiaza la Bârlad   20  octombrie 2011 

- http://www.monitoruldevaslui.ro/2011/10/un-colaborator-al-nasa-conferentiaza-la-

Bârlad.html 

- Articole publicate 

- Noutăti din Astronomie şi calendarul astronomic – iulie 2011 Bârlad TV 

- http://www.Bârladtv.ro/noutati-din-astronomie-si-calendarul-astronomic-iulie-2011-3006-1111 

- Evenimente astronomice în luna august 2011  Bârlad TV 

- http://www.Bârladtv.ro/evenimente-astronomice-in-luna-august-2011-0108-1190 

- Evenimente astronomice pe luna septembrie 2011    Bârlad TV 

- http://www.Bârladtv.ro/evenimente-astronomice-in-luna-septembrie-2011-3108-1305 

- Bârlad tv 30 - sept 2011 

- http://www.Bârladtv.ro/astroclubul-%E2%80%9Eperseus%E2%80%9D-Bârlad-

impline%C5%9Fte-un-an-de-activitate-3009-1351 

Anul  2012 (link-uri)  – 247 articole presă 

 2 .01.2012 

3. Bârlad online  http://noutatidinastronomie.blogspot.com/2012/01/fenomene-astronomice-in-

anul-2012.html 

 

5 01.2012 

2.http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/01/premiera-doi-frati-violonisti-din-Bârlad-

concerteaza-impreuna.html 

6 01.2012 

3. http://obiectivdevaslui.ro/?q=node/27811 

4. Bârlad online  -http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-3867-

BÂRLADENI_LA_COLEGIUL_REGAL_LONDONEZ.html 

8 01.2012 

5. TVR Iasi – concert   Calin si Tudor Andrei  -  interviu M.Mamalaucă  
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10 .01.2012 

6.http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-3880-

REGAL_SIMFONIC_LA_GUGUIANU.html 

11 01.2012 

7. Est1TV-Bârlad –(Vasile Palade) –  emisiune   Valori Tutovene 

12 01.2012 

8. http://www.unison.vaslui.net/meridian/upload/editiecurenta.pdf - concert 

11 .01.2012 

9.interviu EST 1 – (Alina Butnaru)- despre George Ivascu 

27 01.2012 

10.  interviu Radio Vipp – M.Mamalauca 

31. 01.2012 

11.http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-3987-CUM_NE_PETRECEM_WEEKEND-

UL.html 

2. 02.2012 

12.http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4007-MAGIA_CERULUI_DE_IARNA.html 

13. http://www.obiectivdevaslui.ro/?q=node/29209 -Muzeul bârlădean, număr record de 

vizitatori 

8 02.2012 

14.http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/02/nici-viscolul-nu-blocheaza-concertul-

%C2%ABmagyar-magic%C2%BB-de-la-Bârlad.html 

15. http://obiectivdevaslui.ro/?q=node/29340 - “Magyar magic”, la Bârlad 

16.http://www.vrn.ro/recital-instrumental-%E2%80%9Emagyar-magic%E2%80%9D-la-Bârlad 

9 .02.2012 

17http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4036-

PE_ARIPILE_MUZICII_UNGURESTI.html 

18. http://www.evenimentul.ro/articol/recital-instrumental-magyar-magic-la-Bârlad.html 

 19.http://www.unison.vaslui.net/meridian/upload/editiecurenta.pdf - Astroclubul „Perseus” 

20. http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4063-MAGYAR_MAGIC.html 

16 02.2012 

21.http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/02/muzicieni-de-la-universitatea-%C2%ABgeorge-

enescu%C2%BB-iasi-in-concert-la-Bârlad.html 

17 02.2012 
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 22 http://obiectivdevaslui.ro/?q=node/29758 - concert 

23http://www.evenimentul.ro/articol/sfarsitul-de-Săptămâna-aduce-doua-actiuni-culturale-la-

Bârlad.html 

24http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-8722-RECITAL_VOCAL-

INSTRUMENTAL.html 

20. 02.2012 

 25. interviu –M.Mamalauca –TvR 3  -  

21. februarie 

26.http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4108-RECITAL_DE_EXCEPTIE.html 

27.http://obiectivdevaslui.ro/?q=node/29910  I.Hobana 

 22 02.2012 

28.http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/02/scriitorul-ion-hobana-comemorat-de-muzeul-

%C2%ABvasile-parvan%C2%BB.html 

29. http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4115-SERATA_SF.html 

23 02.2012 

30. http://www.vrn.ro/%E2%80%9Cion-hobana-si-triumful-visatorilor%E2%80%9D 

31. http://www.unison.vaslui.net/meridian/upload/editiecurenta.pdf - RECITAL 

32. http://www.unison.vaslui.net/meridian/upload/editiecurenta.pdf  -SERATA 

33. http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-8757-TRIUMFUL_VISATORILOR.html 

34. http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4137-CALATORIE_IN_TIMP.html 

28 02.2012 

35. http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4144-SALUTARE_PRIMAVARA.html 

36.http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/02/martisoare-florale-la-muzeul-%C2%ABvasile-

parvan%C2%BB-Bârlad.html   

 

01.03.2012 

37.http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-8789-SALUTARE_PRIMAVARA.html 

38.http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/03/martisoare-literare-si-muzicale-pentru-

Bârladeni.html 

39.http://obiectivdevaslui.ro/?q=node/30465 

5 martie 

40. http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4170-CERUL_LUNII_MARTIE.html 

  8 martie  
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41.  Echinoctiu de primavera- Est 1 – C.Vintdevara 

ttp://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-8829-

CONFERINŢA_PE_TEMA_GAZELOR_DE_SIST.html 

11 Martie 2012 

 42.http://www.b-o.ro/Evenimente-779-

Simpozion_pe_tema_extragerii_gazelor_de_sist_din_zona_Bârladului__Invitati_profesor_univer

sitar_doctor_Vlad_Codrea_de_la_Universitatea_Babes-Bolyai_din_Cluj-Napoc 

12.03  

 43 .http://obiectivdevaslui.ro/?q=node/30862 

 13.03 

 44. http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/03/specialistii-confirma-exploatarea-gazelor-de-sist-

de-langa-Bârlad-este-periculoasa.html 

45.http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4208-

EXPLOATAREA_GAZELOR_DE_SIST_-_UN_PERICOL.html 

46.http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4209-

A_FOST_ODATA_CONSTANTIN_CHIRITA.html 

14.03 

 47.Est- 1 EMIS.DIRE MATINALA TINWE DE 7- DESPRE Clubul astronomie si fenomene  

astronomice martie 

48.http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4210-SOARELE_INAMICUL_NOSTRU.html 

-Interviu -  Explozii solare 

16.03 

49. http://www.obiectivdevaslui.ro/?q=node/31127- Zilele Cuza la Bârlad 

19.03 

 50 .Echinoctiu de primavera- Est 1 – C.Vintdevara 

51.http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4234-ZILELE_CUZA.html 

23.03 

52 .http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/03/muzeul-%C2%ABvasile-parvan%C2%BB-Bârlad-

deschide-dosarele-securitatii.html 

24.03. 

53.http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4266-   INVITATIE_IN_WEEKEND.html  -     

Conferinţa Dosarele securitatii 

27.03 
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54.http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-8933-STEFAN_CEL_MARE_-_555.html 

29.03 

 55. http://obiectivdevaslui.ro/?q=node/31793  -Muzeul bârlădean, asaltat de vizitatori 

02.04 

 56. http://noutatidinastronomie.blogspot.com/2012/03/jupiter-si-venus.html  -Ciprian 

Vintdevara  

57.  interviu Antena 1 –  Mircea Mamalauca 

3.04/ 

58  http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-8971-ŞCOALA_ALTFEL.html 

 59. Articol – Historia – articol Mamalauca Mircea – Portretul lui Nectarie Vlahuta, pictat 

Nicolae Grigorescu 

60. Articol – Historia- martie 2012  – articol Mamalauca Mircea- Muzeu ,,Vasile Parvan”Bârlad  

61.http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4312-FENOMENE_ASTRONOMICE.html 

62. Emisiune Est1  Mircea Mamalauca  ora 8,00 Matinal 

9.04 

63. http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-9006-CONCERT_LAURA_SANDRU.html 

11.04. 

64http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/04/peste-9-000-de-vizitatori-la-muzeul-din-Bârlad-in-

Săptămâna-%C2%ABşcoala-altfel%C2%BB.html 

65.http://obiectivdevaslui.ro/?q=node/32476-   -Şcoala altfel 

     18.04. 

 66. invitat  emisiune dimineata Matinal  - C.Vintdevara -  Săptămâna astronomica. 

19.04 

 67.http://obiectivdevaslui.ro/?q=node/32753 

20.04 

68.http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/04/Bârladenii-invitati-la-un-week-end-literar-si-

stiintific.html 

69.http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4375-

TOPARCEANU_INTRE_MELANCOLIE_SI_UMOR.html 

70.    

http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4370-

MODERNIZAREA_OBSERVATORULUI_ASTONOMIC.htm 
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71.http://noutatidinastronomie.blogspot.com/2012/04/Săptămâna-internationala-astronomiei-

la.html 

23.04 

72. invitatie emisiune  TVR Iasi – M. Malalauca – activ.muzeu 

25.04. 

 73. http://obiectivdevaslui.ro/?q=node/33053 Săptămâna internationala a astronomiei 

26/04 

 74. http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/04/proiect-de-5-000-de-euro-la-observatorul-din-

Bârlad.html 

75. http://www.tvv.ro/meridian/upload/editiecurenta.pdf-Paleogeografia 

76. http://www.tvv.ro/meridian/upload/editiecurenta.pdf- Serata Toparceanu  

77.http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-9103-

ZIUA_INTERNATIONALA_A_ASTRONOMIEI.html 

 78.http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4411-

ZIUA_INTERNATIONALA_A_ASTRONOMIEI.html 

 2.05/2012 

79. http://noutatidinastronomie.blogspot.com/ 

80. /Stire-video-Est1TV-Bârlad-4427-CERUL_LUNII_MAI.html 

81. http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4430-SERATA_LITERARA.html 

82.http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4435-

ACTIVITATE_INTENSA_PE_CER.html 

83. http://www.vrn.ro/%E2%80%9Ezilele-culturale-ale-Bârladului-la-a-xxvii-a-editie 

84. http://www.evenimentul.ro/articol/Bârladenii-cu-ochii-la-stele.html 

85.http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4439-

BÂRLADENII_MAI_APROAPE_DE_LUNA.html 

86.http://www.youtube.com/watch?v=DpoL57lhBEI&feature=plcp 

87.http://obiectivdevaslui.ro/?q=node/33784-  Zilele Culturale  

14.05 

88.http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/05/horia-brenciu-hb-orchestra-capul-de-afis-al-zilelor-

culturale-ale-Bârladului.html 

17.05 

89. http://tvv.ro/meridian/upload/editiecurenta.pdf- Baaadul poetului Ivanescu 

19.05 
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90.  interviu M.Mamalauca TVR Bucuresti   

23.05 

91. http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/05/oua-de-dinozaur-la-Bârlad.html 

25.05 

92.http://obiectivdevaslui.ro/?q=node/34615 

93.http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-9253-WEEK-END_LA_MUZEU.html 

28.05 

.http://obiectivdevaslui.ro/?q=node/34718 

94. http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/05/Bârladul-al-cincilea-oras-din-romania-care-detine-

oua-de-dinozaur.html 

30.05 

95.http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4563-TOT_DESPRE_BANI.html 

 96.http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/05/observaţii-astronomice-in-fata-teatrului-

%C2%ABvip%C2%BB-Bârlad.html 

31.05 

97. http://obiectivdevaslui.ro/?q=node/34941 

98.http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-9286-

PRIMA_ŞCOALA_DE_VARA_LA_BÂRLAD.html 

99.http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4569-

NOUTATI_DE_LA_OBSERVATOR.html 

100. http://www.vrn.ro/şcoala-de-vara-de-astronomie-la-Bârlad 

101.http://www.b-o.ro/Conferinte_de_presa-984-

Conferinţa_de_presa_Primarie_28_Mai_2012.html 

102 . http://www.taraluiandrei.ro/jurnal/post/2012/05/29/Observatorul-Astronomic-din-Bârlad-

modernizat-cu-finantarea-din-competitia-e2809eOrasul-Taue2809d.html 

103.http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4573-TABARA_DE_ASTRONOMIE.html 

104.http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/06/ultimul-recital-vocalinstrumental-al-stagiunii-

2.html 

105. http://obiectivdevaslui.ro/?q=node/35002 

106.http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4606-FINAL_DE_STAGIUNE.html 

107.http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4605-INVITATIE_LA_MUZEU.html 

108. http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/06/Bârladenii-descopera-universul.html 

13.06 
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109. http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/06/despartirea-de-un-titan.html 

110http://obiectivdevaslui.ro/?q=node/35575 

111http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4639-TABARA_DE_ASTRONOMIE_-

_UN_SUCCES.html 

112.http://www.b-o.ro/Comunicate-1093-Media_TV_-_In_colimator_Marcel_Guguianu.html 

113.http://www.b-o.ro/Emisiuni-1092-Est1_TV_-

_Reporter_Marcel_Guguianu_in_memoriam.html 

114.http://www.adevarul.ro/locale/vaslui/murit-maestrul-vasluian-Marcel-

Guguianu_0_717528621.html 

115. http://www.tvv.ro/meridian/upload/editiecurenta.pdf 

116.http://www.vrn.ro/maestrul-a-ajuns-definitiv-acasa 

 117.http:/www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-9379-ULTIMA_NOAPTE_ACASA.html 

118.http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-9387-

ALATURI_PE_ULTIMUL_DRUM.html 

119.http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4642-ADIO_MAESTRE.html 

120.http://www.b-o.ro/Emisiuni-1092-Est1_TV_-

_Reporter_Marcel_Guguianu_in_memoriam.html 

121.http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4645-BÂRLADENII_SI_CULTURA.html 

  18.06 

122. http://www.obiectivdevaslui.ro/?q=node/35706 

M.G. condus pe ultimul drum 

123. http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/06/o-eternitate-de-respect-maestre.html 

124. http://www.mnir.ro/ro/ExpozitiiTemporare/Expozitie.aspx?IDExpozitieTemp=123 

125. interviu M.Mamalauca Pro-TV Bucuresti-  15.06.2012- despre M.Guguianu 

126.TVR Iasi- interviu M.Mamalauca15.06.2012- despre M.Guguianu 

127 Antena interviu M.Mamalauca -15.06.2012- despre M.Guguianu 

128.http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4649-

TABARA_ASTRONOMICA_EXPERIMENTALA.html 

20.06 

http://www.mnir.ro/ro/ExpozitiiTemporare/Expozitie.aspx?IDExpozitieTemp=123 

129. http://obiectivdevaslui.ro/?q=node/35911 Dublu eveniment 

21.06 

130. http://www.evenimentul.ro/sectiune/vaslui.html  - Dublu eveniment 
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131. http://www.tvv.ro/meridian/upload/editiecurenta.pdf-   Adio Maestre  Guguianu 

26.06 

132. http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4682-DIALOGURI.html 

133. INTERVIU  MEDIA tv 

27.06 

 134 . http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/06/observaţii-astronomice-in-fata-teatrului-

%C2%ABv-i-popa%C2%BB.html 

 135.http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4689-CULTURA_GUMELNITA.html 

28.06 

136 http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/06/ieri-maestrul-guguianu-ar-fi-implinit-90-de-

ani.html 

137http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-9467-AR_FI_IMPLINIT_90_DE_ANI.html 

138http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4699-IN_AMINTIREA_MAESTRULUI.html 

28.06 

139 inverviu m.Mamalauca Unison 

140 inverviu m.Mamalauca TVR Iasi -  Pav.M.Guguianu  

141 interviu- TVR Iasi  - ref Planetariu , Obs.astronomic,  C.Vintdevara 

 142 interviu EST 1- C.Vintdevara 

2.07 

143 http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-9477-SA_PRIVIM_LUNA.html 

17.07 

144. http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4782-

SPECTACOL_ASTRAL_DE_EXCEPTIE.html 

18.07 

 http://www.obiectivdevaslui.ro/?q=archive/stiri_locale/2012/7/19          

C.J Vaslui .multumit 

 

19.07. 

 145.   http://obiectivdevaslui.ro/?q=node/37328     - receptie muzeu 

146. 

http://obiectivdevaslui.ro/?q=node/37414 - receptie muzeu 

20.07 
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147.http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4796-

MUZEUL_VASILE_PARVAN_RENOVAT.html 

148-interviu M.Mamalauca- Expozitie oua de dinozauri- Media TV 

22.07 

149.http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-9624-

COMEMORARE_MARCEL_GUGUIANU.html 

150.http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4818-OUA_DE_DINOZAUR.html 

Vremea noua 

151http://www.vrn.ro/comemorarea-sculptorului-marcel-guguianu-la-40-de-zile-de-la-deces   

26.03 

152http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4825-40_DE_ZILE_FARA_MAESTRU.html 

1.08 

153http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-9665-FINALIZARE_DE_PROIECT.html 

 154http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4854-CERUL_LUNII_AUGUST.html 

2.08 

 155 http://www.vrn.ro/perseidele-%E2%80%9Eploaia-de-stele-cazatoare 

3.08 

 156http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-9694-AVEM_CU_CE_NE_MANDRI.html 

10.08 

 157 http://www.vrn.ro/un-weekend-sub-ploaia-de-stele 

12.09 

158. http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/09/machete-de-locomotive-expuse-in-premiera-

nationala-la-Bârlad.html 

13.09 

159.http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/09/machete-de-locomotive-expuse-in-premiera-

nationala-la-Bârlad.html 

interviu M.Mamalauca – emisiune seara  -Un muzeu european 

 

14.09 

 160http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-9765-

140_DE_ANI_DE_CALE_FERATA.html 

23.09 

161-interviu proiect  M.Mamalauca –   Lic. Gh. Rosca Codreanu Bd 
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162-Monitorul-  interviu M.Mamalauca 

163http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5097-ETERNUL_CARAGIALE.html 

http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-9828-INTALNIRE_CU_NENEA_IANCU.html 

164 interviu M.Mamalauca . – 26.09  - Radio Iasi 

3.10 

 165 http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/10/astroclubul-%C2%ABperseus%C2%BB-Bârlad-

implineste-doi-ani-de-existenta.html 

4.10  

 166http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5133-

MISTERELE_SPATIULUI_COSMIC.html 

4.10  

 167 interviu Radio Iasi Mamalauca Mircea  

5.10 

168 http://tvv.ro/meridian/upload/editiecurenta.pdf 

169- 27.09 - Nestemate maramure;ene expuse la Bârlad  articol   

 10.10.2012 

170.-http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-9920-GLUMESC_DECI_EXIST.html 

171.-http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5170-GLUMESC_DECI_EXIST.html 

172-interviu Radio Iasi-ref expozitia de caricature 

173 invitat emis.ConySat- M.Mamalauca 

12.10.2012 

174.http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5172-

BÂRLADUL_SUB_INVAZIA_UMORULUI.html 

175. 

http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-9923-

CARICATURA_SI_EPIGRAME_LA_BÂRLAD.html 

176. http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/10/Bârlad-gazda-celor-mai-buni-epigramisti-din-

tara.html 

177. http://www.obiectivdevaslui.ro/node/41210 

24.10.2012 

178.http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/10/viata-si-opera-lui-cezar-petrescu-dezbatute-la-

muzeul-%C2%ABvasile-parvan%C2%BB-Bârlad.html 
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179. http://www.evenimentul.ro/articol/observatorul-astronomic-Bârlad-a-realizat-prima-poza-

cu-o-cometa.html 

180. http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-9987-

COMETA_FOTOGRAFIATA_LA_OBSERVATORUL_ASTRONOMIC.html 

181. http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5222-PE_DEALURILE_TUTOVEI.html 

182 . http://noutatidinastronomie.blogspot.ro/2012/10/imagini-in-premiera-prima-poza-cu-o.html 

25.10.2012 

183http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-9996-UN_ROB_AL_CONDEIULUI.html 

184.http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5231-

ACTIVITATI_CULTURALE_LA_MUZEU.html 

185 .http://tvv.ro/meridian/upload/editiecurenta.pdf 

186.http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/10/Conferinţa-stiintifica-la-muzeul-%C2%ABvasile-

parvan%C2%BB.html 

29. 10 

187http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-10009-

CONFERINŢA_DE_ARHEOLOGIE.html 

1.11 

188http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-10034-CONCERT_DE_DUMINICA.html 

189.http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5254-

PRELUDIUL_GLORIEI_REVINE.html 

  02.11.2012 

190. http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/11/%C2%ABpreludiul-gloriei%C2%BB-un-nou-

inceput.html 

202 .12 articole si saituri despre    exista cd- cu articole 

Ceasuri istorice şi  cutii muzicale eleveţiene din colecţii muzeale româneşti Bucureşti 

1.http://cimec.wordpress.com/2012/06/15/bucuresti-vernisajul-expozitiei-genio-helvetico-

ceasuri-istorice-si-cutii-muzicale-elvetiene-din-colectii-muzeale-romnesti/  

2. http://www.agerpres.ro/media/index.php/cultura/item/131182-Ceasuri-istorice-si-cutii-

muzicale-elvetiene-din-colectii-muzeale-romanesti-vor-fi-expuse-la-MNIR.html  

3http://www.amosnews.ro/vernisaj-genio-helvetico-ceasuri-istorice-si-cutii-muzicale-elvetiene-

din-colectii-muzeale-romanesti 

4http://www.mediafax.ro/cultura-media/expozitie-de-ceasuri-istorice-si-cutii-muzicale-elvetiene-

la-muzeul-de-istorie-a-romaniei-9757961  
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5.http://www.romanialibera.ro/timpul-liber/evenimente/ceasuri-elvetiene-si-cutii-muzicale-de-

epoca-271680.html  

6. http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/genio-helvetico-ceasuri-istorice-cutii-

muzicale-elvetiene 

 

7. http://www.jurnalul.ro/special/geniul-elvetienilor-in-ceasurile-oamenilor-de-seama-romani-

619408.htm 

8 

http://www.evenim.ro/eveniment/genio-helvetico-ceasuri-istorice-si-cutii-muzicale-elvetiene-

din-colectii-muzeale-romanesti.html  

 9.http://stirievenimente.ro/evenimente/Genio-Helvetico.-Ceasuri-istorice-si-cutii-muzicale-

elvetiene-din-colectii-muzeale-românesti/4428  

10. http://www.onlinegallery.ro/stire/genio-helvetico-ceasuri-istorice-si-cutii-muzicale-elvetiene-

din-colectii-muzeale-romanesti  

11. http://www.isciv.ro/istorie-si-civilizatie/actualitate/genio-helvetico-ceasuri-istorice-si-cutii-

muzicale-elvetiene-din-colectii-muzeale-romanesti  

12 

http://www.business24.ro/lifestyle/tinute-elegante/ceasuri-istorice-si-cutii-muzicale-elvetiene-la-

muzeul-de-istorie-1514597  

6.11.2012 

203http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/11/Bârladul-s-a-umplut-de-serpi-veninosi.html 

204. http://www.vrn.ro/expozitie-de-reptile-vii-la-Bârlad 

06.11 

205.http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/11/proiect-pentru-modernizarea-observatorului-

astronomic-din-Bârlad.html 

206http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-10066-REPTILE_PERICULOASE.html 

207. invitat emisiune Ciprian Vintdevara -  1.11.2012 

10.11 

208. http://www.b-o.ro/Evenimente-1148-PRO_TV_-_Falsuri_in_lumea_artei.html 

11.11 

   209.http://www.vrn.ro/scandal-fara-precedent-in-cultura-romaneasca-falsuri-ale-operelor-lui-

guguianu 

210http://www.vrn.ro/ajutati-observatorul-astronomic-din-Bârlad 
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12.11 

211Pro tv- interviu M.Mamalauca- cu privire laTara  lui Andrei 

15.11 

212.http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-10114-

INAUGURAREA_PE_1_DECEMBRIE.html 

 213.http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-10116-

VOTATI_PROIECTUL_MUZEULUI.html 

214 http://tvv.ro/meridian/upload/editiecurenta.pdf -reptile  

215 http://tvv.ro/meridian/upload/editiecurenta.pdf  concert 

216. INTERVIU ANTENA 1 –. M. MAMALAUCA –observator 

217 interviu Vintdevara C-  invitatie emisiune    Media tv  - observator  astronomic 

16.11 

218 http://tvv.ro/meridian/upload/editiecurenta.pdf -obs astronomic 

27.11.2012 – 

219. emisiune Tv.R. Iasi 

29. 11  

220http://www.b-o.ro/Conferinte_de_presa-1175-

Conferinţa_de_presa_Muzeul_Vasile_Parvan__Detalii_privind_redeschiderea_sediului_central_

sambata_pe_1_Decembrie_la_ora_11_00.html 

221- 29.11    

http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/11/va-asteptam-la-muzeu-aveti-ce-vedea.html 

222/ 29.11 

http://www.vrn.ro/muzeul-Bârladean-se-reintoarce-acasa 

223/ 29.11 invitat emisiune M.Mamalauca  - Media tv. Inaugurarea  sediului – Palat  

 

224.http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-10203-

JOS_PALARIA_PENTRU_CONSILIUL_JUDETEAN.html 

225 .http://www.b-o.ro/comunicat-de-presa-610-_Muzeul-Vasile-Parvan-va-invita-pe-1-

Decembrie-la-ora-11-la-redeschiderea-sediului-cent.html 

02.12.2012 

226. http://forum.b-o.ro/photo/thumbnails.php?album=784 

227 .interviu  radio Iasi   1.12.2012 inaugurare Palat 

228.interviu radio Chisinau  - inaugurare Palat 
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229 https://www.youtube.com/watch?v=w1ZfaiNBCBAinterviu proTV.  13 noiembrie 2012 – 

ref  obs astronomice 

5.12.2012 

230  http://www.obiectivdevaslui.ro/node/43209 

13.12 

231. http://www.obiectivdevaslui.ro/node/43509 

 232.http://www.b-o.ro/img/2012/20121215guguianu_large.jpg  

233. – 237 articole presa expozitievicii ;I delicii umane. Iarba dracului  trecut  si present( dosar 

expozitie). 

238.obiectiv -  10 decembrie  Halal lucrari reconsolidare 

14.12 

239.http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/12/concert-extraordinar-dedicat-craciunului.html 

240.http://www.vrn.ro/concert-de-muzica-clasica 

241. http://tvv.ro/meridian/upload/editiecurenta.pdf 

15.12 

243.http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-10285-BIJUTERII_MUZICALE.html 

244.http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/12/cresc-taxele-la-muzeele-vasluiene.html 

 245.http://www.monitoruldevaslui.ro/2012/12/recital-de-colinde-la-pavilionul-

%C2%ABmarcel-guguianu%C2%BB-Bârlad.html 

246. http://tvv.ro/meridian/upload/editiecurenta.pdf 

247. obiectivul,  articol – ref  parteneri –expoziții organizate  în alte M.Mamalauca. 

 

Anul  2013 (link-uri)  – 214 articol 

8.01.2013 

1. Interviu C.Vantdevara  -Media tv art. Ref. Blog  Astro-Club 

2. http://www.b-o.ro/Bârlad-672-Filmele-lunii-Ianuarie-2013-la-Cinema-3D-Vasile-Parvan.html 

9.01 

 3 .http://astroBârlad.wordpress.com/ 

10.01. 

4. http://www.monitoruldevaslui.ro/2013/01/steag-vechi-de-500-de-ani-expus-in-Bârlad.html 

11.11 

5.http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-10387-

EVENIMENTE_ASTRONOMICE.html 
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6.http://www.obiectivdevaslui.ro/node/44086 

7. http://tvv.ro/meridian/upload/editiecurenta.pdf 

8. http://tvv.ro/meridian/upload/editiecurenta.pdf 

14.01. 

9.Media  TV invitat  emisiune  M.MAMALAUCA (Activ 2013)   

17.01 . 

  10.http://adevarul.ro/locale/vaslui/video-specialistii-observatorul-astronomic-Bârlad-reusit-

fotografieze-premiera-cometa-nu-mai-trece-niciodata-soare-

1_50f7b5d6dc344dc20245ffdf/index.html 

11. http://www.constantaexpress.ro/61422/video-specialistii-de-la-observatorul-astronomic-din-

Bârlad-au-reusit-sa-fotografieze-in-premiera-o-cometa-care-nu-va-mai-trece-niciodata-pe-langa-

soare.html 

12. http://tvv.ro/meridian/upload/editiecurenta.pdf 

18.01 

13.http://www.revistapresei.net/87443/video-specialistii-de-la-observatorul-astronomic-din-

Bârlad-au-reusit-sa-fotografieze-in-premiera-o-cometa-care-nu-va-mai-trece-niciodata-pe-langa-

soare.html 

21.01 

14.http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-10436-

PREMIERA_LA_OBSERVATORUL_ASTRONOMIC.html 

30.01 

15 http://www.monitoruldevaslui.ro/2013/01/artisti-francezi-expusi-la-Bârlad.html 

31.01. 

http://www.ziare.com/vaslui/cultura/artisti-francezi-expusi-la-Bârlad-3570474 

16 http://www.b-o.ro/  afis concert 

   1.02. – 

17 .Interviu UNISON-M.Mamalauca  activ.muzeu, expoyitie, concert 3.02. 

18. Media Tv  - M.Mamalauca  activ.muzeu, expoyitie, concert 3.02 

05.02. 

 19.http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-10529-

CONCERT_DE_MUZICA_CLASICA.html 

7.02 
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20.http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-10543-

VIZITATI_DE_UN_ASTEROID.html 

8.02. 

21. http://tvv.ro/meridian/upload/editiecurenta.pdf - Paris versus Bucuresti 

http://www.ziare.com/vaslui/cultura/artisti-francezi-expusi-la-Bârlad-3570474 

8.02  

22.Interviu  telefonic Radio Iasi Mircea Mamalauca  

07.03.13 

 23.http://www.b-o.ro/-Concert - Iulia Marian 

 24. http://www.obiectivdevaslui.ro/node/45808 

08.03 

25. http://www.vrn.ro/concert-de-gala-la-muzeul-vasile-parvan 

 http://www.ziare.com/vaslui/stiri-actualitate/concert-de-gala-la-muzeul-vasile-parvan-3674607 

11.03. 

26. http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-10723-MARTISOR_MUZICAL.html 

15.03 

27. http://www.obiectivdevaslui.ro/node/46099 

18.03 

28.http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-10765-ZILELE_CUZA_-_18-

20_MARTIE.html 
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208. .http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/expozitia-aurul-si-argintul-antic-al-romaniei-la-mnir-

3145279.html 

209. http://adevarul.ro/news/bucuresti/obiecte-romanesti-antice-aur-argint-prezentate-premiera-

muzeul-national-istorie-capitala-1_52a490bfc7b855ff568c9b0b/index.html 

210. http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/expozitia-aurul-si-argintul-antic-al-romaniei-la-mnir-

3145279.html 

211. http://www.port.ro/aurul_si_argintul_antic_al_romaniei/pls/w/event.event_page?i_event_id

=227577&i_event_area_id=24 

212. http://www.amosnews.ro/expozitiile-comorile-chinei-si-aurul-si-argintul-antic-al-romaniei-

la-mnir-2013-02-10 

19.12.2013 

213. http://www.b-o.ro/img/2013/20131221concertguguianu_small.jpg 
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Anul  2014 (link-uri) - 392  articole presă 

- /http://m.ziuanews.ro/stiri/evenimentele-astronomice-din-2014-111155 

 

7.01 

- http://www.romanialibera.ro/tehnologie/stiinta/evenimente-astronomice-in-anul-2014- 

322024.html 

- http://www.ziarulprofit.ro/index.php/observatorul-astronomic-al-muzeului-vasile-parvan-

Bârlad- anunta-evenimentele-astronomice-din-2014/ 

- http://www.amosnews.ro/observatorul-astronomic-al-muzeului-vasile-parvan-Bârlad-anunta-

evenimentele-astronomice-din-2014-20 

- http://www.agentia.org/stiri/evenimentele-astronomice-din-2014-26949.html 

- http://www.goldfmromania.ro/tag/fenomene+astronomice/ 

- http://www.romanialibera.ro/tehnologie/stiinta/foto-impresionanta-cometa-lovejoy-a-fost-

observata-la-Bârlad-321283.html 

 

16.01.2014 http://www.b-o.ro/img/2014/20140119muzeu_large.jp 

 

- 20.01 http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-12350-EXPOZITIE_RARA.html 

-    http://www.obiectivdevaslui.ro/node/57185 

 

- 21.01 http://www.obiectivdevaslui.ro/node/57185 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-12361-VERNISAJ_INEDIT.html 

- 23.01http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-12374-ABORDARI_NON-

INVAZIVE.html - conferinţă Oancă Mircea 

- stire  Antena 1 Vaslui-  conferinţă Oancă Mircea 

- http://www.b-o.ro/img/2014/20140125muzeu_large.jpg 

- http://tvv.ro/images/stories/ziar/editiecurenta.pdf  

- http://www.realitatea.net/supernova-2014j-observata-de-astronomii-de-la-

Bârlad_1371506.html?utm_source=Cubit_stiinta&utm_medium=Clicks&utm_campaign=trkweb 

- http://www.digi24.ro/Media/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiinta%20si%20Mediu/Supernova%2020

14J%20foto%20observator%20Bârlad 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/explozie-stelara-proportii-observata-premiera-astronomii-

Bârladeni-1_52edfb2cc7b855ff5600b35b/index.html 
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- http://science.hotnews.ro/stiri-spatiul-16529977-supernova-2014j-fost-observata-telescopului-

principal-observatorului-astronomic-Bârlad.htm 

- http://www.romanialibera.ro/tehnologie/stiinta/foto-supernova-2014j-a-fost-observata-de-

astronomii-de-la-Bârlad-324814.html 

- http://www.incont.ro/lumea-in-contul-tau/supernova-2014j-a-fost-observata-pe-30-ianuarie-de-

astronomii-de-la-Bârlad.html 

- http://www.presaonline.com/stiri/extern/supernova-2014j-a-fost-observat-pe-30-ianuarie-de-

astronomii-de-la-b-rlad-2710529.html 

- http://cultura.mathieu.ro/supernova-2014j-a-fost-observata-cu-telescopul-principal-al-

observatorului-astronomic-de-la-Bârlad/ 

- http://www.008.ro/stiri/Supernova+2014J+a+fost+observat%C4%83+la+B%C3%A2rlad 

- http://index-stiri.ro/140202/premiera-in-romania-astronomii-din-Bârlad-au-surprins-o-

supernova-365280 

- http://ro.press-report.net/clanek-10949977-supernova-2014j-a-fost-observata-pe-30-ianuarie-

de-astronomii-de-la-Bârlad 

- http://www.sursadestiri.net/supernova-2014j-observata-de-astronomii-de-la-Bârlad-

s2498290265.html 

- http://www.actualitati.net/high-tech/foto-supernova-fost-observata-astronomii-Bârlad-1386985 

- http://bdbnews.ro/tiri-locale/511-supernova-2014j-a-fost-observat-la-Bârlad.html 

- http://stirilazi.ro/comunicat-de-presa-supernova-2014j-a-fost-observata-la-Bârlad.html 

- http://www.ziarelive.ro/stiri/foto-supernova-2014j-a-fost-observata-pe-30-ianuarie-de-

astronomii-de-la-Bârlad.html 

- http://www.gandul.info/stiri/premiera-in-romania-astronomii-din-Bârlad-au-surprins-o-

supernova-12009224 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/explozie-stelara-proportii-observata-premiera-astronomii-

Bârladeni-1_52edfb2cc7b855ff5600b35b/index.html 

 

- 4.02.http://www.b-o.ro/img/2014/20140208muzeu_large.jpg 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-

12438PERFORMANTA_BÂRLADEANA.html 

- http://www.obiectivdevaslui.ro/node/57734 

- 6.02 http://obiectivdevaslui.ro/node/57779 

- http://tvv.ro/images/stories/ziar/editiecurenta.pdf 
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- 7.02 https://www.youtube.com/watch?v=_AwLQDmehLg&feature=youtu.be 

- 17.02. Invitaţie emisiunea matinală Matinal bârlădean, Media TV   M.Mamalaucă 

- 18.02.http://tvv.ro/images/stories/ziar/editiecurenta.pdf 

- 22.02.http://obiectivdevaslui.ro/node/58421 

- 23.02.2014 

- invitat emis.dimineată Matinal bârlădean L.Ursachi ref. conf. http://www.b-o.ro/Stire-video-

MediaTV-Bârlad-12547-CONFERINTA_LA_MUZEU.html 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-12557-

CONFERINTA_DE_GEOLOGIE_LA_MUZEU.html 

- 27.02.http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-12579-

UN_CHILIAN_LA_MUZEU.html 

- http://obiectivdevaslui.ro/node/58644 

- 27.02.http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-12583-

MESAJE_DE_PRIMAVARA.html 

- invitat emis.dimineată Matinal bârlădean Alina Butnaru -serată 

- invitat emis.dimineată Matinal bârlădean L.Ursachi – expoziţie 

- http://www.b-o.ro/img/2014/20140305muzeu_large.jpg 

02.03.interviu M. Mamalaucă  expoziţie  Finlanda 

- interviu M. Mamalaucă  expoziţie floral 

- 3.03.2014http://adevarul.ro/locale/vaslui/ambasadoarea-finlandei-vine-Bârlad-

1_5314cedec7b855ff56d72ef9/index.html 

- 05.03.2014http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-12605-           

SUVENIRURI_LA_100_DE_ANI.html 

- https://www.facebook.com/matinalBârladean?ref=br_tf-invitat emis.dimineată Matinal 

bârlădean C.Vântdevară 

6.03.2014 

- http://obiectivdevaslui.ro/node/58946 

- http://tvv.ro/images/stories/ziar/editiecurenta.pdf 

- 7.03.2014 https://www.facebook.com/matinalBârladean?ref=br_tf 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/graficienii-finlanda-expun-muzeul-Bârladean-

1_531960620d133766a8add280/index.html 

- 10.03.2014 adevarul.ro/locale/vaslui/foto-ambasadorul-finlandei-bucuresti-petrecut-ziua-

internationala-femeilor-Bârlad-1_531b0faf0d133766a8b85004/index.html#photo-head 
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- http://www.vrn.ro/finlandezii-si-Bârladenii-uniti-prin-cultura 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-12649-

GRAFICA_FINLANDEZA_LA_BÂRLAD.html 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-12651-

DE_VORBA_CU_EXCELENTA_SA_ULLA_VAISTO_AMBASADOAREA_FINLANDEI.ht

ml 

- https://www.facebook.com/matinalBârladean 

13.02.2014 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-12670-

SCHIMB_CULTURAL_LA_MUZEU.html 

- http://www.b-o.ro/img/2014/20140316muzeu_large.jpg 

- http://obiectivdevaslui.ro/node/59260 

- http://www.Bârlad-online.ro/ PROGRAM SESIUNE  

- http://tvv.ro/images/stories/ziar/editiecurenta.pdf 

- interviu  Est 1  - M.Mamalauca -  concert 

20.03 

- http://obiectivdevaslui.ro/node/59584 

- http://www.vrn.ro/horia-mihail-si-pianul-calator-vin-la-Bârlad 

- http://tvv.ro/images/stories/ziar/editiecurenta.pdf 

- https://www.facebook.com/mediatvbd 

21.03 

- https://www.facebook.com/mediatvbd 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/seara-exceptie-Bârlad-mozart-pianul-calator-horia-mihail-

1_532b246a0d133766a813eeb1/index.html 

- http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/horia-mihail-si-a-pianul-calatora-vin-la-Bârlad-

-135955.html 

 

24.03 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-12723-SUTA_LA_SUTA_MOZART.html 

- http://www.vrn.ro/muzeul-vasile-parvan-100-de-ani-de-muzeografie-si-cultura 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/foto-horia-mihail-pianul-calator-facut-senzatie-Bârlad-

1_532f11d80d133766a828e0fa/index.html 

25.02 
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- Interviu est 1 Ciprian Vîntdevara – Ora Pământului 

- http://obiectivdevaslui.ro/node/59880 

25.02 

- http://www.romanialibera.ro/timpul-liber/eco/ora-pamantului-va-fi-serbata-spectaculos-la-

Bârlad-330123.html 

- http://www.hotnews.ro/stiri-mediu-16890515-Bârlad-observatii-astronomice-din-strada-ora-

pamantului.htm 

- 26.03 

- http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/cultura/100-de-ani-de-muzeografie-la-Bârlad--

136775.html 

28.03 

- http://tvv.ro/images/stories/ziar/editiecurenta.pdf 

- http://tvv.ro/images/stories/ziar/editiecurenta.pdf 

- 1.04. 

- Mediat TV. Ora de vara , Luna mondiala a astronomiei – C.Vîntdevară 

2.04 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-12789-

SARBATOARE_MARE_LA_MUZEU.html 

- http://www.b-o.ro/Conferinte_de_presa-1596-

Conferinta_de_presa_a_Muzeului_Vasile_Parvan_din_Bârlad_cu_ocazia_implinirii_a_ 

- http://www.romanialibera.ro/timpul-liber/eco/ora-pamantului-va-fi-serbata-spectaculos-la-

Bârlad-330123.html 

- http://www.hotnews.ro/stiri-mediu-16890515-Bârlad-observatii-astronomice-din-strada-ora-

pamantului.htm 

3.04 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/pavilionul-marcel-guguianu-Bârlad-singurul-muzeu-sculptor-

lume-planetariu-1_5339096c0d133766a85e3814/index.html 

4.04 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/foto-intampina-muzeografii-Bârladeni-publicul-spectator-ceas-

aniversar-1_533b0d790d133766a86b4034/index.html 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/foto-intampina-muzeografii-Bârladeni-publicul-spectator-ceas-

aniversar-1_533b0d790d133766a86b4034/index.html 
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- http://adevarul.ro/locale/vaslui/foto-intampina-muzeografii-Bârladeni-publicul-spectator-ceas-

aniversar-1_533b0d790d133766a86b4034/index.html 

- v.ro/images/stories/ziar/editiecurenta.pdf 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-12804-REGAL_BÂRLADEAN.html 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-12806-LA_CEAS_ANIVERSAR.html 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5317-

RECITAL_MUZICAL_LA_GUGUIANU.html 

- file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/Comunicat%20de%20pres%

C4%83%20-

%20Administra%C8%9Bia%20Preziden%C8%9Bial%C4%83%20%E2%80%93%20AGERPR

ES.htm 

7.04.  

- EST 1- C.Vintdevară - Scoala Altfel 

9.04. 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-12820-

DECORATII_PREZIDENTIALE_PENTRU_MUZEUL_DIN_BÂRLAD.html 

11.04 

- http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/muzeul-a-vasile-parvana-a-primit-ordinul-a-

meritul-culturala--139203.html 

- http://www.vrn.ro/muzeul-Bârladean-are-patru-muzeografi-decorati-si-cetateni-de-onoare-ai-

orasului 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/premiera-ziua-centenarului-ordinul-meritul-cultural-muzeul-

vasileparvan-Bârlad-1_5346aaff0d133766a8aa7e2f/index.html 

- http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/04/07/comunicat-de-presa-administratia-

prezidentiala-16-26-09 

14.04 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-12820-

DECORATII_PREZIDENTIALE_PENTRU_MUZEUL_DIN_BÂRLAD.html 

- 16.04 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5371-ECLIPSA_SI_APOCALIPSA.html 

18.04 

- http://obiectivdevaslui.ro/2014/04/18/scoala-altfel-sa-stii-mai-multe-sa-fii-mai-bun-peste-1-

200-de-copii-la-planetariul-Bârlad/ 
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5.05 

- http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/muzeul-Bârladean-se-umple-de-cetateni-de-

onoare-ai-orasului--142100.html 

06.05 

- http://www.vrn.ro/saptamana-astronomiei-la-Bârlad-2 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5427-

ASTRONOMIA_IN_MIJLOCUL_BÂRLADENILOR.html 

- http://www.b-o.ro/img/2014/20140509muzeu_large.jpg 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-12980-

OBSERVATII_IN_SAPTAMANA_ASTRONOMIEI.html 

- http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/saptamana-astrronomiei-la-Bârlad--

142546.html 

- http://tvv.ro/images/stories/ziar/editiecurenta.pdf 

- http://portal.radioiasi.ro/vaslui-s-pt-ma-na-interna-ional-a-astronomiei-la-ba-rlad-a398951.html 

- http://www.amosnews.ro/observatorul-astronomic-Bârlad-va-avea-un-program-diversificat-de-

saptamana-astronomiei-2014-05-04 

- http://obiectivdevaslui.ro/2014/05/05/saptamana-internationala-astronomiei/ 

- http://www.puterea.ro/social/ziua-astronomiei-sarbatorita-sambata-10-mai-la-observatorul-de-

la-Bârlad-91269.html 

- http://www.bzi.ro/ziua-astronomiei-va-fi-serbata-la-Bârlad-431896 

- http://www.infoest.ro/stiri/magazin/Ziua-astronomiei-la-Bârlad.htm 

- http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/05/01/comunicat-de-presa-observatorul-astronomic-

al-muzeului-vasile-parvan-Bârlad-16-33-56 

- http://www.romanialibera.ro/actualitate/fapt-divers/ziua-astronomiei-va-fi-serbata-la-Bârlad-

333928 

- http://www.stiri-itc.ro/index.php/2014/05/ziua-astronomiei-va-fi-serbata-la-Bârlad/ 

- http://www.realitatea.net/ziua-astronomiei-va-fi-serbata-la-Bârlad_1431316.html 

- http://www.presaonline.eu/stiinta-si-tehnologie/ziua-astronomiei-va-fi-serbata-la-Bârlad-2.html 

- http://www.ziar.com/articol-din-ziar?id_syndic_article=6543714 

- 12.05. 

- http://www.vrn.ro/zilele-culturale-ale-Bârladului-editia-a-xxiv-a 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5467-MAI_APROAPE_DE_STELE.html 

13.05 
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- http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-13012-DATORITA_ASTRONOMIEI.html 

14.05 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5481-

NOAPTEA_MUZEELOR_LA_BÂRLAD.html 

- http://www.vrn.ro/noaptea-muzeelor-in-deschiderea-zilelor-culturale-ale-Bârladului 

- http://tvv.ro/images/stories/ziar/editiecurenta.pdf 

- http://www.b-o.ro/img/2014/20140517muzeu_large.jpg 

- http://obiectivdevaslui.ro/2014/05/15/o-saptamana-de-distractie-si-voie-buna-zilele-culturale-

ale-Bârladului/ 

15.05 

- tv.Targovişte – interviu C.Vintdevară 

20.05 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-13055-

MICUL_CHOPIN_A_FOST_LA_BÂRLAD.html 

- http://www.vrn.ro/un-regal-cultural-la-noaptea-muzeelor-la-Bârlad 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-13056-

O_SEARA_SPECIALA_LA_MUZEU.html 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/foto-noaptea-muzeelor-Bârlad-regal-arta-muzica-clasica-

astronomie-1_5379a5350d133766a8c75954/index.html 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5516-MAGIE_LA_GUGUIANU.html 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5514-A_FOST_NOAPTEA_MUZEELOR.html 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5511-CUBA_SI_RUSIA_S-

AU_INTALNIT_LA_BÂRLAD.html 

21.05.201 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5522-ART_SAFARI.html 

 

- 26.05.2014 

- http://tvv.ro/images/stories/ziar/editiecurenta.pdf 

27.05 

-  http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-13106-ZILELE_CULTURALE_-

_DE_O_CALITATE_INCONTESTABILA.html 

-  http://www.b-o.ro/ 

28.05 
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-  http://www.b-o.ro/img/2014/20140601muzeu_large.jpg 

-  http://www.b-o.ro/img/2014/20140601guguianu_large.jpg 

- 29.05 

-  http://www.actualitati.net/local-arges/cometa-panstarrs-galaxia-fost-observate-inedit-

spectaculos-Bârlad-1657496 

- http://science.hotnews.ro/stiri-spatiul-17376610-cometa-panstarrs-galaxia-ngc-3726-fost-

observate-inedit-pectaculos-Bârlad.htm 

- 30.05http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Iasi/Stiri/Imagine+rara+surprinsa+de+Obser

vatorul+Astronomic+din+Bârlad+o+c 

- http://www.stireazilei.info/hotnews/cometa-panstarrs-si-galaxia-ngc-3726-au-fost-observate-

inedit-si-spectaculos-la-Bârlad/ 

-   http://critix.ro/cometa-panstarrs-si-galaxia-ngc-3726-au-fost-observate-inedit-si-spectaculos-

la-Bârlad/ 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-13134-

PARADISUL_REGASIT_AL_COPILARIEI.html 

-  http://www.vrn.ro/seful-reprezentantei-comisiei-europene-in-romania-in-vizita-astazi-la-

Bârlad 

- interviu C.Vîntdevara Est 1-  ref cometa Panstarrs 

1.06 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/foto-paradisul-pierdut-copilariei-vernisajul-expozitii-dedicate-

adultilor-fascinati-copilarie-1_538b38f20d133766a83340b2/index.html 

- 2.06 

-  http://estnews.ro/2014/06/01/astronomii-Bârladeni-au-surprins-o-cometa-si-o-galaxie/ 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5579-

PAVILIONUL_GUGUIANU_VIZITAT_DE_STRAINI.html 

-  http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5586-REGAL_SIMFONIC.html 

-  http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-13153-JUCARII_DE_ODINIOARA.html 

- http://www.b-o.ro/img/2014/20140607muzeu_large.jpg 

-  http://tvv.ro/images/stories/ziar/editiecurenta.pdf 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/observatii-astronomice-strada-Bârladenii-invitati-traga-ochiul-

gratuit-telescop-1_539022da0d133766a84feb34/index.html 

- http://estnews.ro/2014/06/06/telescopul-observatorului-astronomic-din-Bârlad-scos-strada/ 
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- http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-13179-

IMAGINEA_COPILULUI_IN_PREISTORIE.html 

-  http://www.vrn.ro/astronomia-la-rang-de-cinste-in-Bârlad-invitatie-la-observatii-astronomice 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5605-

DEZVALUIREA_MISTERELOR_CERESTI.html 

- 06.06 -Media TV interviu Oanca Mircea – Conferinţa copilul în preistorie 

- 9.06.2014 http://adevarul.ro/locale/vaslui/Scoala-vara-astronomie-Bârlad-descopera-universul-

1_5395ade70d133766a86d94c7/index.html 

- http://www.b-o.ro/img/2014/20140614scoaladevara_large.jpg 

-  http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5614-PRIVIND_SPRE_ASTRI.html 

- http://www.worldwideromania.com/2014/06/05/comunicat-de-presa-conjunctia-lunii-cu-

planeta-marte-va-fi-observata-din-strada-la-Bârlad/ 

- http://science.hotnews.ro/stiri-spatiul-17434885-Bârlad-conjunctia-lunii-planeta-marte-

observata-din-strada.htm 

- interviu  Ciprian Radio Romania Iasi  

- http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Iasi/Stiri/Scoala+de+astronomie+in+Bârlad+Curs

urile+intensive+vor+fi+predat 

- http://bdbnews.ro/tiri-locale/687-coala-de-var-de-astronomie-descoper-universul-ediia-a-iii-a-

11-14-iunie.html 

- http://www.romaniatv.net/scoala-de-vara-de-astronomie-organizata-la-

Bârlad_150934.html#comentarii 

- http://portal.radioiasi.ro/coala-de-vara-de-astronomie-organizata-la-Bârlad-a423501.html 

- http://www.bzv.ro/Bârlad-scoala-de-vara-de-astronomie-descopera-universul-editia-a-iii-a-11-

14-iunie-2014-foto-2494 

- http://www.ziarulnatiunea.ro/2014/06/10/scoala-de-vara-de-astronomie-descopera-universul/ 

- http://www.ziar.com/articol-din-ziar?id_syndic_article=6634320 

- http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.antena.ro/stiri/scoala-de-

vara-de-astronomie-la-Bârlad-%25E2%2580%259Edescopera-universul%25E2%2580%259D 

- http://stiridebuzau.ro/romania-tv/coala-de-vara-de-astronomie-organizata-la-Bârlad-0906.html 

- http://bdbnews.ro/ 

- http://estnews.ro/2014/06/11/astronomii-Bârladeni-descopera-universul/ 

- http://www.worldwideromania.com/2014/06/05/comunicat-de-presa-conjunctia-lunii-cu-

planeta-marte-va-fi-observata-din-strada-la-Bârlad/ 
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- p://estnews.ro/2014/06/12/conferinta-stiintifica-la-Bârlad/ 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5629-

DESCOPERIRI_PALEONTOLOGICE.html 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5631-

INTORS_PE_SIMEZELE_BÂRLADENE.html 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5630-

INCA_O_DONATIE_PENTRU_COMUNITATE.html 

- http://bdbnews.ro/images/stories/accidente/afis_14_iunie.jpg 

- http://bdbnews.ro/images/stories/accidente/afis_15iunie.jpg 

- http://www.b-o.ro/img/2014/20140615muzeu_large.jpg 

- http://tvv.ro/images/stories/ziar/editiecurenta.pdf 

13.06.2014 

-  http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-13220-

VIETUITOARE_PREISTORICE_IN_PODIŞUL_BÂRLADULUI.html 

- ttp://adevarul.ro/locale/vaslui/foto-ucenicul-corneliu-baba-simeze-Bârladene-muzeul-vasile-

parvan-vernisat-expozitia-retrospectiva-secrieriu-1_539f079e0d133766a8a0cb67/index.pdf  

- https://ro.stiri.yahoo.com/invita%C5%A3ie-la-descoperirea-universului-

103335723.html?cmp=rofb 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/foto-noua-generatie-absolventi-Scolii-vara-astronomie-

1_539efee10d133766a8a08cb8/index.html#gallery_currentImage 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/tabara-internationala-cercetare-santierul-arheologic-polocin-

1_53a1aabd0d133766a8b07289/index.pdf 

 

- 21.06.2014, la ora 14,oo emisiunea Top Cultura,pe TVR 2,despre Artsafari 2014 

 

- 26.06.14 http://adevarul.ro/locale/vaslui/corp-ceresc-neobisnuit-observat-judetul-vaslui-poza-

fabuloasa-facuta-observatorul-astronomic-Bârlad-1_53aae9170d133766a8e470c7/index.html 

- http://www.vrn.ro/fost-asteroid-acum-cometa-vizibila-la-observatorul-astronomic-din-Bârlad 

- http://bdbnews.ro/tiri-locale/710-un-corp-ceresc-neobinuit-a-fost-observat-la-Bârlad.html 

- http://science.hotnews.ro/stiri-spatiul-17554039-corp-ceresc-neobisnuit-fost-observat-brlad-

cometa-initial-fost-asteroid-devenit-subiect-interesant-pentru-astronomi.htm 

- http://www.agerpres.ro/lifestyle/2014/06/26/vaslui-corp-ceresc-neobisnuit-observat-la-Bârlad-

11-31-16 
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27.06.2014 

- http://www.monitoruldevaslui.ro/2014/06/corp-ceresc-neobisnuit-observat-la-Bârlad.html 

- http://informatorulmoldovei.ro/observatii-astronomice-in-strada/ 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/foto-isi-mai-aminteste-maestrul-marcel-guguianu-sculptorul-

purtat-faima-romaniei-Bârladului-ocean-uitat-contemporani-

1_53ad7cee0d133766a8f2ac4a/index.html 

-  http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5706-

REMEMBER_MARCEL_GUGUIANU.html 

-  http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5705-DUPA_50_DE_ANI.html 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5706-

REMEMBER_MARCEL_GUGUIANU.html 

- 01.07.2014 http://estnews.ro/2014/07/01/moment-de-bucurie-pentru-membrii-astroclubului-

perseus-din-Bârlad/ 

- http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/cometa-vizibila-la-Bârlad--149828.html 

- http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Iasi/Stiri/Un+corp+ceresc+neobisnuit+surprins+di

n+Observatorul+Astronomic+d 

- http://www.romaniatv.net/corp-ceresc-neobisnuit-observat-de-astronomii-din-

Bârlad_154535.html 

- http://www.romanialibera.ro/actualitate/fapt-divers/un-corp-ceresc-neobisnuit-a-fost-observat-

la-Bârlad-340765 

- http://www.rgnpress.ro/rgn_14/categorii/eveniment/13869-un-corp-ceresc-neobinuit-a-fost-

observat-la-Bârlad-.html 

- http://www.telegrama.ro/national/item/27439-corp-ceresc-neobisnuit-observat-de-astronomii-

din-Bârlad 

- http://www.bzv.ro/un-corp-ceresc-neobisnuit-a-fost-observat-la-Bârlad-foto-2729 

- http://ziare.realitatea.net/vaslui-corp-ceresc-neobisnuit-observat-la-Bârlad_1351462.html 

- http://tv7.md/ro/ireporter/un-corp-ceresc-neobisnuit-a-fost-observat-la-Bârlad/ 

- http://www.realitatea.net/fenomen-rar-pe-cerul-romaniei-ce-au-descoperit-astronomii-de-la-

observatorul-din-Bârlad-video_1471089.html 

- http://jurnalul.ro/stiri/observator/fenomen-rar-pe-cerul-romaniei-ce-au-descoperit-astronomii-

de-la-observatorul-muzeului-vasile-parvan-671475.html# 

-  http://www.puterea.ro/social/o-cometa-ce-initial-a-fost-un-asteroid-vizibila-la-sfarsitul-lunii-

iunie-95103.html 
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- http://www.goldfmromania.ro/categorie-stiri/stiri-locale-din-vaslui/un-corp-ceresc-neobisnuit-

a-fost-observat-la-Bârlad.html 

-  http://www.moldovenii.md/md/news/view/section/561/id/12119/from/noi 

- http://www.financiarul.ro/2014/06/26/vaslui-corp-ceresc-neobisnuit-observat-la-Bârlad/ 

3.07 

- http://obiectivvaslui.ro/explozie-de-culori-pe-cerul-Bârladului/ 

- http://tvv.ro/images/stories/ziar/editiecurenta.pdf 

- http://tvv.ro/images/stories/ziar/editiecurenta.pdf 

16.07 

-  interviu M.Oancă  

-  22.07. invitat emisiune  TVR  Iasi Ciprian Vîntdevară ora 17 

-  http://www.vrn.ro/a-inceput-tabara-arheologica-internationala-la-polocin  

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5821-VACANTA_DE_VIS_-

_POLOCIN_2014.html 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/bijuterie-cerului-fotografiata-observatorul-Bârlad-nebuloasa-

dumbblle-surprinsa-astronomi-1_53b39ec10d133766a810fe96/index.html 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/foto-tabara-astronomie-badeana-nopti-albe-privind-astri-

1_53bace360d133766a83884ac/index.html 

23.07.2013 

- http://obiectivvaslui.ro/o-noua-tabara-de-astronomie-rezervatia-badeana/ 

- http://forum.b-o.ro/photo/thumbnails.php?album=1020 

- http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Iasi/Stiri/VASLUI+Tabara+de+astronomie+la+Ba

deana  

-  http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5860-PERSEIDELE_-

_DIN_NOU_PE_SCENA_COSMICA.html 

31.07 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-5864-

TABARA_DE_ASTRONOMIE_LA_FINAL.html 

- http://estnews.ro/2014/07/31/tabara-de-astronomie-de-la-badeana-atractiva-si-pentru-straini/ 

- http://obiectivvaslui.ro/sa-cunoastem-cerul-un-succes/ 

- http://www.monitoruldevaslui.ro/2014/07/sa-cunoastem-cerul.html 

- http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/07/30/comunicat-de-presa-observatorul-astronomic-

al-muzeului-vasile-parvan-Bârlad-14-24-10 
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- http://obiectivvaslui.ro/o-noua-tabara-de-astronomie-rezervatia-badeana/ 

- http://portal.radioiasi.ro/sa-cunoastem-cerul-a457561.html 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/foto-turisti-cinci-tari-participat-tabara-astronomiela-badeana-

1_53d8db8e0d133766a8ddde5d/index.html 

- http://www.ziarelive.ro/stiri/tabara-de-astronomie-sa-cunoastem-cerul.html 

- http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/s-cunoastem-cerul-3399803.html 

-  http://estnews.ro/2014/09/09/oaspeti-din-franta-la-Bârlad/ 

09.09 

 Invitat emisiune Picătura de cultură, Media TV – Mircea Mamalaucă  

- 10 august interviu despre obs in strada C.Vintdevară 

- 13 august interviu  Perseidele  C.Vintdevară 

- 21 august interviu   discutii despre ob. Astronomicela general  - C.Vintdevară 

-  12 sept interviu Est 1 –Superluna - C.Vintdevară 

11.09.14 

-  http://estnews.ro/2014/09/11/casa-sturdza-asteapta-bani-europeni/ 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-13565-

UN_NOU_PAVILION_EXPOZITIONAL.html 

13.09 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/foto-incendiu-devastator-teatrul-v-i-popa-flacarile-s-au-extins-

muzeului-Bârladean-1_541066000d133766a80559eb/index.html 

265. 03.04.2014 

- http://www.agerpres.ro/engleza-destinatie-romania/2014/04/03/destination-romania-

centennial-museum-vasile-parvan-museum-in-Bârlad-14-18-56  15.09.14 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-6040-LUNA_-

_SPECTATCOL_APOTEOTIC.html 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/fotografie-inedita-surprinsa-observatorul-Bârlad-luna-

conjunctie-uranus-1_541319f10d133766a8143d62/index.html 

- http://www.bzv.ro/fenomen-observatorul-Bârlad-luna-in-conjunctie-cu-uranus-3997 

- http://www.ziarelive.ro/stiri/fotografie-inedita-surprinsa-la-observatorul-Bârlad-luna-in-

conjunctie-cu-uranus.html 

- http://www.b-o.ro/img/2014/20140921muzeu_large.jpg 

- http://www.b-o.ro/img/2014/20140921muzeu2_large.jpg 
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- http://www.vremeanoua.ro/muzica-lui-franz-liszt-va-rasuna-la-pavilionul-

%E2%80%9Cmarcel-guguianu%E2%80%9D-din-Bârlad 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/concert-exceptie-deschiderea-stagiunii-muzeale-Bârlad-

1_541c54210d133766a843dc9e/index.html 

- http://estnews.ro/2014/09/23/muzeul-Bârladean-face-ce-vrea-muschii-lui/ 

- http://estnews.ro/2014/09/23/week-end-cultural-la-Bârlad/ 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/foto-umbrele-artistei-brindusa-bontea-simezele-muzeului-

vasile-parvan-1_542055210d133766a8580c04/index.pdf 

- http://www.b-o.ro/img/2014/20140928muzeu_large.jpg 

- http://noapteacercetatorilor.eu/researchers4humanity/orase/Bârlad/ 

-  http://adevarul.ro/locale/vaslui/expozitie-sigilii-peceti-vernisata-muzeul-vasile-parvan-

1_5421c04e0d133766a85fc0d1/index.pdf 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-13644-

GRIJA_PENTRU_ANGAJATII_MUZEULUI.html 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-6091-CALATORIE_IN_TRECUT.html 

   25.09. 

- http://estnews.ro/2014/09/25/noaptea-cercetarilor-la-Bârlad/ 

- http://www.monitoruldevaslui.ro/2014/09/noaptea-cercetatorilor-la-observatorul-astronomic-

al-muzeului-vasile-parvan-Bârlad.html 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-13644-

GRIJA_PENTRU_ANGAJATII_MUZEULUI.html 

- http://www.b-o.ro/img/2014/20140926muzeu_large.jpg 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-6085-

NOAPTEA_OAMENILOR_DE_STIINTA.htmliri 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-6080-

VIATA_CULTURALA_A_BÂRLADULUI.html 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-6081-TOAMNA_ASTRONOMICA.html 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-6083-

O_SEARA_DE_RELAXARE_INTR_O_LUME_AGITATA.html 

- Radio Iaşi - Butnaru  Alina, interviu despre  expoziţia de sigilii 

-  http://www.b-o.ro/img/2014/20140926muzeu_large.jp 

26.09.2014 

-  http://obiectivvaslui.ro/noaptea-cercetatorilor/   
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-  http://tvv.ro/images/stories/ziar/editiecurenta.pdf 

- Interviu  Digi M-Mamalaucă - ref sala de fitnes 

27.09. 

-  Articol - Vremea nouă- ref sala de fitnes 

30.09 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-6105-PECETEA_- 

- _GARANTIE_A_AUTENTICITATII.html 

- 2.10.2014 

-  http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-6116-SAMBATA_PLINA_LA_MUZEU.html 

-  http://www.b-o.ro/img/2014/20141010muzeu_large.jpg 

- http://estnews.ro/2014/10/02/Bârladenii-vor-vedea-universul-altfel/ 

- http://estnews.ro/2014/10/02/Bârladenii-vor-vedea-universul-altfel/ 

-  http://adevarul.ro/locale/vaslui/expozitie-fotografie-inedita-astrii-surprisi-observatorul-Bârlad-

simeze-1_542c24fe0d133766a894ba2d/index.html 

-  Radio România Actualităţi  - ştire ref. sala fitnes 

- http://obiectivvaslui.ro/fitness-la-muzeul-colectiilor-din-Bârlad/#comment-385 

-  http://obiectivvaslui.ro/expozitie-unica-de-astrofotografie/ 

- http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-18223988-expozitie-unica-astrofotografie-vernisata-

premiera-Bârlad.htm 

- http://www.b-o.ro/img/2014/20141010muzeu_large.jpg 

- http://www.monitoruldevaslui.ro/2014/10/expozitie-de-astrofotografie-si-aniversarea-a-4-ani-

de-activitate-a-astroclubului-perseus.html 

 

8.09.2014 

- http://estnews.ro/2014/10/08/festivalul-de-umor-constantin-tanase-vine-la-Bârlad/ 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-6146-

SPECTACOL_VIZIBIL_DE_PE_INTERNET.html 

- http://www.b-o.ro/img/2014/20141011muzeu_large.jpg 

- 10.10.2014 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-13734-TANASE_VINE_LA_MUZEU.html 

14.10.2014 

- http://obiectivvaslui.ro/festivalul-umorului-pe-simeze-Bârladene/ 
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- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-6172-EPIGRAMA_-

_O_ALTA_FATA_A_ADEVARULUI.html 

16.09 

- http://obiectivvaslui.ro/premiera-romania-cometa-luata-la-ochi-de-nasa-monitorizata-de-

astronomii-Bârladeni/ 

-  http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-13765-

COMETA_SIDING_SPRING_OBSERVATA_LA_BÂRLAD.html 

-  http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-6178-VEDETA_IN_SHOWUL_ASTRAL.html 

- digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiinta+si+Mediu/COMETA 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/spectaculoasa-primejdioasa-cometa-siding-spring-observata-

premiera-romania-1_543d47340d133766a8f0495f/index.html 

- http://informatorulmoldovei.ro/cometa-c2013-a1-siding-spring-a-fost-observata-la-Bârlad/ 

- http://www.rador.ro/2014/10/14/cometa-siding-spring-a-fost-observata-de-astronomii-din-

Bârlad/ 

- http://www.comisarul.ro/diverse/spectaculoasa-si-primejdioasa-cometa-siding-

spring_238117.html 

- http://www.ziarelive.ro/stiri/cometa-c2013-a1-siding-spring-a-fost-observata-la-Bârlad.htm 

- http://www.comisarul.ro/diverse/foto-video-umor-de-calitate-si-satira-la-muzeul-

pa_237494.html 

- http://bdbnews.ro/tiri-locale/829-cometa-c2013-a1-siding-spring-a-fost-observata-la-

Bârlad.html 

- http://www.ziar.com/articol-din-ziar?id_syndic_article=6916121 

- http://www.realitatea.net/fenomen-rar-pe-cerul-romaniei-ce-au-descoperit-astronomii-de-la-

observatorul-din-Bârlad-video_1471089.html 

- http://www.cotidianul.ro/c-2013-a1-corp-ceresc-observat-la-Bârlad-249114/ 

- http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=19166601&titlu=Spectaculoasa-si-primejdioasa-

cometa-Siding-Spring-observata-in-premiera-in-Romania 

- http://news.ournet.ro/item/spectaculoasa-si-primejdioasa-cometa-siding-spring-observata-in-

premiera-in-roma-12588336 

- http://forum.b-o.ro/photo/thumbnails.php?album=1062 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-6203-

O_DATA_LA_UN_MILION_DE_ANI.html 
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- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-6203-

O_DATA_LA_UN_MILION_DE_ANI.html 

- http://estnews.ro/2014/10/23/sarbatoare-la-palat/ 

- http://www.vremeanoua.ro/mandri-ca-suntem-Bârladeni-80-de-ani-de-la-infiintarea-palatului-

comunal 

- http://tvv.ro/images/stories/ziar/editiecurenta.pdf 

-  http://adevarul.ro/locale/vaslui/foto-video-umor-calitate-satira-muzeul-parvan-confruntarea-

epigramistilor-starnit-hohote-ras-1_543cdb130d133766a8edad5f/ 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/foto-urmele-marilor-barbati-neamului-destinul-tragic--celor-

votat-unirea-patria-mama-1918-1_5447cafc0d133766a82601ad/index.pdf 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/confruntarea-epigramistilor-muzeul-vasile-parvan-Bârlad-

1_543653bf0d133766a8cb2d68/index.html 

- Radio  Actualităţi   -stire despre festivalul unorului 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/povestea-sarii-condimentul-fel-pretios-aurul-preistorie-

1_54492dcd0d133766a82deb8d/index.html 

- 27.10.2014 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/foto-ani-maeste-corneliu-vasilescu-vernisaj-aniversar-80-ani-

viata-1_544d26890d133766a8422eae/index.html 

-   http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-6220-DORMIM_MAI_MULT.html 

28.10.2014 

-  http://estnews.ro/2014/10/28/o-expozitie-de-exceptie/ 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-13828-

O_EXPOZITIE_DE_ZILE_MARI.html 

-  http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-6235-SERATA_LITERARA.html 

 http://www.b-o.ro/img/2014/20141031muzeu_large.jpg 

-  interviu Radio Iaşi – Butnaru A - SERATA_LITERARA 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-13848-

IN_MEMORIAM_VALENTIN_SILEVSTRU.html 

04.11. 

- http://obiectivvaslui.ro/fenomen-astronomic-inedit/ 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/noapte-alba-observatorul-Bârlad-fenomen-astronomic-inedit-

conjunctia-luna-uranus-1_5457ae5c0d133766a87fc676/index.pdf 
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- http://radioiasi.ro/life/noapte-alba-la-observatorul-Bârlad-fenomen-astronomic-inedit-

conjunctia-luna-uranus/ 

5.11.2014 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-6256-VESTIGII_DACICE_LA_MUZEU.html 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/foto-valentin-silvestru-adus-atentia-publicului-Bârladean-

activitatea-teatrologului-vasluian--intamplarile-viata-readuse-actualitate-

1_54590dae0d133766a888ef5f/index.pdf 

   10.11. 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/muzeul--vasile-parvan-nu-weekend--expozitie-arheologie-

concert-extraordinar-1_545a7b2e0d133766a8920992/index.pdf 

14.11. 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-6296-ROBOTEL_PE_O_COMETA.html 

- 18.01 

-  http://obiectivvaslui.ro/fitness-la-muzeul-colectiilor-din-Bârlad/#more-5490 

20.11.2014 

- http://www.b-o.ro/img/2014/20141123muzeu_large.jpg 

- 21.11.2014 

http://tvv.ro/images/stories/ziar/editiecurenta.pdf 

http://obiectivvaslui.ro/evolutia-instrumentelor-de-masura/ 

- 24.11.2014 

http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-13979-

EXPOZITIE_DE_FLORI_DE_MINA.html 

- http://www.b-o.ro/img/2014/20141125pedagogic_large.jpg 

- http://obiectivvaslui.ro/evolutia-instrumentelor-de-masura-2/#more-8286 

-  http://adevarul.ro/locale/vaslui/foto-marturii-muzeale-instrumentelor-masura-expozitie-

inedita-muzeul-vasile-parvan 

-  http://www.vremeanoua.ro/expozitie-la-muzeul-Bârlad 

     27.11.2014 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-14004- 

CONCERT_DE_ZIUA_LICEULUI.html 

-  http://adevarul.ro/locale/vaslui/foto-vdeo-concert-extraordinar-pavilionul-marcel-guguianu-

Bârlad-elevii-profesorii-liceului-pedagogic-ceas-aniversar-

1_5474c44ba0eb96501e145db6/index.html 
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- http://estnews.ro/2014/11/27/elevii-liceului-pedagogic-recital-la-povilionul-marcel-guguianu/ 

-  http://tvv.ro/images/stories/ziar/editiecurenta.pdf 

4.12.2014 

- http://estnews.ro/2014/12/04/planetariul-Bârladean-la-ceas-aniversar/ 

- http://obiectivvaslui.ro/planetariul-Bârladean-la-ceas-aniversar/ 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/cea-mai-trista-poveste-frumoasa-niculina-vlad-leonte-mama-i-

a-indeplinit-visul-fiului-moarte-1_547f271ba0eb96501e544c3e/index.html 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/planetariul-Bârlad-aniverseaza-cinci-ani-activitate-spectacol-

gratuit-cinstea-aniversarii-1_547f5d47a0eb96501e55c77a/index.html 

- http://bdbnews.ro/tiri-locale/871-planetariul-din-cadrul-muzeului-qvasile-parvanq-din-Bârlad-

aniverseaz-cinci-ani-de-activitate.html 

- http://www.ziar.com/articol-din-ziar?id_syndic_article=7040607 

- http://www.infoziare.ro/stire/775062/Planetariul+din+B%C3%A2rlad+aniverseaz%C4%83+ci

nci+ani+de+activitate+Spectacol+gratuit+%C3%AEn+cinstea+evenimentului 

- http://news.portal-start.com/post/planetariul-din-b/ 

- 05.12.2014 

http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-6339-

PLANETARIUL_LA_CEAS_ANIVERSAR.html 

- 378. invit.emisiune C.Vîntdevară  - despre planetariu la ceas aniversar - Media TV 

10.12.2014 

- http://radioiasi.ro/evenimente/evenimente-rra/a-doua-runda-duelul-viorilor-2014-din-10-in-19-

decembrie-in-toata-tara/ 

- http://www.vremeanoua.ro/evenimentul-cultural-al-anului-la-Bârlad-duelul-viorilor 

11.12.2014 

- http://obiectivvaslui.ro/Bârladul-pe-harta-turneului-duelul-viorilor/ 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-6363-POETUL_URBAN_LA_BÂRLAD.html 

-  http://adevarul.ro/locale/vaslui/planetariul-Bârlad-aniverseaza-cinci-ani-activitate-spectacol-

gratuit-cinstea-aniversarii-1_547f5d47a0eb96501e55c77a/index.pdf 

 http://www.b-o.ro/img/2014/20141212muzeu_large.jpg 

- http://www.b-o.ro/img/2014/20141215guguianu_large.jpg 

12.12.2014 

- http://estnews.ro/2014/12/12/cadouri-de-la-muzeul-vasile-parvan/ 

- http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Bârlad-14095-UN_REGAL_MUZICAL.html 
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- 17.12.2014 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/foto-video-duelul-viorilor-Bârlad-mai-asteptat-concert-an-i-a-

incantat-melomanii-barla 

-  http://www.vremeanoua.ro/opera-lui-guguianu-pe-mainile-unei-jurnaliste-lasata-

mostenitoare 

23.12.2014 

- http://adevarul.ro/locale/vaslui/foto-venit-mosul-observatorul-Bârlad-aparatura-moderna-

obtinuta-sponsorizare-1_54984901448e03c0fdf708fa/index.pdf 

Dec 23, 2014  

-  http://www.rador.ro/2014/12/23/instrumente-noi-pentru-observatii-astronomice-in-dotarea-

observatorului-astronomic-al-muzeului-vasile-parvan-din-Bârlad-judetul-vaslui/ 

- http://news.ournet.ro/item/foto-a-venit-mosul-si-la-observatorul-Bârlad-aparatura-moderna-

obtinuta-prin-spo-13613436 

- http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=23456456&titlu=FOTO-A-venit-Mosul-si-la-

Observatorul-Bârlad-Aparatura-moderna-obtinuta-prin-sponsorizare 

 

Anul  2015 (link-uri)  331 articole presă 

− http://www.romaniaactualitati.ro/pianul_calator_si_a_incheiat_excursia_romantica-76885 

23.05 

− http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/reportaj/foto-stelele-sunt-mai-stralucitoare-la-barlad--

220909.html 

06.06.2015 

−     http://obiectivvaslui.ro/barladenii-invitati-la-preludiul-gloriei/ 

− http://www.b-o.ro/img/2015/20150607guguianu_large.jpg 

− ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/concert-in-memoriam-george-enescu-la-barlad--

217197117.html 

− http://adevarul.ro/locale/vaslui/concert-cameral-extraordinar-incheierea-stagiunii-muzeale-

barladene-trio-piacere-1_5577df67cfbe376e351fc6ca/index.pdf 

12.06 

− http://obiectivvaslui.ro/concert-de-pian-flaut-si-vioara/ 

− http://www.b-o.ro/img/2015/20150616muzeu_large.jpg 

− http://www.b-o.ro/img/2015/20150614guguianu_large.jpg 
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− Media TV Concert cameral interviu  M.Mamalauca  

15.06. 

− http://www.vremeanoua.ro/%E2%80%9Cdescopera-universul%E2%80%9D-scoala-de-vara-la-

barlad 

− http://www.infoest.ro/stiri/oferte/scoala-vara-astronomie-barlad.htm 

− http://www.bzv.ro/scoala-de-vara-de-astronomie-descopera-universul-editia-a-iv-a-barlad-

17-20-iunie-2015-9059 

− http://radio.unsr.ro/scoala-de-vara-de-astronomie-descopera-universul-editia-a-iv-a-17-20-

iunie-2015/ 

− http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/06/12/comunicat-de-presa-observatorul-

astronomic-al-muzeului-vasile-parvan-din-barlad-08-00-00 

− http://selectnews.ro/scoala-de-vara-de-astronomie-din-barlad-la-patra-editie/ 

16.06 

− http://obiectivvaslui.ro/interferente-sonore-concert-caritabil/ 

− http://www.b-o.ro/img/2015/20150620scoaladevaraastronomie_large.jpg 

− http://www.b-o.ro/img/2015/20150616muzeu_large.jpg 

18.06 

− http://obiectivvaslui.ro/scoala-de-vara-descopera-universul/ 

− http://estnews.ro/2015/06/18/cursuri-de-astronomie-la-observatorul-astronomic-barlad/ 

− http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/o-noua-editie-a-a-scolii-de-vara-de-

astronomiea--217200389.html 

− http://www.tvv.ro/images/stories/ziar/editiecurenta.pdf 

− http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Barlad-15048-DESCOPERA_UNIVERSUL.html 

− http://www.radiotrinitas.ro/toate/stirile-radio-trinitas/ -C.Vîntdevară- scoaladevara astronomie 

23.06. 

− http://radioiasi.ro/fapt-divers/audio-fragmente-dintr-un-schelet-al-unui-stramos-al-

elefantului-care-a-trait-in-urma-cu7-8-milioane-de-ani-descoperite-intr-o-comuna-din-vaslui/ 

− http://obiectivvaslui.ro/stramos-al-elefantului-scos-din-pamant-aproape-de-barlad-

descoperire-senzationala/ 

  24.06 
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− http://estnews.ro/2015/06/24/schimbarea-la-fata-statuilor-din-parcul-teatrului-victor-ion-

popa-barlad/ 

25.06 

− http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Barlad-15089-

ACTIUNE_LAUDABILA_IN_PARCUL_TEATRULUI.html 

30.06.2015 

− http://www.vremeanoua.ro/barladul-pe-harta-celor-mai-mari-descoperiri-paleontologice 

01.07.2015 

− http://estnews.ro/2015/07/01/muzeul-colectiilor-de-gunoaie/ 

− http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Barlad-15114-

MUZEUL_COLECTIILOR_DE_GUNOAIE.html 

− http://www.romaniapozitiva.ro/moldova-bucovina/scoala-de-vara-de-astronomie-descopera-

universul-editia-a-iv-a-barlad-17-20-iunie-2015/ 

− http://obiectivvaslui.ro/scoala-de-vara-descopera-universul/ 

− http://www.actualitati.net/local-iasi/bdquo-descoper-universul-iunie-incepe-coala-coala-

astronomie-2403718 

− http://www.puterea.ro/social/descopera-universul-joi-incepe-scoala-de-astronomie-

115065.html 

− http://informatorulmoldovei.ro/descopera-universul-editia-a-iv-a/ 

− http://www.curentul.info/social/11134-scoala-de-vara-de-astronomie-descopera-universul 

− http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Barlad-15048-DESCOPERA_UNIVERSUL.html 

− http://www.ziaruldevrancea.ro/educatie/1588818211-%E2%80%9Ddescoper%C4%83-

universul%21%E2%80%9D-%C5%9Fi-particip%C4%83-la-%C5%9Fcoala-de-var%C4%83-de-

astronomie.html 

2.07.2015 

− http://www.leparisien.fr/espace-premium/air-du-temps/des-ancetres-de-l-elephant-en-

roumanie-02-07-2015-4911369.php 

3.07.2015 

− http://obiectivvaslui.ro/continua-descoperirile-de-la-gherghesti-stramosul-elefantului-iese-la-

suprafata/ 

− http://obiectivvaslui.ro/o-noua-tabara-de-astronomie-in-rezervatia-badeana/ 
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− http://www.vremeanoua.ro/sapaturile-de-la-gherghesti-incununate-de-succes-a-fost-gasit-

craniul-elefantului-gigant 

06.07 

− http://adevarul.ro/locale/vaslui/descoperirea-fabuloasa-gherghesti-maxilarul-superior-unui-

elefant-preistoric-fost-scos-azi-lumina-1_55954f5acfbe376e35cadd83/index.pdf 

07.07 

− http://radioiasi.ro/stiri/audio-fragmente-dintr-un-schelet-al-unui-stramos-al-elefantului-care-a-

trait-in-urma-cu7-8-milioane-de-ani-descoperite-intr-o-comuna-din-vaslui/ 

10.07 

− Interviu DG 24 obiectivele turistice ale orasului Barlad – C.Vintdevară 

14.07.2015 

− http://estnews.ro/2015/07/14/sa-cunoastem-cerul/ 

− http://obiectivvaslui.ro/amatorii-de-astronomie-asteptati-in-rezervatia-

badeana/?fb_ref=Default&fb_source=message 

− http://radioiasi.ro/stiri/regional/vaslui-a-doua-editie-a-taberei-de-astronomie-sa-cunoastem-

cerul/ 

− http://www.vremeanoua.ro/invitatie-in-tabara-de-astronomie-%E2%80%9Esa-cunoastem-

cerul%E2%80%9D 

− http://www.ziuaveche.ro/stiinta-it/stiinta/tabara-de-astronomie-sa-cunoastem-cerul-

267242.html/ 

− http://www.vremeanoua.ro/tabara-de-astronomie-de-la-badeana-o-avetura-altfel 

23.07 

− http://www.tvv.ro/images/stories/ziar/editiecurenta.pdf 

− http://obiectivvaslui.ro/nebuloasa-lagoon/ 

27.07 

− http://estnews.ro/2015/07/27/mestrul-corneliu-vasilescu-si-surprins-din-nou-publicul/ 

− http://obiectivvaslui.ro/tineri-din-europa-si-sua-in-tabara-de-la-polocin/ 

− http://www.vremeanoua.ro/rotary-barlad-tabara-arheologica-internationala-la-polocin 

28.07 

− http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Barlad-15287-

ELEVI_DIN_EUROPA_SI_SUA_IN_TABARA_DE_LA_POLOCIN.html 
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29.07 

− http://www.monitoruldevaslui.ro/2015/07/o-noua-editie-a-taberei-internationale-de-

arheologie-la-polocin.htm 

− 30.07 

− http://estnews.ro/2015/07/30/cu-telescopul-parc/ 

− August 

− Interviu telef.Columna TVTârgovişte- Ciprian Vîntdevară – Perseidele 

− http://www.romanialibera.ro/stiinta-tehnologie/stiinta/noaptea-perseidelor--unde-puteti-

observa-ploaia-de-stele-cazatoare-388836 

− http://obiectivvaslui.ro/barladenii-invitati-la-ploaia-de-stele-cazatoare/ 

− http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/noaptea-perseidelor-unde-puteti-observa-

ploaia-de-stele-cazatoare-560042.html 

− http://www.monitoruldevaslui.ro/2015/08/perseidele-ploaia-de-stele-cazatoare.html 

− http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/08/10/comunicat-de-presa-planetariu-

observatorul-astronomic-al-muzeului-vasile-parvan-barlad-20-21-21 

− http://www.realitatea.net/noaptea-perseidelor--unde-puteti-observa-ploaia-de-stele-

cazatoare_1766279.html 

− http://www.bzv.ro/perseidele-ploaia-de-stele-cazatoare-10335 

− http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/ploaia-de-stele-cazatoare-spectaculos-fenomen-astronomic-

atinge-punctul-maxim-in-noaptea-de-miercuri-spre-joi--1078404.html 

− http://www.vremeanoua.ro/ploaia-de-stele-cazatoare-la-observatorul-astronomic-din-barlad 

− http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/Interviuri/a-ploaia-de-stele-cazatoarea-la-

observatorul-astronomic-din-barlad--101614.html 

− http://www.ziaruldevrancea.ro/actualitatea/95934-perseidele-%E2%80%93-ploaia-de-stele-

v%C4%83-cheam%C4%83-la-b%C3%A2rlad.html 

− http://www.ziar.com/articol-din-ziar?id_syndic_article=7841684 

− http://www.ziarelive.ro/stiri/barladenii-invitati-la-ploaia-de-stele-cazatoare.html 

− http://www.ultimelestiri.com/noaptea-perseidelor-unde-puteti-observa-ploaia-de-stele-

cazatoare-628212.html 

− http://www.ziare.com/focsani/stiri-actualitate/perseidele-vor-lumina-cerul-pasionatii-de-

astronomie-sunt-asteptati-la-barlad-5623193 
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− 2015Invitat emisiune  ref simpozion Gala Astronomiei 2015 

− 15.09.2015 

− http://www.vremeanoua.ro/lucia-valentina-stanciu-mostenitoarea-lui-marcel-guguianu-

revine-cu-o-alta-premiera-in-lumea-artei-contemporane-romanesti-foto 

− 24.09.2015 

− http://www.b-o.ro/img/2015/20150925muzeu_large.jpg 

− http://www.vremeanoua.ro/%E2%80%9Cnoaptea-cercetatorilor%E2%80%9D-la-

observatorul-astronomic-din-barlad 

− http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/09/23/comunicat-de-presa-observatorul-

astronomic-al-muzeului-vasile-parvan-barlad-08-52-42 

− http://www.rador.ro/2015/09/23/noaptea-cercetatorilor-la-observatorul-astronomic-al-

muzeului-vasile-parvan-din-barlad-judetul-vaslui-25-septembrie-2015-orele-19-00-23-00/ 

− http://www.rador.ro/2015/09/23/noaptea-cercetatorilor-la-observatorul-astronomic-al-

muzeului-vasile-parvan-din-barlad-judetul-vaslui-25-septembrie-2015-orele-19-00-23-00/ 

− http://www.radiovocearomaniei.ro/stiinta/vaslui-noaptea-cercetatorilor-marcata-in-

premiera-la-barlad#.VgOO7n3RqKH 

− http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20442951-noaptea-cercetatorilor-2015-care-este-

programul-experimentelor-concursurilor-pentru-copii-studenti.htm?nomobile= 

− http://www.diacaf.com/stiri/local/neamt/noaptea-cercetatorilor-la-observatorul-astronomic-

barlad_32094875.html 

− http://metropotam.ro/La-zi/noaptea-cercetatorilor-o-calatorie-in-lumea-fascinanta-a-stiintei-

art4962210432/ 

− http://radioiasi.ro/stiri/regional/noaptea-cercetatorilor-la-iasi/ 

− http://index-stiri.ro/150923/noaptea-cercetatorilor-la-observatorul-astronomic-barlad-

2747341 

− http://wedu.ro/stiri/65010257/participa-la-noaptea-cercetatorilor-pe-25-septembrie 

− http://www.ziarelive.ro/stiri/noaptea-cercetatorilor-la-observatorul-astronomic-din-

barlad.html 

− http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/noaptea-cercetatorilor-la-alba-iulia-25-

septembrie-program-ateliere-de-mestesuguri-traditionale-si-antice-jocuri-romane-5701405 

− http://stiri-neamt.ro/evenimentul-noaptea-cercetatorilor-ajunge-la-piatra-neamt/ 
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− http://www.radioromaniacultural.ro/noaptea_cercetatorilor_2015-37261 

− http://www.crisana.ro/stiri/actualitate-13/calatorie-in-lumea-stiintei-la-universitatea-din-

oradea-noaptea-cercetatorilor-la-o-noua-editie-157158.html 

− http://consiliulelevilor.org/stiri-si-insemnari.php 

− http://adevarul.ro/locale/vaslui/eveniment-inedit-observatoulbarlad-noaptea-cercetatorilor-

1_5422e1760d133766a865a4a9/index.pdf 

− http://www.ziuaveche.ro/stiinta-it/stiinta/26-septembrie-noaptea-cercetatorilor-si-

plimbarea-printre-stele-programul-complet-248239.html/ 

− http://www.stiri.com.ro/ziarul-bdb-news/i-1060.html#.VgOoCX3RqKE 

− https://www.facebook.com/NoapteaCercetatorilor?directed_target_id=0&filter=3 

− http://stiri-actuale.ro/stire.html?id=13100&Noaptea-Cercetatorilor-la-Observatorul-

Astronomic-al-Muzeului--------------------Vasile-Parvan%E2%80%9D-din-Barlad,-judetul-Vaslui,-

25-septembrie-2015,-orele-19.00-%E2%80%93-23.00 

− http://ziarulunirea.ro/noaptea-cercetatorilor-la-alba-iulia-25-septembrie-program-ateliere-

de-mestesuguri-traditionale-si-antice-jocuri-romane-342600/ 

− http://noapteacercetatorilor.eu/eveniment/concurs/ 

− http://zch.ro/noaptea-cercetatorilor-la-observatorul-astronomic-barlad/ 

− http://www.monitoruldevaslui.ro/2015/09/noaptea-cercetatorilor-la-observatorul-

astronomic-al-muzeulu  

−  http://www.radiointact.ro/noaptea-cercetatorilor-la-observatorul-astronomic-din-

barlad_611123.phtmli-vasile-parvan.html 

− http://www.vinsieu.ro/eveniment/bihor/oradea/conferinte-si-seminarii/noaptea-

cercetatorilor-2015-oradea/1 

− http://www.b365.ro/noaptea-cercetatorilor-2015-program-bucuresti-intrare-

gratuita_237661.html05522/e.html 

− http://www.oradea-online.ro/evenimente/noaptea-cercetatorilor-2015-oradea_2002.html 

− http://dordeduca.ro/evenimente/noaptea_cercetatorilor_/10381 

− http://www.orasulm.eu/evenimente/Piata_Universitatii_2813/Noaptea_Cercetatorilor_2015

_60834 

− http://www.studentiq.ro/stiri/25-septembrie-noaptea-cercetatorilor-2015 

− http://www.eazi.ro/piata-stirilor-de-azi/noaptea-cercetatorilor 
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− http://bihorstiri.ro/noaptea-cercetatorilor-la-universitate-vezi-programul/ 

− http://www.gokid.ro/events/noaptea-cercetatorilor-experimente-trasnite-conferinte-

fascinante-si-concursuri/ 

− http://comunitate.desprecopii.com/forums/topic/152995-noaptea-europeana-a-

cercetatorilor/ 

− http://plaiuluminatu.ro/articol--314--27--5960--Noaptea-europeana-a-cercetatorilor-la-Alba-

Iulia.html 

− http://www.la-barlad.ro/stiri/vaslui-noaptea-cercetatorilor-marcata-in-premiera-la-barlad-

10.htm 

− http://www.anidescoala.ro/divertisment/timp-liber/evenimente/noaptea-cercetatorilor-

2015-experimente-si-concursuri-pentru-copii-si-studenti/ 

− https://roundtown.com/event/18596692/Noaptea-Cercetatorilor-2015-Barlad-B%C3%A2rlad-

RO 

− http://stiritransilvania24.ro/alba/noaptea-cercetatorilor-la-alba-iulia-25-septembrie-

program-ateliere-de-mestesuguri-traditionale-si-antice-jocuri-romane_142176.html 

− ziare.ro/stire/3035079/E+gratis!+O+nouă+sesiune+de+observaţii+astronomice+în+centrul+Bâ

rladului 

− http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/noaptea-cercet-torilor-la-observatorul-astronomic-din-

barlad-3927774.html 

− http://www.vremeanoua.ro/eclipsa-totala-de-luna-va-fi-vazuta-si-de-la-barlad 

− 28.09.2015 

− http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/a-noaptea-cercetatorilora-la-observatorul-

astronomic-al-muzeului-a-vasile-parvana-din-barlad-foto--217231723.html 

− 30.09.2015 

− http://www.b-o.ro/img/2015/20150928muzeu_large.jpg 

− http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/observatii-astronomice-la-elipsa-de-luna-la-

barlad--217232085.html 

− 02.10.2015 

−   http://www.b-o.ro/img/2015/20151004muzeu_large.jpg 

− http://artindex.ro/2015/09/21/registre-traditionale-o-expozitie-semnata-zuzu-caratanase-si-

cozmin-movila-muzeul-vasile-parvan-din-barlad/ 
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− http://artindex.ro/2015/09/21/registre-traditionale-o-expozitie-semnata-zuzu-caratanase-si-

cozmin-movila-muzeul-vasile-parvan-din-barlad/ 

− http://www.tvv.ro/images/stories/ziar/editiecurenta.pdf 

− http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Barlad-15498-

EXPOZITIE_DE_PICTURA_SI_GRAVURA.html 

− 06.10.2015 

− http://www.vremeanoua.ro/muzeul-din-barlad-ofera-gratuit-filme-documentare-de-exceptie 

− http://obiectivvaslui.ro/filme-din-centrul-si-estul-europei-proiectate-la-barlad/ 

− 07.10.2015 

− http://estnews.ro/2015/10/07/poftiti-la-film-pe-gratis-proiectii-de-filme-documentare-la-

muzeul-vasile-parvan-barlad/ 

− http://www.monitoruldevaslui.ro/2015/10/astroclubul-perseus-barlad-cinci-ani-de-

activitate.html 

− http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Barlad-15513-

DOCUMENTARE_3D_GRATUITE_PENTRU_BARL 

− 08.10.2015 

− http://estnews.ro/2015/10/08/astroclubul-perseus-barlad-la-ceas-aniversar/ 

− http://obiectivvaslui.ro/saptamana-mondiala-a-spatiului-cosmic-astronomii-barladeni-in-

sarbatoare/ 

− http://www.b-o.ro/img/2015/20151018muzeu_large.jpg 

− 16.10.2015 

− http://www.b-o.ro/img/2015/20151018muzeu_large.jpg 

− http://obiectivvaslui.ro/concert-de-pian-pentru-barladeni/ 

− http://www.vremeanoua.ro/weekend-cu-spectacole-si-concerte-de-exceptie-la-barlad 

− 21.10.2015 

− http://estnews.ro/2015/10/21/expozitie-in-premiera-nationala-la-muzeul-parvan/#print 

− http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Barlad-15594-

EXPOZITIE_IN_PREMIERA_NATIONALA.html 

− http://www.b-o.ro/img/2015/20151024muzeu_large.jpg 

− 22.10.2015 



89 
 

− http://adevarul.ro/locale/vaslui/expozitie-unica-romania-vernisata-premiera-barlad-sute-

obiecte-confectionate-soldati-cele-doua-razboaie-mondiale-simeze-

1_56267abcf5eaafab2cdc12aa/index.pdf 

− http://www.tvv.ro/images/stories/ziar/editiecurenta.pdf 

− http://www.b-o.ro/img/2015/20151025muzeu2_large.jpg 

23 .10.2015 

− http://www.ziaruldegarda.ro/simpozionul-national-vasile-parvan-2015-program/ 

− Mircea Oancă interviu Media TV   confenrintă (Limes-ul…) 24.10.2015 

29.10.2015 

− http://obiectivvaslui.ro/expozitie-unicat-arta-din-transee-fenomenul-trench-art/ 

− 30.10.2015 

− http://adevarul.ro/locale/vaslui/legenda-casei-sturdza-barlad-mosia-pierduta-cazinouri-secol-

fost-vizitata-boierimea-moldovei-1_5631f270f5eaafab2c217967/index.pdf 

10.11.2015  

− http://www.b-o.ro/img/2015/20151118muzeu_large.jpg 

16.11.2015 

− http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Barlad-15713-CONFERINTA_LA_MUZEU.html 

− http://www.tvv.ro/images/stories/ziar/editiecurenta.pdf 

19.11.2015 

− http://obiectivvaslui.ro/barladenii-invludiul-gloriei/#more-21958 

− http://www.b-o.ro/img/2015/20151122muzeu_large.jpg 

20.11.2015 

− http://www.vremeanoua.ro/%E2%80%9Cpreludiul-gloriei%E2%80%9D-la-pavilionul-

%E2%80%9Cmarcel-guguianu%E2%80%9D-din-barlad 

23.11.2015 

− http://www.monitoruldevaslui.ro/2015/11/un-nou-instrument-de-valoare-in-dotarea-

observatorului-astronomic-al-muzeului-vasile-parvan-barlad.html 

− 24.11.2015 

− http://obiectivvaslui.ro/luneta-performanta-donata-observatorului-astronomic-barlad/ 

− 25.11.2015 

− http://www.b-o.ro/img/2015/20151128muzeu_large.jpg 
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26.11. 

− http://www.b-o.ro/img/2015/20151201muzeu_large.jpg 

− http://adevarul.ro/locale/vaslui/foto-civilizatia-medievala-moldova-surprinsa-intr-o-

expozitie-unicat-vernisata-muzeul-barlad-1_5655634f7d919ed50e8ff677/index.pdf 

− 27.11http://obiectivvaslui.ro/george-enescu-in-atentia-barladenilor/media tv  

02.12. 

− http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Barlad-15793-CONCERT_DE_MUZICA_CLASICA.html 

− http://estnews.ro/2015/12/02/civilizatia-medievala-in-moldova-la-muzeul-vasile-parvan-din-

barlad/ 

− Civilizaţia Medievală în Moldova Media TV  interviu M.Oancă –  

− http://adevarul.ro/locale/vaslui/observatorul-barlad-direct-agentia-spatiala-japoneza-jaxa-

barlad-videoconferinta-intrarea-gratuita-1_565876fe7d919ed50ea61dff/index.pdf 

− http://bdbnews.ro/stiri-locale/430-in-direct-cu-agentia-spatiala-japoneza-jaxa-la-barlad 

− http://www.monitoruldevaslui.ro/2015/11/planetariul-barlad-in-direct-cu-agentia-spatiala-

japoneza-jaxa.html 

− http://www.bzv.ro/in-direct-cu-agentia-spatiala-japoneza-jaxa-la-barlad-12636 

− http://www.ziare.com/vaslui/stiri-actualitate/planetariul-barlad-in-direct-cu-agentia-spatiala-

japoneza-jaxa-5825495 

− http://www.ultimele-stiri.eu/articol/in-direct-cu-agentia-spatiala-japoneza-jaxa-la-

barlad/1506021 

− http://www.ultimele-stiri.eu/articol/in-direct-cu-agentia-spatiala-japoneza-jaxa-la-

barlad/1505931 

− http://www.stiri-live.ro/stiri/planetariul-barlad-in-direct-cu-agentia-spatial-japonez-jaxa-

367170.html 

− http://www.ziarelive.ro/stiri/in-direct-cu-agentia-spatiala-japoneza-jaxa-la-barlad.html 

− http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/planetariul-barlad-in-direct-cu-agentia-spatial-japonez-jaxa-

4003479.htm 

− http://www.b-o.ro/img/2015/20151201muzeu_large.jpg 

   03.12.2015 

− http://www.tvv.ro/images/stories/ziar/editiecurenta.pdf 

− 10.12-2015 
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− http://obiectivvaslui.ro/stramos-al-elefantului-in-atentia-cercetatorilor/ 

− http://www.b-o.ro/img/2015/20151213muzeu_large.jpg 

− http://adevarul.ro/locale/vaslui/electronistul-arme-arta-obiecte-militare-unice-cele-doua-

razboaie-mondiale-ajuns-transee-mari-expozitii-1_562e2a44f5eaafab2c0d9a1a/index.pdf 

− http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Barlad-15849-

CEL_MAI_MARE_ELEFANT_A_TRAIT_LANGA_GHERGHESTI.html 

− http://www.vremeanoua.ro/%E2%80%9Celefantii%E2%80%9D-de-la-gherghesti-unici-in-

lume-foto 

− http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/evenimentele-astronomice-ale-anului-2016/138536/ 

− http://bdbnews.ro/stiri-locale/455-fenomenele-astronomice-ale-anului-2016 

− http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/evenimentele-astronomice-ale-anului-2016/138536/ 

− http://www.oradestiri.ro/spectacol-pe-cer-evenimentele-astronomice-ale-anului-2016 

− http://www.radiointact.ro/fenomenele-astronomice-ale-anului-2016_877806.phtml 

− http://www.ultimele-stiri.eu/articol/fenomenele-astronomice-ale-anului-2016/1558456 

− http://www.b-o.ro/img/2015/20151219muzeu_large.jpg 

− 21.12.2015 

− http://obiectivvaslui.ro/corala-fantasia-uimeste-barladul-vestitori-cu-glasuri-de-ingeri/ 

− http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Barlad-15896-

CORALA_FANTASIA_CONCERTEAZA_LA_PAVILIONUL_GUGUIANU.html 

Total  331 articole presă 

4 . măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari; 5. grupurile țintă ale 
activităților instituției 
 

Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari – măsuri cantitative  
şi calitative – beneficiarul - ţintă al activităţilor instituţiei: 

În anul 2011 am participat în calitate de partener la un studiu care are în vedere impactul 

prezenţei planetariilor asupra publicului. 

- beneficiarul ţintă al programelor 

          pe termen scurt 

          pe termen lung 

          Analiza publicului din planetariile româneşti 

-prima analiză cantitativă şi calitativă 
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-au participat 5 planetarii (Baia Mare, Bârlad, Galaţi, Suceava), 2 digitale, 2 opto-

mecanice, şi subscriberi la grupurile de discuţii: sarm, anul_international_astronomic

-Au răspuns 336 de vizitatori ai planetariilor sus menţionate. 

Planetariile românești, analiza cantitativă, număr de vizitatori:

În funcţie de vârstă:

Planetariile româneşti, 
analiză cantitativă, numar 
de vizitatori în ultimii 3 
ani:

Planetariul este pentru dvs. :

Optiune 1. Loc de petrecere a timpului liber

Optiune 2. mod de cunoastere şi relaxare

Optiune 3. instrument ştiinţific

Răspuns naţional
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Care tip de spectacol de planetariu vă intreresează?

Ce tipuri de spectacol de planetariu vă interesează?

Unde ar  trebui să existe, în primul rând, planetarii ?
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- măsuri  pe termen scurt -  

Ca urmare a experienţei acumulate pe parcursul timpului, nebeneficiind de un serviciu 

specializat de marcheting sau PR căutam să cunoaştem nevoile publicului nostru şi să răspundem 

corespunzător aşteptărilor acestuia. În consecinţă instituţia noastră dă viaţă unui set de activităţi 

cuprinzând programe şi manifestări culturale care au ca efect imediat creşterea numărului de 

vizitatori. În aceasta direcţie  aş aminti manifestarile din anul 2012 :  

Programul de lecţii de muzeu cu destinaţia tânăra generaţie, cum ar fi „Mamifere străvechi 

din Colinele Tutovei”;  Proboscidienii – mamifere dispărute din fauna recentă a Romaniei; 

Bazinul hidrografic al râului Bârlad;  Gazele de şist;  Festivalul Naţional al şanselor tale. Mediul 

social mai sigur pentru o educaţie mai performantă; Lemne pietrificate din Podişul Bârladului; 

Proiectul educational “Mark  Twain” ; Observaţii astronomice din strada; Tabere de astronomie, 

activitaea in cadrul clubului „Perseus”, concert de muzică de Crăciun a micilor artisti, expozitie 

cu vanzare; sirul de lecţii de muzeu intitulat „ Preistoria” 

La acestea se adaugă un amplu program de manifestări culturale dedicate tuturor 

categoriilor de vizitatori, implementate în doua din cele patru locaţii ale Muzeului.  Aici aş putea 

aminti programul expoziţional derulat la Pavilionul Marcel Guguianu, respectiv expozitie de 

caricatura Costel Pătraşcanu, dar si concertele de muzică clasică, dupa cum urmează:  Concert 

vocal instrumental Ioana Stănescu, Călina Chiriac, Preludiul Gloriei – Colaborare cu Fundaţia „ 

Remember Enescu”, Concert de muzică clasică sustinut de tânăra artistă Laura Sandru , 

Georgiana Pletea, Concert international Josef Balog si Antal Zalai, concert sustinut de Ioana 

Chiriac – vioară si Iulian Ochescu pian, iar la sediul din bulevardul Republicii 235 au fost 

organizate o serie de expoziţii şi conferinţe, după cum urmează: Nestemate din adâncuri, Cultura 

Gumelniţa  Salutare Primăvară; Ştefan Cel Mare. 555 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei; 

Ouă de dinozauri din Transilvania; 140 de ani de la inaugurarea liniei de cale ferată Tecuci – 

Bârlad,  Reptile vii şi conferinţele : Gazele de şist – tehnici de exploatare, Sesiunea naţională de 

comunicări ştiinţifice;   Dosarele securităţii astăzi, cui mai folosesc, pe cine mai interesează;   

Paleogeografia Dealurilor Fălciului în urmă cu 12 – 8 milioane de ani;   România de la o criză 

la alta. Românii în anii optzeci, serate literare: Ion Hobana şi triumful visătorilor;  Topârceanu 

între melancolie şi umor;  Baadul poetului Ivănescu; Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice – ediţia 

a VIII-a,  cu tema Elite culturale româneşti din sec. XX şi contribuţia lor la dezvoltarea culturii; 

Eternul Caragiale;  Cezar Petrescu, un rob al condeiului;  Lecţie deschisă în cadrul Cercului 

pedagogic; „Teatratorul” Ion Sava. În luna decembrie a anului 2012 a fost redeschis sediul 
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central al muzeului după un complex proces de reabilitare. În spatiul nou existent am organizat 

doua expozitii permanente și doua expozitii temporare. 

În vederea creşterii numărului de vizitatori se impune realizarea unor strategii de 

promovare a proiectelor şi programelor instituţiei prin construirea unei imagini corecte şi 

atrăgătoare. Pentru acesta s-a realizat: 

 - editarea unor materiale de promovare, tipărite inclusiv în limbi de circulație 

internațională ( pliante, calendare, semne de carte, flayere etc). 

-  actualizarea permanentă a afişajului; 

- creşterea numărului de colaborări cu instituţii din domeniul educaţiei, şi a celor cu 

caracter social şi diversificarea acţiunilor de pegagogie muzeală, astfel încât muzeul să se 

transforme într-o a doua şcoală, acolo unde tinerii pot aprofunda cunoştinţele acumulate la orele 

de curs.   

- diversificarea şi creşterea numărului materialelor de publicitate şi promovare a 

activităţilor propuse de muzeu.  

- organizarea unor expoziţii în afara muzeului, la sediul altor instituţii muzeale, în vederea 

promovării patrimoniului;  

- diversificarea ofertei culturale;  

- măsuri pe termen mediu şi lung:  

Atunci când ne gândim la o strategie pe termen mediu şi lung privind atragerea publicului 

la muzeu parcursul preliminar în marketing începe cu reflexia asupra muzeului ca producător şi 

asupra vizitatorului în calitate de consumator. Vizitatorii merg de regulă la muzeu în timpul lor 

liber. Muzeele sunt, deci, ofertante de produse orientate către timpul liber. Piaţa timpului liber 

oferă muzeelor multe şanse, dar este o piaţă cu mulţi concurenţi în spaţiul sferei culturale şi în 

afara ei. Caracteristicile consumatorilor sunt şi ele mereu în schimbare. Apar mereu grupuri ţintă 

şi consumatorii devin tot mai exigenţi. Aceste caracteristici ale pieţei culturale pot reprezenta 

şanse pentru muzee dacă acestea oferă calitatea cerută şi stârnesc interesul publicului vizitator. 

Un pas important în procesul de atragere a publicului îl reprezintă cunoaşterea misiunii muzeelor 

şi identificarea grupurilor ţintă la care se raportează acesta. Trei elemente sunt definitorii pentru 

grupul ţintă: 

- misiunea muzeului (în ce excelează muzeul, ce are el de oferit); 

- pe ce direcţie vrea să se dezvolte muzeul şi pe cine vizează; 

- natura colecţiilor muzeului. 

Grupurile ţintă se diferenţiază de consumatorul obişnuit prin: 
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- provenienţa geografică a vizitatorului; 

- vârsta: produsele culturale ale muzeului se adresează unei categorii de vârstă sau tuturor 

- statutul socio-economic şi nivelul de educaţie. 

Ţinând cont de aceste reguli specialiștii Muzeului au luat contact cu vizitatorul sau 

clientul, după ce a făcut o analiză atentă a produselor sale culturale, a locului în care le prezintă 

publicului, la un preţ corect. 

             Produsul sigur reprezintă, în sens restrâns colecţia muzeală, sau în sens mai larg felul în 

care este prezentată colecţia prin expoziţiile de bază, expoziţiile tematice temporare, amenajarea 

traseului de vizitare, indicatoare orientative, curăţenia, utilizarea mijloacelor de informare pentru 

public etc. O importanță aparte acordăm, programului de acces zilnic şi săptămânal a publicului 

la oferta noastră cultural științifică, amabilității angajaţilor care vin în contact cu vizitatorii, 

îndrumătii directe a publicului, precum şi dotările destinate publicului vizitator (parcare pentru 

maşini, garderobă, toalete etc.) 

Locul în care se derulează actul cultural trebuie să corespundă calitativ activităţilor 

culturale, răspunzând unor exigenţe specifice legate de calitatea împrejurimilor – accesibilitate 

uşoară, prestanţa clădirilor în concordanţă cu natura colecţiilor şi a produselor culturale. 

             Preţul biletului de intrare este un alt instrument de marketing căruia i-am acordat atenţie. 

Pentru vizitatori costul accesului în Muzeu nu se rezumă numai la biletul de intrare ci şi la 

celelalte costuri pe care le determină călătorie. Din această cauză calculul preţului biletului sau 

ansamblului de sisteme de acces în muzeu sunt realizate asfel încât să nu constituie o oprelişte 

pentru vizitatori. Există mai multe căi prin care folosim preţul ca instrument de marketing: 

- diferenţierea de preţ (reducerea preţului în cadrul unor campanii speciale); 

- accesul gratuit într-una din zilele lunii; 

- biletele pentru familii; 

- flexibilitatea preţului în funcţie de sezonul expoziţional şi oferta culturală sau vânzările la 

pachet cu alte tipuri de produse (ghidaj de specialitate). 

Prin tot ceea ce am întreprins în perioada  2011-2015, am urmărit creşterea numărului celor 

care vizitează muzeul, precum şi atragerea unor noi categorii de vizitatori şi fidelizarea acestora. 

Sigur în primul plan s-a aflat dorinţa noastră de a ne apropia tot mai mult de generaţia tânără, cei 

care în următorii ani vor putea deveni vizitatori şi colaboratori fideli ai instituţiei.  

Pe termen lung vizăm:  

- modernizarea spaţiilor expoziţionale de la Casa Sturdza; 
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- organizarea unui nou muzeu de autor prin care să reuşim promovarea noilor curente în 

artă.  

- reorganizarea expoziţiilor din sediul de pe strada Republicii 235.  

- dotarea şi organizarea, după principii moderne, a laboratoarelor de restaurare 

- introducerea Muzeului într-un circuit naţional de vizitare.  

 

Rezultate cantitative  

- 2011: total general vizitatori   30403 

- 2012: total general vizitatori   29642 

- 2013: total general vizitatori   89903  

- 2014: total general vizitatori 136826 

- 2015: total general vizitatori 155528  din care: 

(vizitatori muzeu 96887,  vizitatori virtuali – publicații  2641; site vizitatori AstroBârlad  

56000) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Vizitatori sediu BASA   5708 6020 5699 
Vizitatori  sediu Palat   5540 5551 6350 
Vizitatori sediu Pavilion M. Guguianu   6903 6572 6923 
Planetariu   4503 4245 5176 
Observator astronomic   1867 2075 1858 
Total vizitatori muzeu   24521 24463 27900 
Vizitatori externi   62.189 50000 75987 
Total general vizitatori   86.710 74463 96887 

 Vizitatori virtuali 
(site muzeu/publicații muzeu 

  3193 62363 58641/ 
 

Total general vizitatori    30403 29642 89903 136826 155528 
 
6. profilul beneficiarului actual 
 

 Sociologic, se poate intui că mediul de provenienţă şi cultură a părinţilor tind să facă din 

procesul de reproducţie culturală principalul redistribuitor de cultură, accentuând astfel 

inegalităţile. Consumul cultural este un revers şi un catalizator al relaţiilor sociale. El pune în 

valoare ceea ce altfel ar fi mai greu de observat. De pildă, ca variabilă rezidenţială, de tip urban-
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rural sau centru-periferie, devine o variabilă de stratificare ascunsă, din ce în ce mai 

semnificativă. Ceea ce înseamnă, că şansele de reuşită socială depind nu numai de capitalul 

economic, educaţional sau social, ci şi de ceea ce s-ar putea numi “capital rezidenţial”, care 

realocă în mod semnificativ, după criteriul apropierii de marile concentraţii de resurse, toate 

celelalte specii de capital. De altfel, discursul cotidian si spune, chiar daca cel sociologic sau 

politologic o ignora: românii se identifică şi ierarhizează între ei nu numai prin deosebirile dintre 

bogaţi şi săraci, educati şi needucati etc., ci (poate mai ales!) prin etichetări de tipul: “de la 

tara”/”de la oraş” sau: “din Capitală”/”din provincie” - discriminari şi excluderi operate în 

fiecare zi, pe o bază de sorginte culturală. Dar acesta este reflexul vizibil al unui trend de 

adancire a unor clivaje in care un element important de corectie il reprezinta accesul generalizat 

la educatie. Este limpede că, în absenţa unui reglaj instituţional şi a unor politici adecvate, 

contrastele se vor accentua, cu consecinţe, mai târziu, greu de contracarat.  

Pornind de la adevărurile şi realitătile dezvelite de anumite studii sociologice dedicate 

vietii culturale am căutat să ne aducem si noi contributia la anularea s-au eventual micșorarea 

unor decalaje între ceea ce înseamna viata culturala in lumea satelor si cea a orasului. In acest 

sens ne-am intensificat si aproape permanetizat prezenta in scolile din mediul rural, acolo unde 

promovam stiinta, cultura si evident muzeul nostru. 

De asemenea am căutat să asigurăm o apropiere mai puternică între muzeu şi o categorie 

socială poziţionată într-o zonă mai îndepărtată de muzeu şi mă refer aici la categoria persoanelor 

de peste 60 de ani. În acest sens am stabilit contacte cu organizaţiile pensionarilor prin 

intermediul cărora această categorie de public a început să frecventeze mai des muzeul. 

 
B. Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia 
 

1. adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel național și 
la strategia cultural a autorității 

 
Anul 2011 

Programul/ 
Proiectului la 
Secția  de artă 

Scopul Beneficiari Perioadă 
de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie/ 
alocaţie 
şi surse 
atrase/venituri 
proprii) 

Observaţii 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Denumirea  
iniţială/modifi
cată 

Declarat/ 
Atins 

Estimat 
/Realizat 

Estimat 
/Realizat 

Estimat /Realizat  
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Concert 
cameral - 
Antal Szalai, 
Josef Balog – 
Ungaria 
 

Promovarea 
muzicii clasice 
prin 
organizarea 
unor 
evenimente la 
care sa 
participe nume 
celebre ale 
genului 

195 de 
persoane 
 

05.02.20
11 
 

Din subventii 
1170 lei 
Sume atrase 2500 
lei 
 

 

Proiect 
naţional 
” Armonie în 
diversitate” 
 

Informarea si 
elaborarea unui 
material de 
prezentare a 
muzeului 
Vasile Pârvan 

50 pesoane 
 

11. 2010 
–  
1. 03 
2011 
 

 Parteneriat cu 
Şc. Gen. Mihai 
Viteazul din 
Târgovişte şi 
Colegiul 
National „Gh. 
Roşca 
Codreanu 

Concert 
Fundaţia 
“Remember 
Enescu” 
 

Promovarea 
muzicii clasice 
şi a tinerelor 
talente 
 

150 
persoane 
 

06. 03.  
 

 Activitate 
realizată în 
colaborare cu 
Fundaţia „ 
Remember 
Enescu” 

Expoziţie 
pictură - 
Cozmin 
Movila 
 
 

Promovarea 
tinerelor 
talente 
 

80 de 
persoane 
 

06.03. 
 

 Partener al 
proiectului 
organizat la 
Galeriile N.N. 
Tonitza 

Lecţie de 
muzeu – 
instituţiile 
culturale din 
municipiul 
Bârlad – 
Muzeul “ 
Vasile 
Pârvan” 

Prezentarea 
muzeului 
 

120 de 
persoane 
 

17. 03  
 

1000/338lei 
 

Realizat la 
solicitarea 
Liceului 
Alexandru 
Ioan Cuza din 
Bârlad 
 

Simpozion - 
“Gheorghe 
Gheorghiu 
Dej între 
Stalin şi 
Bucureşti” 

Iniţierea creării 
centrului de  
documentare 
privind lupta 
împotriva 
comunismului 

70 de 
persoane 
 
 
 
 

19 .03 
 

  

Expoziţia – 
“Valori de 
patrimoniu 
recuperate 

Prezentarea 
pieselor de 
patrimoniu 
recuperate de 

300 
persoane 
 
 

23.03 
 

1500/activitatea a 
fost realizată în 
aceleaşi  zi cu 
concertul  

În cadrul 
proiectului 
suntem 
partenerii 
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 Politia 
Judeţeană 
Vaslui  
 

 
 
 
 

 participând cu 
piese 
recuperate şi 
aflate în 
patrimoniul 
muzeului 

Expoziţie – “ 
130 de ani de 
la naşterea 
pictorului 
Iosif Iser” 
 

Promovarea la 
nivel national a 
propriului 
patrimoniu 

550 
persoane 

31. 03  Epozitia este 
realizata de 
Muzeul 
Cotroceni noi 
avem calitatea 
de partener 

Concert 
cameral 

Promovarea 
muzicii clasice 
şi încurajarea 
tinerelor 
talente de la 
şcolile de 
muzică din 
judeţ 

    100 de 
persoane 

1. 04  
 
- 

Parteneri în 
cadrul acestei 
activităţi cu 
Scoala N.N. 
Tonitza din 
Bârlad 

Concert de 
muzica clasica 

Concert 
extraordinar 
Inna Oncescu, 
Elena Stancu, 
Nicolae 
Simonov 

80 persoane 
 
 

17.04  
 
1000 lei/648,4 lei 

Invitati, Inna 
Oncescu, Elana 
Stancu,  
Nicolae  
Simonov 

Concurs in 
cadrul 
proiectului 
„Romanul 
frate cu natura 
- Apostolii 
terrei „  

Concurs 
organizat pe 
teme de mediu 
in colaborare 
cu Scoala 11 
George 
Tutoveanu 

70 persoane 
 

29. 04                  
 
- 

Parteneri in 
cadrul unui 
proiect cu 
Sacoala 11, 
George 
Tutoveanu 

Retrospectiva 
pictorita Elene 
Uta Chelaru 

Retrospectiva 
realizata in 
cadrul salii de 
expoziţie de la 
Parlamentul 
Romaniei 
muzeul  

7200 
persoane 

4. 05.  500lei  
sponsorizare ( 
transportul) 

La organizarea 
expoziţiei au 
participat mai 
multe muzee 
din tara 
precum si 
colectionari 
particulari 

We write our 
history – 
Plural stories 
to a shared 
European 
Memory 

 40 persoane 3. 05.   
- 

Colaborare cu 
Liceul 
Alexandru 
Vlauta in 
cadrul unui 
proiect 
Comenius 

Concert Concertul s-a 180 27. 05  Cheltuielile sunt  
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cameral  
Ansamblul 
Cameral 
Remember 
Enescu 

desfăşurat în 
cadrul zilelor 
culturale 

persoane cuprinse în 
devizul general al 
activităţilor din 
cadrul Sesiunii 
naţionale de 
Comunicări 

Concert 
cameral  
Fundatia  
Remember 
Enescu 
 
 
Concert de 
muzică 
franţuzească 
V. Arnăutu. 

Promovarea 
muzicii clasice 
şi a tinerelor 
talente 
 
 
 
Sărbătorirea 
zilei naţionale 
a Franţei 

100 
persoane 
 
 
 
 
 
 
100 de 
persoane 

12. 06.  
 
 
 
 
 
 
14. 07. 

 Colaborare cu 
Fundaria 
Remember 
Enescu 
 
 
Lansarea unui 
CD cu muzică 
franţuzească 

- Lansarea 
catalogului “ 
Marturii 
despre arta si 
viata – Marcel 
Guguianu – 
Schiţe şi 
aforisme 

Promovarea 
sculptorului 
Marcel 
Guguianu si a 
operei sale 

60 persoane 28. 07.   Colaborare cu 
Editura 
Blumenthal 
2011 

Retrospectiva 
sculptorul 
Swaitzer 
Cumpăna 
 
 

Retrospective 
realizată de 
Muzeul 
Judeţean 
Botoşani cu 
participarea 
mai multor 
muzee din ţară 

500 
persoane 

4. 09.   Este vorba de o 
participare mai 
largă generată 
de omagierea 
marelui pictor 

- Expoziţie 
aniversara “ 
Fereastra 
timpului” Cela 
Neamţu 
 
 

Prin această 
participare se 
urmăreşte 
promovarea 
patrimoniului 
institutiei la 
nivelul intregii 
tari. 

 1000 
persoane 

12 .09  -  
10 10.  

 Expoziţia a 
fost organizată 
la Galeria 
Dialog din 
Bucureşti 

Festivalul 
internaţional ‘ 
Popasuri 
enesciene” 

Fetivalul 
contribuie la 
promovarea 
Roaniei in 
lume si in 
acelasi timp a 
tinerilor 
muzicieni 

150 
persoane 

2 .10.  1500 estimat/  
712,40 lei 

Festivalul a 
fost iniţiat de 
Universitatea 
Naţională de 
Muzică 
Bucureşti, 
Ambasada 
României în 
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romani. Japonia, a 
Japoniei în 
România, 
AsociaţiaMuzi
cală România 
Japonia etc.  

Concert 
cameral  
Fundaţia  
Remember 
Enescu 

Promovarea 
muzicii clasice 
şi a tinerelor 
talente 

130 
persoane 

13. 11.  1500lei/ 
 627,84 lei 

 

Concert 
extraordinar 
Alexandru 
Tomescu 

Promovarea 
muzicii clasice 

300 
persoane 

20. 12. 1500/530 lei 
Sponsorizare3000 
lei 

 

 

Programul/ 
Proiectului 
la 
Observatorul  
astronomic 

Scopul Beneficiari Perioadă 
de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie 
/alocaţie 
şi surse 
atrase/venituri 
proprii) 

Observaţii 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 
Eclipsa 
parţială de 
Soare  
 
 
 
 
 
 
“Ziua 
Internationala 
a 
Astronomiei” 
– invitat: 
doamna Popa 
Lucia de la 
Astroclubul 
“Calin 
Popovici” 
Galati 
 
 
 

 
Promovarea 
astronomiei şi 
educaţie prin 
astronomie a 
tinerilor 
pasionaţi şi a 
publicului 
larg.  
 
Informaţii cu 
privire la 
formarea 
eclipselor de 
Soare. 
Activitate 
ştiinţifică cu 
rol educativ 
pentru 
promovarea 
Observatorului 
Astronomic şi 
a 
Astroclubului 

 
60 de 
persoane 
 
 
 
 
 
 
 
80 de 
persoane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 ianuarie  
2011 
 
 
 
 
 
 
7 mai 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
80/ 80, lei 
 
 
 
 
 
 
 
430/ 256,8 lei 
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Sesiunea 
Naţională de 
Comunicări 
Ştiinţifice. 
“Astronomia 
– prima 
stiinta a 
omenirii”; 
 
 
 
 
 
Eclipsa totală 
de Lună 
 
 
Observaţii 
astronomice 
din Grădina 
Publică 
Bârlad 
 
 
Observatii 
astronomice 
la manastirea 
Bujoreni 
 
 
 
 
 
 
Apollo 11 – 
“Aselenizarea
, o provocare” 
– Invitat 
Florin 
Mimgireanu 
de la Agentia 
Spatiala 
Romana 
 

“Perseus” 
Bârlad 
 
  Promovarea 
astronomiei şi 
educaţie prin 
astronomie a 
tinerilor 
pasionaţi de 
acest domeniu  
şi a publicului 
larg.    
Informarea 
publicului 
despre 
importanţa 
astronomiei în 
societate şi în 
şcoli; 
 
Dezbateri 
ştiinţifice cu 
privire la 
astronomia 
observaţională
descoperirea 
asteroizilor 
care se apropie 
periculos de 
Pământ. 
Prezentari 
legate de 
Univers, 
formarea 
Universului. 
Expansiunea 
Universului. 
Promovarea 
Astronomiei 
în rândul 
elevilor, 
studenţilor şi a 
publicului 
larg. 
Informarea 
publicului cu 
privire la 
formarea 
eclipselor de 

 
 
 
160 
persoane 
 
 
 
300 de 
persoane 
 
 
 
 
 
 
30 de 
persoane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 de 
persoane 

 
 
27 – 28 
mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 iunie 
2011 
 
 
12 august 
2011 
 
 
 
 
24 -25 
septembri
e 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 
octombrie 
2011 

 
 
 
subvenţie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
230/ 179,8 lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
530/ 179,8 lei 



104 
 

Luna; 
Promovarea 
astronomiei şi 
a clubului de 
astronomie 
„Perseus” 
Bârlad 
Promovarea 
astronomiei in 
strada. Toti 
vizitatorii au 
avut ocazia sa 
priveasca  prin 
telescop; 
Promovarea 
astronomiei in 
orasu Bârlad; 
Promovarea 
clubului de 
astronomie si 
a 
planetariului; 
Activitatea in 
cadrul 
astroclubului 
„Perseus” 
privind 
observatiile 
astronomice in 
afara orasului 
Bârlad. 
Activitatea are 
un caracter 
educativ prin 
promovarea 
astronomiei. 
Activitate 
dedicată 
spaţiului 
cosmic şi 
popularizarii 
astronomiei în 
rândul 
publicului din 
oraşul Bârlad. 
Aniversarea a 
unui an de 
activitate a 
Astroclubului 
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Programul/ 
Proiectului la  
Secția 
Arheologie 

Scopul Beneficiari Perioadă 
de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie/al
ocaţie 
şi surse 
atrase 
/venituri 
proprii) 

Observaţii 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Conferințe: 
 
11. “Taberele 
de arheologie 
experimentală 
organizate de 
Muzeul 
“Carpaților 
Răsăriteni” Sf. 
Gheorghe ”    
 
 
 
12. “Familia în 
epoca romană 
reflectată în 
ultimile studii” 
 
 
 
 
 
 
Expoziţii 
13. “Imaginea 
copilăriei în 
fotografii de 
epocă și cărți 
poștale” 
 
 
 
 
 
14. “Dacii din 
Curbura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitarea unor 
specialiști 
recunoscuți în țară și 
străinătate care să 
prezinte publicului 
cercetările în 
domeniul arheologiei 
și istoriei României 
 
 
 
Invitarea unor 
specialiști 
recunoscuți în țară și 
străinătate care să 
prezinte publicului 
cercetările în 
domeniul arheologiei 
și istoriei Românie 
 
Prezentarea 
publicului a unor 
exponate – piese ce 

 
 
 
 
 
30 pers. 
 
 
 
 
 
 
 
30 pers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 pers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 pers. 
 

 
 
 
 
 
17.04. 
 
 
 
 
 
 
 
19.11. 
 
 
 
 
 
 
29.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.12. 
 
 
 
 
 

Estimat 
/Realizat 
 
 
500/ 317 lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
500/ 
 398,4 lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
500/ 373,4 
lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
500/ 488,4 
lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizată în 
locul expoziției 
temporare 
“Trestiana” 
 
 
 
Realizată în 
locul expoziției 
temporare 
“Cultura 
Gumelniţa” 

„Perseus” 
Bârlad; 
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Carpaților” reprezintă fotografii 
de epocă şi carte 
poştală ce provin de 
la Muzeul de Istorie 
al Brăilei şi din 
colecţiile particulare. 
Valorificarea 
patrimoniului muzeal 
din colecţiile 
muzeelor şi colecţiile 
particulare, pentru 
publicul vizitator. 

  
 
 

 

Programul/ 
Proiectului 
La secția Istorie 
modernă 

Scopul Beneficiarii Perioa 
dă de 
realiza 
re 

Finanţarea 
(subvenţie/a
locaţie 
şi surse 
atrase/venit
uri proprii) 

Observaţii 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Denumirea  
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat 
/Realizat 

Estimat 
/Realizat 

Estimat 
/Realizat 

 

 
Serată literară – 
Victor Ion Popa – 
simbol al culturii 
bârlădene/ Victor 
Ion Popa, om de 
teatru polyvalent 
 

 
Cunoaşterea 
de către 
publicul 
bârlădean a 
personalităţilo
r locale şi 
naţionale - 
aniversarea 
sau 
comemorarea 
acestora 

 
Publicul 
bârlădean 
60 persoane 
estimat / 35 
persoane 
prezente 

 
31 
martie 
2011 

 
 
370/ 265 lei 

 

 
Expoziţie temporară 
– Ştefan Procopiu – 
un ambassador al 
ştiinţei româneşti/ 
Mari personalit.  ale 
ştiinţei româneşti: 
Petru Poni şi Ştefan 
Procopiu  

 
Valorificarea 
patrimoniului 
muzeal din 
colecţiile 
muzeelor şi 
colecţiile 
particulare, 
pentru 
publicul 
vizitator 

 
Publicul 
bârlădean 
60 -70 
persoane 
estimat / 50 
persoane 
prezente 

 
16 
aprilie 
2011 

 
 
 
 
 
780/ 644,9 
lei 

 

Serată literară - 
Gaiţele lui Al. 
Kiriţescu şi strategia 

Cunoaşterea 
de către 
publicul 

Publicul 
bârlădean 
40 -50 

Lunile 
aprilie 
sau 
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cruzimii 
 

bârlădean a 
personalităţilo
r locale şi 
naţionale - 
aniversarea 
sau 
comemorarea 
acestora 

persoane 
estimat / 45 
persoane 
prezente 

noiembri
e estimat 
/ 21 
octombri
e 2011 
realizat 

370/ 407,64 
lei 

Serata literara „ 
Marin Sorescu” 

Cunoaşterea 
de către 
publicul 
bârlădean a 
personalităţilo
r locale şi 
naţionale - 
aniversarea 
sau 
comemorarea 
acestora 

Publicul 
bârlădean 
40 – 50 
persoane 

  
370/  

 

 
Programul 
Proiectului la Secția 
Științele Naturii 

Scopul Beneficiari Perioadă 
de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie/aloc
aţie 
şi surse 
atrase/venituri 
proprii) 

Observaţii 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Denumirea  
iniţială/modificată 

Declarat/Atin
s 

Estimat 
/Realizat 

Estimat 
/Realizat 

Estimat 
/Realizat 

 

Expoziţii: 
1. Peisaje 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Fasmidele 
 
 
 
 
 
 
3. Peşti fosili 
oligoceni de la Piatra 
Neamţ 

 
Valorificarea 
patrimoniului 
cultural 
pentru 
publicul local 
şi regional. 
 
  
Valorificarea 
patrimoniului 
cultural 
naţional 
pentru 
publicul local 
şi regional 
 
Valorificarea 
patrimoniului 

 
Publicul 
local şi 
regional 
 
Vizitatori: 
70 persoane 
 
 
Publicul 
local şi 
regional 
 
Vizitatori: 
1488 pers. 
 
Publicul 
local şi 
regional 

 
1-10 
martie  
 
 
 
 
 
 
27. 05 – 
15. 06. 
 
 
27. 05 – 
30. 10. 
 
 
1. 10 – 
31. 

 
Subvenţie de la 
ordonatorul 
principal de 
credite şi de la 
colaboratori 
3000/ 450 Lei. 
 
 
 
Subvenţie de la 
ordonatorul 
principal de 
credite. 
 
 
 
 
Subvenţie de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expoziţie itinerată 
de la Complexul 
Muzeal de 
Ştiinţele Naturii 
Galaţi. Nu a fost 
prinsă în 
programul din 
2011. 
 
Expoziţie itinerată 



108 
 

 
 
 
 
4.  Valori de 
patrimoniu 
recuperate 
 
 
 
 
 
Conferinţe: 
1. Ciclul – clima 
terrei (paleobotanica) 
1.1. Păduri fosile din 
Podişul Bârladului 
 
 
 
1.2. Păduri 
pietrificate din aria 
Europeană şi 
Mediteraniană 
 
1.3.  Păduri 
pietrificate boreale 
din America de Nord 
şi Laurasia 
 
1.4.  Păduri fosile din 
Gondwoana 
 
 
 
1.5.  Păduri fosile de 
la Poli. 
 
 
 
 
 
2. Alte conferinţe 
2.1.  România 
comunistă şi 
implicaţiile ei asupra 
Mediului; 
 
 

cultural 
naţional 
pentru 
publicul local 
şi regional 
 
 
Valorificarea 
patrimoniului 
cultural 
naţional 
pentru 
publicul local 
şi regional 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vizitatori:  
450 pers. 
 
 
Publicul 
local din 
Vaslui şi 
regional. 
 
 
 
Publicul 
local- elevi, 
profesori şi 
alte 
persoane 
interesate. 
Participanţi 
– 40 per. 
 
Idem 
Participanţi 
– 40 per. 
 
 
Idem 
Participanţi 
– 10 per. 
 
Idem 
Participanţi 
– 30 per. 
 
 
 
Idem 
Participanţi 
– 10 per. 
 
 
 
 
Idem 
Particip. 
35 per. 
 
 
 

2011. 
 
1. 10 – 
31. 01. 
2012 
 
 
20. 03. – 
20. 04. 
 
 
 
 
13. 02. 
2011 
 
 
 
 
 
20 
martie 
2011 
 
 
 
10. 04.  
2011 
 
 
15. 05. 
2011 
 
 
 
 
19. 06. 
2011 
 
 
 
 
 
25. 09. 
2011 
 
 
 
 

ordonatorul 
principal de 
credite 1500Lei 
şi 150 Euro 
sumă de 
asigurare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subvenţie de la 
ordonatorul 
principal de 
credite - 350 
Lei 
 
Subvenţie de la 
ordonatorul 
principal de 
credite – 465,0 
Lei 
Subvenţie de la 
ordonatorul 
principal de 
credite – 
387,0Lei 
Subvenţie de la 
ordonatorul 
principal de 
credite 1000/ 
407.0 Lei 
 
Subvenţie de la 
ordonatorul 
principal de 
credite 395,0 
Lei 
 
 
 
Subvenţie de la 
ordonatorul 
principal de 
credite – 

de la Complexul 
Muzeal Piatra 
Neamţ. 
 
 
 
 
Expoziţia a fost 
organizată de 
Muzeul „Ştefan 
cel Mare” Vaslui. 
De la noi au 
participat 17 
fosile din colecţia 
de Paleontologie. 
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2.2.  Formarea 
bazaltelor de 
Emeishan (China); 
 

 
 
 

 
 
26. 11. 
2011 

 388,0 Lei 
 
Subvenţie de la 
ordonatorul 
principal de 
credite 407 lei 

 
Anul 2012 
Programul/ 
Proiectului 
Secția Artă 

Scopul Beneficiari Perioadă de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie/alocaţie 
şi surse 
atrase/venituri 
proprii) 

Observaţii 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Denumirea  
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat 
/Realizat 

Estimat 
/Realizat 

Estimat /Realizat  

Concert Tudor si 
Călin Andrei 
 

Promovarea 
talentelor 
locale si 
lansarea lor pe 
scenele 
naţionale si 
internaţionale 

150/280 
persoane 

8.01. 1000/241,80  

Concert 
international 
Josef Balog si 
Antal Zalai 

Promovarea 
muzicii clasice 
prin invitarea 
de a sustine 
recitaluri 
nume celebre 
din tara si 
strainatate 

200 persoane 11.02. 1500/1797 + 1200 
sponsorizare 
Primaria Bârlad 

 
 

Concert vocal 
instrumental 
Ioana Stănescu 
Calina Chiriac 

Adâncirea 
colaborării cu 
instituţiile de 
învăţămant 
superior in 
domeniul 
muzical şi 
sprijinirea 
tinerelor 
talente în 
domeniul 
muzicii clasice 

120 persoane 19. 02. 1000/491,80 lei  
 

Preludiul Gloriei 
– Colaborare cu 
Fundaţia „ 
Remember 
Enescu” 

Preludiul 
Gloriei – 
Continuarea 
colaborării cu 
Fundaţia „ 
Remember 

150 persoane 4.03.2012 1000/727,52 lei  
 



110 
 

Enescu” şi 
promovarea 
tinerilor 
muzicieni 

Conferinţa “ 
Gazele de şist – 
tehnici de 
exploatare 

Informarea 
publicului larg 
în legătură cu 
exploatarea 
gazelor de şist 
şi pericolele 
generate de 
aceasta 
exploatare 

210 persoane 10 03 2012 300 lei + 1200 lei 
sponsorizare 
Primaria Bârlad 

 
 

Concert de 
muzică clasică 
Laura Şandru , 
Georgiana Pletea 

Promovarea 
tinerelor 
talente care au 
parcurs cu 
succes un 
anumit drum 
in privinţa 
consacrării lor 
ca artişti. 

100 persoane 7. 04. 2012 1000 lei/ 930 lei  
 

Concert 
extraordinar al 
violonistului 
Gabriel Croitoru 

Promovarea 
muzicii clasice 
prin invitarea 
de a sustine 
recitaluri 
nume celebre 
din ţară  

250 persoane 25. 05. 2012 Sponsorizare 5000 
lei 

 
 

Expoziţia  
„Ceasuri 
elveţiene în 
colecţii din 
România” 

Participarea 
patrimoniului 
deţinut de 
instituţia 
noastră la mari 
evenimente 
expoziţionale 
naţionale. 

2000 
persoane 

13. 06   

Sesiunea 
naţională de 
comunicari 
stiinţifice. 
Arheologia 
mileniului I 

Cunoaşterea 
preocupărilor 
cu caracter 
ştiinţific a 
cercetătorilor 
din ţară 

200 persoane 25 – 26 05.   

Lansare de carte 
Dialoguri despre 
parintele 
Gheoghe Ion 
Moraru si 
poieziile lui 

Cunoaşterea 
personalităţilor 
marcante care 
au trăit şi creat 
în acest spaţiu 
geografic. 

100 persoane 23. 06. 2012   
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mangaietoare 
Expozitie 
Expozitia 
nationala “ 
Artistul si Puterea 
– Ipostaze ale 
picturii romanesti 
in perioada 1950 
– 1990 

Promovarea 
patrimoniului 
propriu la 
nivel national 
si implicit 
cresterea 
valorii 
bunurilor 
deţinute. 

4000 
persoane 

13. 09. 2012   

Expozitie 
“ Nestemate din 
adancuri” 

Informarea 
publicului in 
legatura cu 
existenta unui 
Muzeu al 
„Florilor de 
mina” si 
intelegerea 
procesului de 
aparitie a 
acestora. 

500 de 
persoane 

23. 09. 645 lei  

Conferinţa  - Gala 
laureaţilor şi 
expoziţie de 
caricatura Costel 
Pătrăşcanu 

Promovarea si 
în Bârlad a 
Fesivalului 
Constantin 
Tănase 
 

80 11. 10.   

Expoziţie 
“Vicii si delicii – 
tutunul iarba 
dracului prin 
timpuri” 

Promovarea 
patrimoniuliu 
Muzeului în 
ţară şi 
descurajarea 
inui viciu 
periculos 
pentru om.  

1500 peroane 19 10 – 20 
.11 

  

Concert 
Concert de 
muzică clasicş – 
Preludiul gloriei 

Promovarea 
tinerilor 
muzicieni din 
ţară şi 
încurajarea 
acestora în a 
continua 
pregatirea 
temeinică 
pentru a 
devenii mari 
artişti. 

120 de 
persoane 

4. 11. 769 lei  

Conferinţa 
Clubul Rotary 

Prezentarea 
unor mărturii 

50 de 
persoane 

29.11   
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privitoare la 
evoluţia 
comunităţior 
locale pe 
parcursul 
mileniilor. 

Expozitia 
permanenta 
“ Colecţii şi 
colecţionari” 

Redeschiderea 
şi 
reorganizarea 
expoziţiei 
permanente de 
arta plastică 
românescă şi 
universală 

500 de 
persoane 
prezente la 
redeschiderea 
muzeului 

1 12  2012   

Expozitia 
permanenta 
„Tezaur” 

Prezentarea 
într-o manieră 
modernă a 
unei părţi din 
cele mai 
valoroase 
piese de 
patrimoniu din 
domeniile 
arheologiei şi 
numismaticii. 

500 de 
persoane 

1.  
12.2012 

  

Expozitie 
„Evoluţia 
armementului in 
decursul istoriei 

Prezentarea, 
sub aspect 
stiintific, a 
evolutiilor din 
punct de 
vedere 
tipilogic a 
armelor si 
uneltelor pe 
parcursul a 4 
milenii de 
istorie. 

500 de 
persoane 
prezente la 
redeschiderea 
muzeului 

1.12.  2012   

Expozitie 
Drapelul la 
romani 

Inocularea 
sentimentelor 
de dragoste de 
tara si 
patriotism 

500 persoane 1. 12. 3925 lei  

Concert Ioana 
Olteanu – vioară 
şi Iulian Ochescu 
pian 

Promovarea 
tinerelor 
talente care au 
parcurs cu 
succes un 
anumit drum 
în privinţa 

90 de 
persoane 

15.12. 1000 lei  
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consacrării lor 
ca artiăti. 

Concert de 
Craciun sustinut 
de membrii 
Clubului „ Micii 
muzicieni” 

Marcarea aşa 
cum se 
obijnuieşte a 
finalului de an 

100 persoane 23. 12.   

Secția Științele naturii 
Expoziţia ,, 
Ştefan cel Mare – 
555 de ani de la 
urcarea pe tronul 
Moldovei”  

Valorificarea 
patrimoniului 
muzeal din 
colecţiile 
muzeelor şi 
colecţiile 
particulare, 
pentru 
publicul 
vizitator 

50 25.03.  Expoziţie 
realizată 
în 
colaborare 
cu d-l 
Laurenţiu 
Ursachi 

Expoziţia ,, 

,,Cultura 

Gumelniţa” 

 
 

 

 

 

Conferinţa 

,,Sanctuarele 
neolitice din 
Europa (mileniile 
IX-V î.Hr.)” 
 
 
 

Valorificarea 
patrimoniului 
muzeal din 
colecţiile 
muzeelor şi 
colecţiile 
particulare, 
pentru 
publicul 
vizitator 
 
Invitarea unor 
specialişti 
recunoscuţi în 
ară şi 
străinătate 
care să 
prezinte 
publicului 
cercetările în 
domeniul 
arheologiei şi 
istoriei 
României 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

23.06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 .05  
 

2680 lei/328.2 lei 
 
Fonduri de la 
bugetul instituţiei 
  
 
 
 
 
 
 
780 lei/ 324.2 lei             
Fonduri de la 
bugetul instituţiei 
  

 

Conferinţa 

”Proiecte de 

arheologie 

experimentală” 

 

Invitarea unor 
specialişti 
recunoscuţi în 
ţară şi 
străinătate 
care să 
prezinte 

10 27 
octombrie2012 
 

780 lei/ 324.2 lei             
Fonduri de la 
bugetul instituţiei 
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publicului 
cercetările în 
domeniul 
arheologiei şi 
istoriei 
României 

Programul/ 
proiectului 

Scopul Beneficiari Perioadă 
de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie 
/alocaţie 
şi surse 
atrase/venituri 
proprii) 

Observaţii 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Proiectul 
educational 
“Mark  Twain” – 
lecţie de 
astronomie la 
şcoala nr. 2 
Bârlad 

Promovarea 
astronomiei si 
astroclubului 
„Perseus” Bârlad 

40 de 
persoane 

25.01. - - 

 Săptămana 
Internatională a 
Astronomiei  

Observaţii 
astronomice cu 
publicul, ce are ca 
principal obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
randul tinerilor, 
elevilor, studenţilor 

80 de 
persoane 

24 – 
28.04.  

55,8 lei - 

Conferinţa – 
“Ziua 
Internaţională a 
Astronomiei”  

Popularizarea 
astronomiei in 
randul publicului din 
orasul Bârlad 

90 de 
persoane 

28.04. 240,5 lei - 

Observaţii 
astronomice – 
“Tranzitul 
planetei Venus 
peste discul 
Soarelui” 

Observaţii 
astronomice la un 
fenomen astronomic 
foarte important 
pentru oamenii de 
stiinta.  
Popularizarea 
astronomiei. 

10 
persoane 

6 .06 55,8 lei Condiţiile 
meteo nu au 
permis 
observarea 
acestui 
fenomen 
astrono 
mic 

Şcoala de vara de 
astronomie 
“Descopera 
Universul” 
 ediația I 

Program educational 
ce are ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei in 

150 de 
persoane 

7 – 10 
iunie 
2012 

55,8 lei - 
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Salutare, 
primăvară 
 

Valorificarea 
patrimoniului 
cultural din alte 
muzee pentru 
poblicul local. 
Scop îndeplinit 

300 
vizitatori/ 
Venisaj - 
70 Total 
vizitatori 
270 
 
 

01. 03 – 
10.03 
/  
01. 03 – 
10.03 
 

3000 Lei 
/ 
Fonduri din 
alocaţii 
bugetare – 300 
Lei  
 

 

Ştefan cel 
Mare, 555 de 
ani de la 
urcarea pe 
tronul Moldovei 
 

Valorificarea 
bunurilor 
culturale pentru 
publicul local 
aflate în colecţiile 
particulare 
Scop îndeplinit 

300 
vizitatori 
/ 
Vernisaj 52 
Total  - 350 

25.03 - 10. 
09. 2012 
/ 
25.03  – 10. 
09. 2012  

0 
/ 
Fonduri din 
alocaţii 
bugetare – 180 
Lei.  
Surse atrase –  
120 Lei 

Colabotator – 
muzeograf 
Mircea Oancă 

Ouă de 
dinozauri din 
Transilvania 
 

Popularizarea  
patrimoniului 
muzeal obţinut 
prin donaţii 
Scop îndeplinit 

50 
participanţi 
/  
150 
vizitatoei 

22. 07. 2012 
/ 
22. 07 – 
20.09 

0/ 
Fonduri din 
alocaţii 
bugetare – 160 
Lei  
Sponsori – 50 
Lei 

 

140 ani de la Valorificarea 300 16. 09 – 1000 Lei  

randul tinerilor, 
elevilor, studentilor, 
etc. 

Observaţii 
astronomice in 
comuna Zorleni, 
sat Popeni. 

Program educaţional 
în cadrul 
Astroclubului 
„Perseus” Bârlad 

14 
persoane 

 
15 – 17  
06. 
 

          - - 

Perseidele “Ploaia 
de stele 
căzătoare” 

Observaţii 
astronomice si 
conferinţa la un 
fenomen astronomic 
importat pentru 
oamenii de stiinta.  
Popularizarea 
astronomiei. 

40 de 
persoane 

11 – 12. 
08. 

30 lei Conditiile 
meteo nu au 
permis 
observarea 
acestui 
fenomen 
astronomic 

 “Săptâmana  
Mondiala  
a Spatiului 
Cosmic”. 
Aniversarea a doi 
ani de activitate a 
Astroclubului 
“Perseus” Bârlad. 

Conferinţa cu ocazia 
“Săptămânii 
Mondiale a Spaţiului 
Cosmic”. 
 
Lecţie aniversară 

40 de 
persoane 

6.10 279,80 lei - 

Secţia Ştiinţele naturii 
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inaugurarea 
liniei de cale 
ferată Tecuci - 
Bârlad 

bunurilor 
culturale pentru 
publicul local 
aflate în colecţia 
muzeului şi 
colecţiile 
particulare. 
Scop îndeplinit 

vizitatori 
/ 
Vernisaj 60 
Total  - 350 

30.10. 2012 
/ 
16. 09 – 
30.10. 2012 

/ 
Fonduri din 
alocaţii 
bugetare – 180 
Lei 
 
Fonduri de la 
expozant – 
600 Lei 

Mamifere 
pristorice din 
Podişul 
Bârladului 

Popularizarea 
patrimoniului 
cultural al 
muzeului 
bârlădean în 
cadrul altor muzee 
din ţară  

2500 
vizitatori 
/ 
Baia Mare 
2400  
 
 

29. 09. 2012 
– 30. 01. 
2013 

2000 Lei 
/ 
Fonduri din 
alocaţii 
bugetare – 
1250 Lei. 
 

 

Reptile vii 
 

  05.11 – 05. 
12 

0  
/ 
Fondurile 
expozantului 

 

Secţia personalitati bârladene 
 
Denumirea 
iniţială/ 
modificată 

Declarat/ 
Atins 

Estimat/ 
Realizat 

Estimat/ 
Realizat 

Estimat/ 
Realizat 

 

Serată literară 
Ion Hobana şi 
drumul spre 
nemurire/ Ion 
Hobana şi 
triumful 
visătorilor 

 Cunoaşterea de 
către publicul 
bârlădean a 
personalităţilor                                              
locale şi 
naţionale. 
Aniversarea şi 
comemorarea  
acestora în cadru 
festiv. 

50/50 februarie/24 
februarie 

920 lei/ 
374,25 lei 

 

Serată literară 
George 
Topârceanu (75 
de ani de la 
moarte)/ 
Topârceanu între 
melancolie şi 
umor 

„  - „ 50/23 20 aprilie 550 lei/ 261,2 
lei 

Realizată în 
locul seratei 
Triada de la 
Baaad  

Serată literară 
Triada de la 
Baaad (Cezar 
Ivănescu, 
Gheorghe 
Ivănescu şi 

„  - „ 50/25 aprilie/ 03 
mai 

550 lei/ 319,7 
lei 
 
 

Iniţial , 
această serată 
a fost 
programată în 
trimestrul IV 
al anului 
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Dumitru 
Ivănescu)/ 
Baaadul poetului 
Ivănescu 

trecut şi 
reprogramată  
pentru luna 
aprilie a 
anului 2012. 
Întrucât 
invitaţii pentru 
serată nu au 
putut veni, am 
restrâns aria 
doar la poetul 
Cezar 
Ivănescu. 

Serată literară 
Eternul  
Caragiale/ 
Eternul  
Caragiale 

„  - „ 50/30 octombrie/ 
27 
septembrie 

600 lei/ 238 
lei 

 

Serată literară 
Cezar Petrescu, 
un rob al 
condeiului/ 
Cezar Petrescu, 
un rob al 
condeiului 

„  - „ 35/7 decembrie/25 
octombrie  

550 lei/ 171,2 
lei 

 

Serata literară 
Ion Sava (65 de 
ani de la 
moarte)/ 
„Teatratorul Ion 
Sava” 

„  - „ 40/20 noiembrie/ 
28 noiembrie 

550 lei/ 
316,67 lei 

 

Sesiunea de 
comunicări 
ştiinţifice „Elite 
culturale 
româneşti din 
sec. XX şi 
contribuţia lor la 
dezvoltarea 
culturii” 
 

Prezentarea unor 
lucrări cu 
caracter ştiinţific 
privind 
cercetarea şi                                         
valorificarea 
patrimoniului 
cultural naţional 
 

10 
participanţi 
(specialişti 
de la muzee 
şi 
universităţi) 

mai/ 24-26 
mai 

? cheltuielile 
privind 
realizarea 
acestei 
activităţi au 
fost cuprinse 
în programul 
pentru toate 
secţiile 

 
Anul 2013 
Programul/ 
Proiectului 

Scopul 
 

Beneficiari Perioadă de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie
/alocaţie 
şi surse 
atrase/veni
turi 

Observaţii 
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proprii) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Denumirea  
iniţială/modificată 

Declarat/Atins 
 

Estimat 
/Realizat 

Estimat 
/Realizat 

Estimat 
/Realizat 

 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei in 
rândul publicului. 

2 pers. 4 ianuarie - - 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei in 
rândul publicului. 

7  pers. 11 ianuarie - - 

Lecţie club 
astronomie -  
“Notiuni generale de 
astronomie. 
Orientarea pe sfera 
cereasca. Coordoante 
ceresti” 

Program 
educational ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei in 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studentilor, etc. 

8  pers. 12 ianuarie - - 

Expoziţie - 
Stindardul liturgic 
al lui Ştefan cel 
Mare 

Cunoaşterea unei 
importante 
mărturii istorice 
legate de epoca 
ştefaniană. 

150 pers. 
(vernisaj) 

13 ianuarie   

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei in 
rândul publicului. 

2  pers. 18 ianuarie - - 

Expoziţie 
itinerantă, 
„Mamifere 
preistorice din 
Podişul Bârladului”. 
Complexul Muzeal 
Judeţean Neamţ 

Popularizarea 
patrimoniului 
cultural muzeal în 
ţară 

2.000 pers 
 

Decembrie 
2012 – 
20 
februarie 
2013 
 

- - 

Lecţie de  muzeu : 24 
ianuarie- Unirea  
principatelor    

Apropierea 
copiilor de muzeu 
şi istorie 

200 pers. 24 ianuarie - - 

Lecţie club 
astronomie 
“Formarea 
Sistemului Solar” 

Program 
educational ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei in 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studentilor, etc. 

8  pers. 26 ianuarie - - 
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Lecţie de muzeu 
Perioada Cuaternară 

Cunoaşterea 
evoluţiei 
paleoclimatului în 
Cuaternar 

     25 
 

30 ianuarie, -  
 

Implementarea 
proiectului 
Modernizarea 
Observatorului 
Astronomic Bârlad 
II, în valoare de 
5000 de euro. 
(sponsorizare 
Petrom) 

Promovarea 
ştiinţei, cultura 
generala si 
popularizarea 
astronomiei. 

- februarie - 
iulie  

- - 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei in 
rândul publicului. 

6  pers. 1 februarie - - 

Expoziţie pictură : 
Paris versus 
Bucureşti – expoziţie 
internaţională de 
artă plastică şi 
sculptură cu 
participarea a patru 
artisti plastici de la 
Paris 

Promovarea 
noilor curente în 
arta plastică 
contemporană.  

150 pers. 
(vernisaj) 

3 februarie   

Concert: pianiştii 
Alina Andronic, 
Dragos Cantea si 
violonistul Adrian 
Dima  

Promovarea 
tinerele talente 

150 pers. 
 

3 februarie   

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei in 
rândul publicului. 

2  pers. 8 februarie - - 

Lecţie club 
astronomie – 
“Sistemul Pamant – 
Luna. Fenomenul 
mareelor” 

Program 
educational ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei in 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studentilor, etc. 

10  pers. 9 februarie - - 

Cercul de 
paleontologie 

Explicarea 
metodologie de 
preparare a 
fosilelor şi 
importanţa lor 

10 pers. 
Grupul ţintă  
- elevi de la 
Şcoala din 
satul Popeni, 

09 
februarie 

-  
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com. Zorleni 
Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei in 
rândul publicului. 

5  pers. 15 
februarie 

- - 

Lecţie de evaluare a 
elevilor. 
 

Valorificarea 
expoziţiei 
permanente a 
secţiei STN în 
cadrul procesului 
educaţional 

23 pers. 
Elevi, Şcoala 
nr. 8 – 
Bârlad 
 

14 
februarie 

-  

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei in 
rândul publicului. 

2  pers. 22 
februarie 

- - 

Lecţie club 
astronomie “Cerul de 
iarna. Principalele 
constelatii , stele si 
obiecte “deep sky” 

Program 
educational ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei in 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studentilor, etc. 

10 pers. 23 
februarie 

- - 

Expoziţie 
itinerantă :  
„Mamifere 
preistorice din 
Podişul Bârladului”. 
Muzeul Naţional al 
Carpaţilor Răsăriteni, 
Sf.Gheorghe 
(Miercurea Ciuc) 

Valorificarea 
patrimoniului 
cultural muzeal 
bârlădean pentru 
publicul din Mun. 
Miercurea Ciuc 

634 
Publicul din 
Mun. 
Miercurea 
Ciuc 
 
 

27 
februarie – 
1 iunie 
2013 

Alocaţii 
bugetare 
de la 
Muzeul 
Naţional 
al 
Carpaţilor 
Răsăriteni, 
Sf. 
Gheorghe 
şi MVP. 
Bârlad. 

Trans 
portul pentru 
panotarea şi 
vernisa 
rea expoziţiei -
asigurat de 
Muzeul 
„Vasile 
Pârvan” Bârlad 

Expoziţie temporară 
– Flori de primăvară 

Scop educaţional 
– estetica 
aranjamentelor 
florale ocazionate 
de evenimentele 
sosirii Primăverii. 

150 vernisaj   
 
 

1 - 10 
martie 

    Lei 
1500/450 
Alocaţii 
bugetare 
de la 
muzeu şi 
de la 
Complexu
l Muzeal 
de 
Ztiinţele 
Naturii, 
Galaţi. 
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Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei in 
rândul publicului. 

5  pers. 1 martie - - 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei in 
rândul publicului. 

10  pers. 8 martie   

Concert – „Preludiul 
glorie”, Fundaţia  
Remember Enescu, 
Bucureşti - pianista 
Iulia Marin  

Promovarea 
tinerele talente 

90 pers. 9 martie 
 

  

Lecţie club 
astronomie “Harta 
Cerului. Catalogul 
Messier. Simulatoare 
astronomice; 

Program 
educational ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei in 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studentilor, etc. 

10  pers. 9 martie - - 

Lecţie de  muzeu - 
Întemeierea statului 
dac 
 

Apropierea 
copiilor de muzeu 
şi istorie 

25 pers. 15 martie - - 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei in 
rândul publicului. 

5  pers. 15 martie - - 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei in 
rândul publicului. 

2  pers. 22 martie - - 

Lecţie club 
astronomie “Galaxia 
noastra. Calea 
Lactee” 

Program 
educational ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei in 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studentilor, etc. 

10  pers. 23 martie - - 

Observaţii 
astronomice din 
strada cu ocazia 
campaniei mondiale 
 Ora Pământului  

Popularizarea 
Astronomiei. 
Alaturarea 
campaniei 
mondiale „Ora 
Pamantului” 

50 pers. 23 martie - - 
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Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei in 
rândul publicului. 

5 pers. 29 martie - - 

Expoziţia –Tablou 
de familie –  Cela , 
Costin, Lisandru 
Neamţu 

Iniţierea unui 
proiect de 
prezentare a unor 
familii de artişti  

100 pers. 30 martie   

Lecţie Metode  
noninvazive în 
arheologie 
  

Apropierea 
copiilor de muzeu 
şi istorie 

70 pers. 30 martie   

Conferinţă 
Răspândirea 
depozitelor Meoţiene 
în zona centrală a 
Podişului Bârladului 
/ Peşti fosili 
oligoceni din 
Europa. 

Difuzarea 
cunoştinţelor din 
domeniul 
paleontologiei în 
rândul publicului 
local 

32 pers. 
Elevi şi 
profesori 
specializaţi 
în  domeniul 
« Ştiinţelor 
Pământului » 
 

31 martie  Lei 
800/370 
Lei 
Alocaţii 
bugetare. 
 
 

 

Şcoala altfel 
8 spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

247 pers. 1 aprilie - - 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei in 
rândul publicului. 

10 pers. 1 aprilie - - 

Scoala Altfel 
7 spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

267 pers. 2 aprilie - - 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei in 
rândul publicului. 

4 pers. 2 aprilie - - 

Scoala Altfel 
8 spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultura 
generala si 
popularizarea 
astronomiei. 

248 pers. 3 aprilie - - 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei in 
rândul publicului. 

3 pers. 3 aprilie - - 

Scoala Altfel 
6 spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultura 
generala si 
popularizarea 
astronomiei. 

241 pers. 4 aprilie - - 

Observaţii Popularizarea si 2 pers. 4 aprilie - - 
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astronomice cu 
publicul 

promovarea 
astronomiei in 
rândul publicului. 

Scoala Altfel 
8 spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultura 
generala si 
popularizarea 
astronomiei. 

301 pers. 5 aprilie - - 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei in 
rândul publicului. 

7 pers. 5 aprilie - - 

Scoala Altfel 
6 spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultura 
generala si 
popularizarea 
astronomiei. 

206 pers. 6 aprilie - - 

Programul -Să ştii 
mai multe, să fii mai 
bun!:vizitare 
expoziţie 
permanentă:  
 „Bârladul cultural la 
sfârşitul mileniului 
doi” 

Cunoaşterea 
istoriei locale 

425 pers. 1 – 5 
aprilie 

- - 

 Programul -Să ştii 
mai multe, să fii mai 
bun!: 
Vizitare expoziţie 
permanentă:  
 Cabinet numismatic, 
„Cuza şi epoca sa” 

Cunoaşterea 
istoriei locale 

710 
pers. 

1 – 5 
aprilie 

- - 

Programul -Să ştii 
mai multe, să fii mai 
bun!: 
Lecţie de muzeu cu 
elevii de la şcolile 
generale şi liceele 
din oraş, cu tema: 
„Să iubim cartea”. 

Prin prezentarea 
unui slide show 
cu un scurt istoric 
al cărţii şi a unui 
film realizat in 
anul 1947, despre 
cum se tipăreau 
cărţile, s-a 
urmărit 
dezvoltarea 
interesului pentru 
lectură şi, 
totodată, 
acumularea unui 
minimum de 
cunoştinţe despre 
carte. 

30 pers. 1-5 aprilie 
 

- - 
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Programul -Să ştii 
mai multe, să fii mai 
bun!: 
Lecţie de muzeu cu 
elevi de la şcolile 
generale şi liceele 
din oraş, cu tema:  
  „Kitsch-ul din viaţa 
noastră”  

Pe baza textelor 
şi imaginilor a 
ceea ce înseamnă 
kitsch şi ceea ce 
reprezintă valoare 
pe segmentele 
arhitectură, 
design interior, 
vestimentaţie etc., 
s-a urmărit să se 
facă o distincţie 
clară între 
autentic şi fals, 
bun gust şi prost 
gust.  

50 pers. 1-5 aprilie 
 

- - 

Programul -Să ştii 
mai multe, să fii mai 
bun!: 
Vizitare expoziţie 
permanentă: Fauna 
şi flora din Podişul 
Bârladului 

 Cunoaşterea 
florei şi faunei 
din Podişul 
Bârladului 

1686 pers. 
 

1-5 aprilie 
 

- - 

Lecţie de muzeu 
Surse de materii 
prime din  jud. 
Vaslui 
 

Informarea 
elevilor asupra 
resurselor de 
materii prime din 
arealul jud. 
Vaslui. 

26 
Şcoala Nr. 1, 
Bârlad 
 
 

2 aprilie 
 

- - 

Lecţie de muzeu 
Surse de materii 
prime din  jud. 
Vaslui 

Informarea 
tinerilor asupra 
resurselor de 
materii prime din 
arealul jud. 
Vaslui. 

24 
Colegiul 
Naţional 
,,Gheorghe 
Roşca 
Codreanu“, 
Bârlad  

4  aprilie 
 

- - 

Programul -Să ştii 
mai multe, să fii mai 
bun!: 
Lecții  de muzeu: 
 Arta preistorică, 
atelier de modelare 
( pt. Grădiniţe, cls. I-
V)- 

Apropierea 
copiilor de muzeu 
şi istorie 

20 pers. 1-5 aprilie 
 

  

Programul -Să ştii 
mai multe, să fii mai 
bun!: 
Lecții  de muzeu: 
Metode de cercetare 
non-invazive în 

Apropierea 
copiilor de muzeu 
şi istorie 

85 pers 1-5 aprilie 
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arheologie 
Programul -Să ştii 
mai multe, să fii mai 
bun!: 
-Vizitarea expoziţiei  
permanentă Tezaur 
Vizitare expoziţie 
permanentă:   
Colecţii şi 
colecţionari (artă 
contemporană 
românească, artă 
plastică, sculptură, 
artă decorativă) 

Cunoaşterea şi 
promovarea 
bogatului 
patrimoniu al 
instituţiei. 

1682 pers. 1-5 aprilie 
 
 

  

Programul -Să ştii 
mai multe, să fii mai 
bun!: 
Vizitare  expoziţie 
permanentă: Colecţia 
sculptor Marcel 
Guguianu 

Cunoaşterea şi 
promovarea 
bogatului 
patrimoniu al 
instituţiei. 

2075 pers. 1-5 aprilie 
 

  

Concurs judeţean 
vioară 
 

Promovarea 
competiţei în 
rândul elevilor. 

Pers.100 3 aprilie   

Cercetări de teren în 
Podişul Bârladului. 
 

Verificarea 
aflorimentelor cu 
potenţial  
paleontologic 
cunoscut şi 
identificarea unor 
noi puncte 
fosilifere din 
arealul jud. 
Vaslui 

Muzeul 
Vasile 
Pârvan  
Bârlad 

6 - 10 
aprilie.  
 

Alocaţii 
bugetare, 
sponsoriză
ri şi 
finanţări  
 

Activitate 
desfăşura 
tă pe tot 
parcursul 
anului. 

Lecţie de muzeu – 
PerioadaCuaternară, 
Liceul Tehnologic 
Puieşti  

  Decembrie Alocaţii 
bugetare 
50 Lei 

10 aprilie / 
decembrie 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultura 
generala si 
popularizarea 
astronomiei. 

35 pers. 11 aprilie - - 

Două spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultura 
generala si 
popularizarea 
astronomiei. 

38 pers. 12 aprilie - - 

Observaţii Popularizarea si 2 pers. 12 aprilie - - 
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astronomice cu 
publicul 

promovarea 
astronomiei in 
rândul publicului. 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultura 
generala si 
popularizarea 
astronomiei. 

22 pers. 13 aprilie - - 

Coferinţa –  
Feminitate şi 
maternitate în 
preistorie 

Apropierea 
publicului de 
muzeu şi istorie 

25 pers. 13 aprilie 186 lei  

Spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

33 pers. 
 

15 aprilie   

Săptămâna 
Internationala a 
Astronomiei 

Popularizarea 
astronomiei.  

42 pers. 16 – 20 
aprilie 

230/0 lei 
 

- 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultura 
generala si 
popularizarea 
astronomiei. 

32 pers. 16 aprilie - - 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultura 
generala si 
popularizarea 
astronomiei. 

29 pers. 17 aprilie - - 

Ziua Internationala a 
Astronomiei 
 
 
 

Conferinta. 
Popularizarea 
astronomiei in 
rândul publicului 
din orasul Barlad 

120 pers. 20 aprilie 430/585,4
Alocaţie 
bugetare 

- 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei in 
rândul publicului. 

7 pers. 20 aprilie - - 

Concert  extraordinar 
Pianul călător” -  
susţinut  de 
pianistul Horia Mihai 

Promovarea 
concertelor 
susţinute de mari 
muzicieni. 

230 pers. 20 aprilie   

Două  spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

77 pers. 23 aprilie - - 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

51 pers. 24 aprilie - - 

Eclipsa parţială de 
Luna 

Conferinţă si 
observaţii 
astronomice cu 
ocazia eclipsei 

40 pers. 25 aprilie  230/0 lei - 



127 
 

partiale de Luna.  
Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

31 pers. 26 aprilie - - 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei i 

6 pers. 26 aprilie - - 

Lecţie club 
astronomie 
"Instrumente optice 
folosite in 
Astronomie" 

Program 
educational ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei in 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studentilor, etc. 

10 pers. 27 aprilie - - 

Expoziţie 
“Trecut şi prezent în 
lumnea moluştelor” 
Proiectul  va fi 
reprogramat. 

   27 aprilie  Expoziţia nu s-
a realizat în 
perioada 
programată 
datorită  
unor cauze 
obiective 
determinate de 
colecţionar. 

Lecţie de muzeu : 
Mamifere de climă 
rece din Podişul 
Bârladului la Şcoala 
Gimnazială din 
Zorleni. 

Difuzarea 
cunoştinţelor din 
domeniul 
paleontologiei  

45 pers. 
 

29 aprilie - - 

Lecţie de muzeu  
Metode noninvazive  
în  arheologie 

Apropierea 
copiilor de muzeu 
şi istorie 

45 pers. 
Elevii din 
cadrul 
Şcoalii 
Gimnaziale 
Zorleni - 

29 aprilie - - 

Lecţie de muzeu : 
Mamifere de climă 
rece din Podişul 
Bârladului la Şcoala 
Gimnazială din 
Roşieşti. / 
„Mammuthus 
trogontheri”                            

Difuzarea 
cunoştinţelor din 
domeniul 
paleontologiei în 
rândul elevilor 
din loc. Roşieşti 

60/ 70 pers. 
 
 

30 aprilie - Tematică 
înlocuită 

Două spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

62 pers. 30 aprilie - - 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei  

2 pers. 3 mai - - 
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Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei in 
rândul publicului 

7 pers. 10 mai - - 

Lecţie de  muzeu : 
Războiul de 
independenţă                            

Apropierea 
copiilor de muzeu 
şi istorie 

19 pers. 10 mai   

Lecţie club 
astronomie - Cerul 
de primavara. 
Principalele 
constelatii, stele, si 
obiecte "deep sky"; 

Program 
educational ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei in 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studentilor, etc. 

15 pers. 11 mai - - 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultura 
generala si 
popularizarea 
astronomiei. 

48 pers. 16 mai - - 

"Noaptea Muzeelor" 
Observaţii 
astronomice cu 
publicul  

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei in 
rândul publicului 

60 pers. 17 mai - - 

"Noaptea Muzeelor" 
La Pav.M.Guguianu 

Cunoaşterea operi 
marelui sculptor. 

100 pers. 17 mai   

Sesiunea de 
Comunicări 
Ştiinţifice  
Secţia arheologie 
istorie 
  
  

Secţia arheologie 
Dezbateri 
ştiinţifice cu 
tema: Arheologia 
mileniului I p. 
Chr. 
 

       12 pers. 
invitati 
(cercetători 
şi specialişti 
din 
instituţiile de 
profil din 
ţară şi 
Republica 
Moldova 

17 – 18 mai   

Secţia 
Observator 
Astronomic/ 
Planetariu 
Dezbateri 
ştiinţifice cu 
tema: 
Observaţii 
astronomice 
stiintifice cu 
valoare educativa 
Promovarea 

12 invitati 
Au fost  
invitate 
persoane de 
la planeta 
riile şi 
observa 
toarele 
astronomice 
din ţară şi 
persoane 
care 

17 - 18 mai  -  
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Astronomiei în 
rândul elevilor, 
studenţilor şi a 
publicului larg. 

profesează 
domeniul 
ştiinţific. 

Secţia  
Ştiinţele naturii 
Dezbateri 
ştiinţifice cu 
tema: 
Cercetări şi studii 
din domeniile 
ştiinţelor naturii 
şi muzeologiei. 
Valorificarea 
ştiinţifică a 
patrimoniului 
cultural muzeal. 

 12 invitaţi 
(cercetători 
şi specialişti 
din 
instituţiile de 
profil din 
ţară şi 
Republica 
Moldova 
. 

17-18 mai 1500 Lei 
Alocaţii 
bugetare. 
 
 
 

Cheltuielile 
privind 
realizarea 
acestei 
activităţi au 
fost cuprinse în 
programul 
pentru toate 
secţiile 

Secţia   istorie 
modernă şi 
contemporană – 
Dezbateri 
ştiinţifice cu 
tema: Elitele şi 
societatea.                                                                                                               
 

12 invitaţi 
(specialişti 
de la muzee 
şi 
universităţi) 
 

 17-18 mai ? Cheltuielile 
privind 
realizarea 
acestei 
activităţi au 
fost cuprinse în 
programul 
pentru toate 
secţiile 

Expoziţia  Lux util şi 
estetic la  Apulum. 
Podoabe si accesorii 
vestimentare 

Cunoaşterea  
evoluţiei 
comunităţilor din 
interiorul arcului 
carpatic în epoca 
romană 

500 pers. 
      
 

17   mai   

Lansarea  numarului 
VIII a Revistei Acta 
Musei Tutovensis 
 

Cunoaştera 
rezultatelor 
cercetărilor 
ştiinţifice a mai 
multor specialişti 
din ţară. 

17 mai   

Lansarea  numărului 
II al Revistei Perseus 

 17 mai   

Concert muzică 
medievală susţinut 
de formaţia Codex 
( colaborare) 

    

Concert extraordinar 
sustinut de artistii 
maghiari József 
Balog şi Antal Zalai 

Promovarea  
muzicii clasice în 
rândul publicului 
bârlădean. 

220 pers 17 mai   

Un spectacol de Promovarea 15 pers. 18 mai - - 
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planetariu astronomiei. 
 3 spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

71 pers. 24 mai - - 

Observaţii 
astronomice din 
strada; 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei in 
rândul publicului 

100 pers. 24 mai - - 

 „Interferenţa 
artelor“  (expoziţe de 
pictură şi  concert ) - 
colaborare cu Şcoala 
de Muzicã şi Arte 
Plastice 
„N.N.Tonitza“  

Promovarea 
tinerele talente 

150 pers. 
 

24 mai - - 

Lecţie club 
astronomie - 
"Notiuni generale de 
Astrofotografie" 

Program 
educational ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei.  

7 pers. 
 
 

25 mai - - 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea si 
popularizarea 
astronomiei. 

29 pers. 27 mai - - 

Două spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

69 pers. 28 mai - - 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

37 pers. 30 mai - - 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei  

2 pers. 31 mai - - 

5 spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

117 pers. 31 mai - - 

Program realizat  în 
colaborare cu Şcoala 
de Muzicã şi Arte 
Plastice „N.N. 
Tonitza“ cu ocazia 
vizitei ambasadoarei 
Finlandei- Ulla 
Väistö 

 70 pers. 31 mai - - 

Expoziţia Şcoala de 
la Poiana Mărului 
(parteneri Muzeul de 
Artă Braşov) 

Participarea unor 
lucrări de artă la 
expoziţii 
organizate de 
instituţii de profil 
din ţară 

500 
Vizitatori 
Braşov 

31 mai- 
21 iulie 

  

Două spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

68 pers. 1 iunie - - 

Lecţie club Program 20 pers. 1 iunie - - 
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astronomie 
"Planetele 
extrasolare"; 

educational ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei  

Concert sustinut de 
membrii Fundatiei 
Remmber Enescu - 
Bucuresti 

Promovarea 
tinerelor talente 

120 pers. 2 iunie   

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

20 pers. 2 iunie - - 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei  

20 pers. 3 iunie - - 

Două spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

66 pers. 5 iunie - - 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

21 pers. 6 iunie - - 

Expoziţie itinerantă 
„Mamifere 
preistorice din 
Podişul Moldovei”  

Valorificarea 
patrimoniului 
cultural muzeal 
bârlădean pentru 
publicul din Mun. 
Galaţi 

57 000 
pers. 
Publicul din 
Mun. Galaţi 
 
 

 7 iunie  - 
10 
noiembrie 

55 Lei  
din partea 
Muzeului 
„Vasile 
Pârvan” 
Bârlad  )  

 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei  

2 pers. 7 iunie - - 

4 spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

159 pers. 7 iunie - - 

Două spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

50 pers. 8 iunie - - 

Scoala de vara de 
astronomie 
Descopera 
Universul- edtiţia 
 a II - a 

Program 
educational ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei in 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studentilor, etc. 

200 pers 12 - 15 
iunie  

530/44,64 
lei 
Alocaţie 
bugetară 

- 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

30 pers. 13 iunie - - 

4 spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

124 pers. 14 iunie - - 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei  

50 pers. 14 iunie - - 

Două spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

38 pers. 15 iunie - - 
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Două spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

56 pers. 18 iunie - - 

Două spectacole de 
planetariu 

astronomiei. 62 pers. 19 iunie - - 

Observaţii 
astronomice din 
strada - "conjunctie 
Luna - Saturn" 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei  

96 pers. 19 iunie - - 

Două spectacole de 
planetariu 

Promovarea si 
popularizarea 
astronomiei. 

44 pers. 20 iunie - - 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei  

14 pers. 21 iunie - - 

7 spectacole de 
planetariu 

Promovarea si 
popularizarea 
astronomiei. 

209 pers. 22 iunie - - 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea si 
popularizarea 
astronomiei. 

20 pers. 23 iunie - - 

Dezvelirea statuiei 
Marcel Guguianu 
(colaborare Primăria 
Bârlad) 

Marcarea uni an 
de la trecerea în 
nefiinţă a marelui 
artist. 

350 pers. 23 iunie   

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei i 

29 pers. 28 iunie - - 

Lecţie club 
astronomie "Lecţie 
practica". Colimarea 
instrumentelor 
optice" 

Program 
educational ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei in 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studentilor, etc. 

5 pers. 29 iunie - - 

Conferinţă :  
Aspecte ale geologiei 
Africii de Sud: de la 
supremaţii mondiale 
la geoturism. 
          

Informarea 
participanţilor cu 
privire la unele 
aspecte geologice 
din Africa de Sud 

42 pers. 
Publicul 
local  
 
 

   29 iunie 
  

Lei 
800/ 374 
Alocaţii 
bugetare. 
  

 
 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

2 pers. 2 iulie - - 

Observaţii 
astronomice langa 
localitatea Badeana 
(Rezervatia 
Badeana); 

Program 
educational ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 

10 pers. 5 - 7 iulie - - 
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astronomiei  
Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei  

22 pers. 12 iulie - - 

Inaugurarea 
proiectului 
"Modernizarea 
Observatorului 
Astronomic Barlad 
II" 

Inaugurarea 
noului 
echipament de 
astrofotografie, 
sponsorizat de 
Petrom. 

50 pers. 13 iulie 
2013 

 
0/168,64 
lei 
alocaţie 
bugetare 

- 

Şantier 
paleontologic,  
Satul Nou, Comuna 
Creţeşti, jud. Vaslui; 
 

Săpătură 
sistematică în 
depozitele 
Sarmaţianului 
superior  

Muzeul 
« Vasile 
Pârvan « Bâr
lad 

15 - 21 
iulie 

6000 / 
400 Lei  
Alocaţii 
bugetare 
şi 
sponsori. 

 

3 spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

50 pers. 16 iulie - - 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei  

15 pers. 16 iulie - - 

2 spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

46 pers. 19 iulie - - 

Observaţii 
astronomice din 
strada; 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei  

91 pers. 19 iulie - - 

Conferinţă 
„Moldova înainte de 
istorie”, Loc. 
Creţeşti, jud. Vaslui. 

Informarea 
cetăţenilor din 
comuna Creţeşti 
asupra 
rezultatelor 
cercetărilor 
paleontologice 
efectuate în 
localitatea lor. 

36 pers. 
Localnicii 
din comună. 
 

21 iulie        - 
(Finaţare 
de la 
Asociaţia 
Culturală 
„Academi
a Rurală 
Elanul”  
Giurcani) 

 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

15 pers. 23 iulie - - 

Şantier arheologic 
Fruntişeni, com. 
Fruntişeni, jud. 
Vaslui 
 

Cercetări 
sistematice în 
situl arheologic 
de la Fruntişeni 
(Aspectul 
Cultural Soicani-
Aldeni)  

Muzeul 
“Vasile 
Pârvan” şi 
Univ. Babeş-
Bolyai, Cluj-
Napoca. 

25 – 31 
iulie 2013 

- 
(Finanţare 
înexclusi 
vitate de 
la drd. 
Prociuc 
Mariana 

 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei  

45 pers. 26 iulie - - 

Observaţii 
astronomice in 

Program 
educational ce are 

5 pers. 27 iulie - - 



134 
 

cadrul clubului de 
astronomie; 

ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei  

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

35 pers. 28 iulie - - 

Observaţii 
astronomice in 
localitatea Tutova 
(Pensiunea Raluca); 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei  

30 pers. 28 iulie - -- 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

15 pers. 31 iulie - - 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei  

22 pers. 2 august - - 

Participare la tabara 
de astronomie "Deep 
Sky" editia a VIII-a 
din Muntii 
Macinului.  
7 august conferinta 
"Priviti Cerul 
Dobrogei!" editia a 
V -a- Caminul 
Cultural al comunei 
Luncavita jud. 
Tulcea; 

Program 
educational ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei in 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studentilor, etc. 

40 pers. 5 - 10 
august 

- - 

Lecţie club 
astronomie "Curentii 
meteorici. 
Perseidele" 

Program de 
popularizarea a 
astronomiei in  

20 pers. 12 august - - 

Perseidele "Ploaia de 
stele cazatoare" 

Conferinta si 
observaţii 
astronomice  

180 pers. 12 -13 
august  

230/44,64 
lei 
alocaţie 
bugetară 

- 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei  

21 pers. 16 august - - 

Observaţii 
astronomice din 
strada; 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei  

120 pers. 17 august - - 

 Expoziţia ,,Poveşti 
scrise în piatră“ 
 (Complexul Muzeal 
Naţional  
,,Moldova“-
parteneri) 

Surprinderea 
evoluţiei istorice 
pe parcursul 
mileniilor 

1500 
Publicul din 
Iaşi 

21 august   

Expoziţia  Lux util 
şi estetic la  

 300 
Publicul din 

 22 august   
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Apulum. Podoabe şi 
accesorii 
vestimentare 
- colaborare Muzeul 
de Istorie Târnăveni  

Târnăveni 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei  

19 pers. 23 august - - 

Observaţii 
astronomice in 
cadrul clubului de 
astronomie; 

Program 
educational ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei  

5 pers. 24 august - - 

Observaţii 
astronomice langa 
localitatea Badeana 
(Rezervatia 
Badeana); 

Program 
educational ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei  

  20 pers. 6 - 8 
septembrie 

- - 

Lecţie de  muzeu : 
Patrimoniul cultural 
mobil                                     

Apropierea 
copiilor de muzeu 
şi istorie 

20 pers. 5 
septembrie 

  

Cercetări de teren în 
Podişul Bârladului. 
 

Verificarea 
aflorimentelor cu 
potenţial  
paleontologic 
cunoscut şi 
identificarea unor 
noi puncte 
fosilifere din 
arealul jud. 
Vaslui 

 1– 3 
septembrie.  
 

 Activitate 
desfăşurată pe 
tot parcursul 
anului. 

Spectacol de 
planetariu  
 

Promovarea 
astronomiei. 

20 
pers.  

11 
septembrie 

  

Spectacol de 
planetariu  

Promovarea 
astronomiei. 

30 
 pers. 

12 
septembrie 

  

Spectacol de 
planetariu  

Promovarea 
astronomiei. 

30 
pers. 

13 
septembrie 

  

Expoziţie –  
Cultura Cucuteni 
artă şi religie  

Apropierea 
publicului de 
muzeu şi istorie 

80  
pers. 

15  
septembrie 
 

  

Spectacol de 
planetariu  

Promovarea 
astronomiei. 

40  
pers. 

18 
septembrie 

  

Comunicări 
ştiinţifice. 

Valorificarea 
ştiinţifică a 

Publicul 
invitat  de 

25 – 26 
septembrie 

0/0  
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- The 9th Romanian 
Symposium on 
Paleontology, Iaşi, 
October 25-26, 
2013; 
Simpozionul Ştiinţific 
Naţional cu 
participare 
internaţională 
„Mircea Savul” 

patrimoniului 
cultural muzeal în 
cadrul sesiunilor 
de comunicări 
ştiinţifice 
organizate de 
Unv. „Al. I. 
Cuza” Iaşi 

Univ. «Al. I. 
Cuza « Iaşi 
şi Univ. 
“Babeş-
Bolyai” Cluj
-Napoca. 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei  

2 pers. 27 
septembrie 

- - 

Lecţie club de 
astronomie 
"Diagrama 
hertzsprung - rusell"; 

Program 
educational ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei  

5 pers. 28 
septembrie 

- - 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei  

3 pers. 4 
octombrie 

- - 

Săptămâna Mondiala 
a Spatiului Cosmic. 
Aniversarea a trei ani 
de activitatea a 
Astroclubului 
"Perseus" Barlad. 
Expozitie de 
meteoriti 

Conferinta cu 
publicul si 
expozitie de 
meteoriti. 
Activitatea are 
rolul promovarii 
ştiinţei si 
astronomiei in 
rândul publicului 
bârlădean 

335 pers. 5 
octombrie - 
20 
noiembrie 

580/331 
lei 
Alocaţii 
bugetare 

- 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

32 pers. 5 
octombrie 

- - 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

15 pers. 6 
octombrie 

- - 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

32 pers. 8 
octombrie 

- - 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

31 pers. 11 
octombrie 

- - 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei  

2 pers. 11 
octombrie 

- - 

Ziua Constelatiilor 
Româneşti 
Tradiţionale. Proiect 
initiat de Planetariul 
din Baia Mare. 

Conferinta si 
proiectii video in 
care sunt 
prezentate 
principale 

35 pers. 12 
octombrie  

- - 
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constelatii 
traditionale 
romanesti. 

Concert instrumental 
 Societatea 
Filarmonică Bârlad 

Relansarea 
activităţii acestei 
organizaţii non 
profit 

130 pers. 13 
octombrie 

  

Expoziţie–Ziarul 
neconvenţional 

Aducerea în 
atenţia publicului 
a grupului de 
arişti din jurul 
Ziarul 
neconvenţional 

50 pers 13 
octombrie 

  

Serată literară – 
Andrei Mureşanu -
poet şi revoluţionar 
transilvănean (150 
de ani de la moarte)  

Cunoaşterea de 
către publicul 
bârlădean a 
personalităţilor                                              
locale şi 
naţionale. 
Aniversarea şi 
comemorarea  
acestora în cadru 
festiv. 

45 pers 17 
octombrie 

560lei/ 
291,2 lei 

 

Seara observaţiilor 
astronomice la 
Barlad 
Observaţii 
astronomice din 
strada 

- observaţii 
astronomice la 
principalele 
constelaţii 
româneşti 
tradiţionale; 

150 pers. 18 
octombrie  

- - 

Lecţie club 
astronomie "Soarele. 
Steaua noastră" 

Program 
educational ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei  

7 pers. 19 
octombrie 

- - 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

39 pers. 22 
octombrie 

- - 

Concert ,,Vioara lui 
Enescu“ cu Gabriel 
Croitoru şi  Horia 
Mihail 

Aducerea în 
centrul atanţiei 
publicului a unor 
mari artişti. 

140 pers. 24 
octombrie 
Ora 19 

  

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei  

6 pers. 25 
octombrie 

- - 

Activitatea in cadrul 
astroclubului 
"Perseus" - 
observaţii solare; 

Popularizarea 
astronomiei  

5 pers. 26 
octombrie 

- - 

Un spectacol de Promovarea 28 pers. 28 - - 
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planetariu astronomiei. octombrie 
Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

27 pers. 1 
noiembrie 

- - 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei  

29 pers. 1 
noiembrie 

- - 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea si 
popularizarea 
astronomiei. 

27 pers. 2 
noiembrie 

- - 

Lecţie club 
astronomie "Mituri  
si constelatii"; 

Program 
educational ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei  

10 pers. 2 
noiembrie 

-- - 

Conferinţa  
Medici şi pacienţi în 
Antichitatea romană 

Apropierea 
publicului de 
muzeu şi istorie 

30 
beneficiari 

2 
noiembrie 

186 lei  

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

22 pers. 5 
noiembrie 

- - 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

19 pers. 7 
noiembrie 

- - 

Lecţie de muzeu si 
spectacol de 
planetariu "Melodia 
Secreta" 

Promovarea 
astronomiei. 

35 pers. 7 
noiembrie 

- - 

Lecţie de muzeu, 
„Mastodonţii- 
Platybelodon” 

 
  

Informarea 
elevilor cu privire 
la aspectele  
paleontologice  

60 pers. 
Elevii din 
Şcoala Iana, 
com. Iana, 
jud. Vaslui 

8 
noiembrie 

/14 Lei 
Alocaţii 
bugetare. 
 

 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

60 pers. 8 
noiembrie 

- - 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei  

3 pers. 8 
noiembrie 

- - 

Două spectacole de 
planetariu; 

Promovarea 
astronomiei. 

78 pers. 9 
noiembrie 

- - 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

15 pers. 10 
noiembrie 

- - 

Concert de muzica 
clasica Fundatia 
culturala 
 „ Remember 
Enescu”   Bucuresti 

Promovarea 
tinerelor talente 

110 pers. 10 
noiembrie 

  

Participarea la 
conferina Nationala 
de la Baia Mare.  

Activitatea s-
adesfasurata in 
cadrul proictului 
"Constelatii 

50 pers 14 - 15 
noiembrie  

262 lei 
Alocaţii 
bugetare 
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Romanesti 
Traditionale" 

Expoziţie itinerantă 
„Mamifere 
preistorice din 
Podişul Moldovei”, 
realizată la Institutul 
de Cercetări Eco 
Muzeale – Tulcea 

Valorificarea 
patrimoniului 
cultural muzeal 
bârlădean pentru 
publicul din Mun. 
Tulcea 

Publicul din 
Mun. Tulcea 
 
 

  Alocaţii 
de la 
Institutul 
de 
Cercetări 
Eco-
Muzeale, 
Tulcea. 

Activitate în 
curs. 

Lecţie club 
astronomie "Cerul de 
toamna. Principalele 
constelatii, stele si 
obiecte deep sky" 

Program 
educational ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei  

15 pers. 16 
noiembrie 

- - 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei  

7 pers. 17 
noiembrie 

- - 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

41 pers. 20 
noiembrie 

- - 

Fimari spot 
publicitar Petrom 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei  

60 pers. 21 
noiembrie - 

- - 

 Serată literară  
 Ion Agârbiceanu, 
părintele scriitor (50 
de ani de la moarte)  

Cunoaşterea de 
către publicul 
bârlădean a 
personalităţilor                                              
locale şi 
naţionale. 
Aniversarea şi 
comemorarea  
acestora în cadru 
festiv. 

25  21 
noiembrie 

480 
/ 275,2 lei 

 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei  

2 pers. 22 
noiembrie 

- - 

4 spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

132 pers. 23 
noiembrie 

- - 

Concert (Liceul 
Pedadogic Bd) 

Promovarea 
tinerelor talente 

155 pers. 28  
noiembrie 

  

Expoziţie:  
Expoziţie Naţională 
de numismatică 
Lansare carte: 
Sistemul monetar 
naţional 1867 – 
2013. Prof. Marian   
Bolum. 

Vlorificarea în 
cadrul muzeului a 
colecţiilor private 
de numismatică 

100 pers. 30 
noiembrie 

Alocaţii 
bugetare 
1650 Lei 
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Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
astronomiei. 

17 pers. 30 
noiembrie 

- - 

Lecţie club 
astronomie 
"Configuratiile 
Planetelor"; 

Program 
educational ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei  

34 pers 30 
noiembrie 

- - 

Un spectacol de 
planetariu; 

Promovarea 
astronomiei. 

30 pers. 3 
decembrie 

- - 

Expoziţia  
Aurul si argintul 
( parteneri 
Muzeul Naţional de 
Istorie a României) 
 

Participare la o 
mare expoziţie 
naţională care 
aduce în centrul 
atenţiei unele din 
cele mai 
valoroasele 
bunuri de 
patrimoniu. 

Publicul 
din Bucureşti 
 

decembrie   

3 spectacole de 
planetariu; 

Popularizarea 
astronomiei  

107 pers. 6 
decembrie  

- - 

Lecţie club 
astronomie "Stele 
variabile, duble, 
multiple, roiuri de 
stele" 

Popularizarea 
astronomiei in 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studentilor, etc. 

10 pers. 7 
decembrie 

  

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei  

5 pers. 7 
decembrie 

  

 Serată literară – Ion 
Băieşu, scriitor 
umoristic 
 

Cunoaşterea de 
către publicul 
bârlădean a 
personalităţilor                                              
locale şi 
naţionale. 
Aniversarea şi 
comemorarea  
acestora în cadru 
festiv. 

  8 
decembrie 

  

Un spectacol de 
planetariu; 

Promovarea 
astronomiei. 

30 pers 10 
decembrie 

  

Lecţie de muzeu – 
PerioadaCuaternară, 
Liceul Tehnologic 
Puieşti  

  13 
decembrie 

25 Lei  
Alocaţie 
bugetară 
 

/ Amânată din 
luna aprilie 
2013 

Preparare, restaurare 
şi conservare 
materialului 
paleontologic adus 

îmbogăţirea 
patrimoniului 
ciltural muzeal 

Muzeul 
“Vasile 
Pârvan” 
Bârlad 

 Alocaţii 
bugetare. 

Activitate 
permanentă 
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de la Creţeşti 
Programul de 
activitate în cadrul 
Astroclubului 
„Perseus” Bârlad: 
Galaxiile şi 
expansiunea 
Universului;  

Popularizarea 
astronomiei in 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studentilor, etc. 

7 pers. 14 
decembrie 

  

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei  

2 pers. 14 
decembrie 

  

Două spectacol de 
planetariu; 

Promovarea 
astronomiei. 

63 pers. 18 
decembrie 

  

Serbare  
Scoala generală 
nr.11, George 
Tutoveanu 

Atragerea elevilor 
spre muzeu 

110 pers    

Programul de 
activitate în cadrul 
Astroclubului 
,,Perseus” Bârlad 
- Bilanţul activităţii  
pe anul 2013. 

Cunoaşterea 
principalelor 
realizări din anul 
2013 

7 pers. 21 
decembrie 

  

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea si 
promovarea 
astronomiei  

2 pers. 21 
decembrie 

  

Concert de Crăciun 
 

 90 pers    

Organizarea 
expozitiei 
permanente de 
arheologie 

Pregătirea 
expoziţiei în 
vederea 
dechiderii cu 
prilejul 
centenarului 

- în curs de 
realizare 

  

Expoziţia 
permanentă: Evoluţia 
muzeului pe 
parcursul 
 celor 100 de 
existenţă 

Pregătirea 
expoziţiei în 
vederea 
dechiderii cu 
prilejul 
centenarului 

- în curs de 
realizare 

  

Organizarea Sălii   
Big-Bang şi  geneza 
Pământului 

Pregătirea 
expoziţiei în 
vederea 
dechiderii cu 
prilejul 
centenarului 

- în curs de 
realizare 

  

 
Anul 2014 
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Programul/ 
proiectului 

Scopul Beneficiari Perioadă 
de realizare 

Finanţarea 
(subvenţie 
/alocaţie 
şi surse 
atrase/venit
uri proprii) 

Observaţii 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Denumirea 
iniţială/ 
modificată 

Declarat/Atins Estimat/ 
Realizat 

Estimat/ 
Realizat 

Estimat/ 
Realizat 

 

Secţia Obsevator astronomic 
Lecţie club 
astronomie 
"Cerul de iarnă. 
Principalele 
constelaţii, stele 
şi obiecte deep 
sky" 

Program 
educaţional ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor, etc. 

16 pers. 11 ianuarie - - 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

5 pers 11 ianuarie   

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

- 18 ianuarie  Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 

Lecţie club 
astronomie 
"Mişcarile 
planetelor, 
asteroizilor, 
cometelor. Legea 
atracţiei 
universale. Legea 
a treia a lui 
Kepler 
generalizată"; 

Program 
educaţional de are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor, etc. 

10 pers 25 ianuarie   

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

- 25 ianuarie  Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

- 7 februarie  Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultura 

20 pers. 13 februarie   
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generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
randul publicului 

- 14 februarie  Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 

Lecţie club 
astronomie 
"Orientarea pe 
sfera cerească. 
Coordonate 
cereşti"; 
 

Program 
educaţional ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor, etc. 

20 pers. 15 februarie   

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generala şi 
popularizarea 
astronomiei. 

6 pers. 18 februarie   

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

3 pers. 21 februarie  Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 

Două spectacole 
de planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

55 pers 23 februarie   

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

- 28 februarie  Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 

Două spectacole 
de planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

57 pers. 1 martie   

Lecţie club 
astronomie 
"Sistemul Solar. 
Geneza, structura, 
compoziţia, 
caracteristici 
generale". 
 

Program 
educaţional ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
randul tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor, etc. 

15 pers 1 martie  Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 

Un spectacol de Promovarea 22 pers 6 martie   
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planetariu ştiinţei, cultura 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

Lectie club 
astronomie 
"Sistemul Pământ 
Lună. Fenomenul 
mareelor" 
 

Program 
educaţional ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor, etc. 

10 pers. 8 martie   

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

10 pers. 14 martie   

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

22 pers. 21 martie   

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

2 pers 21 martie   

Lecţie club 
astronomie 
"Configuraţiile 
planetelor" 
 

Program 
educaţional ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor, etc. 

15 pers 22 martie   

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

2 pers. 28 martie   

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

2 pers. 28 martie  Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 

Două spectacole 
de planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

39 pers. 29 martie   
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"Ora Pământului" 
- Observaţii 
astronomice în 
stradă 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei. 
Alăturarea la 
campania mondială 
"Ora Pământului" 

150 pers. 29 martie 45 lei  

Sesiunea 
Naţională de 
Comunicări 
Ştiinţifice - 
"Descoperiri 
importante în 
istoria 
astronomiei 
româneşti" 

Tema: Descoperiri 
importante din 
istoria astronomiei 
româneşti 

20 pers. 3 - 5 aprilie   

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

30 pers. 4 aprilie   

6 spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
ştiintei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

177 pers. 7 aprilie  Şcoala altfel 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

30 pers. 7 aprilie  Şcoala altfel 

8 spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

287 pers. 8 aprilie  Şcoala altfel 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

80 pers. 8 aprilie  Şcoala altfel 

7 spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

251 pers. 9 aprilie  Şcoala altfel 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

3 pers. 9 aprilie  Şcoala altfel 
Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 

8 spectacole de Promovarea 257 pers. 10 aprilie  Şcoala altfel 
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planetariu ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

3 pers. 10 aprilie  Şcoala altfel 
 
Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 

8 spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

249 pers. 11 aprilie  Şcoala altfel 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

- 11 aprilie  Şcoala altfel 
 
Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 

3 spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

55 pers 12 aprilie   

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

63 pers. 15 aprilie   

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

- 18 aprilie  Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

2 pers. 25 aprilie   

Lecţie club 
astronomie 
"Cerul de 
primăvară. 
Principalele 
constelaţii, stele 
şi obiecte deep 
sky"; 

Program 
educaţional ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor, etc. 

4 pers. 26 aprilie   

Un spectacol de Promovarea 45 pers. 30 aprilie   
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planetariu ştiinţei, cultură 
generala şi 
popularizarea 
astronomiei. 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

20 pers. 1 mai   

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

26 pers. 2 mai   

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

7 pers. 2 mai   

Lecţie club 
astronomie 
"Instrumente 
optice folosite în 
astronomie" 

Program 
educaţional ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor, etc. 

10 pers. 3 mai   

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

18 pers. 6 mai   

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

24 pers. 7 mai   

Două spectacole 
de planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

40 pers. 8 mai   

Două spectacole 
de planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

39 pers. 9 mai   

Săptămâna 
Internaţională a 

Program extins la 
Observatorul 

58 pers. 6 - 9 mai 45 lei  
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Astronomiei la 
Bârlad 

Astronomic. 
Promovarea şi 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul publicului 
larg 

Ziua 
Internaţională a 
Astronomiei 

Conferinţă şi 
observaţii 
astronomice în 
stradă. Promovarea 
şi popularizarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

135 pers. 10 mai 509  lei 15 pers. 
conferinţă 
120  pers. 
observaţii din 
stradă 
 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

19 pers. 15 mai   

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

25 pers. 16 mai   

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

3 pers. 16 mai   

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

170 pers. 17 mai  Noaptea 
muzeelor 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

38 pers. 20 mai   

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

28 pers. 22 mai   

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

28 pers. 23 mai   

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 

- 23 mai  Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
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rândul publicului astronomice 
Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

19 pers. 24 mai   

Lecţie club 
astronomie 
"Noţiuni generale 
de 
astrofotografie" 

Program 
educaţional ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor, etc. 

5 pers. 24 mai   

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

10 pers. 29 mai   

Patru  spectacole 
de planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

133 pers. 30 mai   

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

2 pers. 30 mai  Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 

Două  spectacole 
de planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

58 pers. 31 mai   

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

24 pers. 1 iunie   

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

31 pers. 2 iunie   

Trei spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

83 pers. 3 iunie   
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Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

30 pers. 4 iunie   

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

41 pers. 5 iunie   

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

26 pers. 6 iunie   

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

25 pers. 6 iunie   

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

25 pers. 7 iunie   

Lecţie club 
astronomie 
"Cerul de vară. 
Principalele 
constelaţii, stele 
şi obiecte "deep 
sky"; 
 

Program 
educaţional ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor, etc. 

10 pers. 7 iunie  Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

53 pers. 10 iunie   

Trei  spectacole 
de planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

108 pers. 12 iunie   

5 spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

227 pers. 13 iunie  Un spectacol 
pentru şcoala 
de vară de 
astronomie 

4 spectacole de Promovarea 144 pers. 14 iunie   
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planetariu ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

Şcoala de vară de 
astronomie 
"Descoperă 
Universul!", 
ediţia a III - a 

Program 
educaţional ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor, etc. 

355 pers. 11 - 14 
iunie 

  

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

33 pers. 15 iunie   

4 spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei.. 

104 pers. 17 iunie   

3 spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

96 pers. 18 iunie   

2 spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

41 pers. 19 iunie   

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

27 pers. 20 iunie   

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

2 pers. 20 iunie  Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 

6 spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

238 pers. 21 iunie   

2 spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 

54 pers. 24 iunie   
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generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

25 pers. 25 iunie   

Tabără de 
astronomie 

Program 
educaţional ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor, etc. 

15 pers 27 - 29 
iunie 

  

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

30 pers. 2 iulie   

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

23 pers. 17 iulie   

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

- 18 iulie  Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 

Trei spectacole de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

45 pers. 19 iulie   

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

20 pers 24 iulie   

Tabăra de 
astronomie "Să 
cunoastem 
cerul!", ediţia I, 
Bădeana, judeţul 
Vaslui 

Program 
educaţional ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul tinerilor, 
elevilor, 

30 pers. 25 - 28 iulie   
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studenţilor, etc. 
Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

5 pers. 1 august   

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

30 pers. 1 august   

Participare la 
Olimpiada 
Internaţională de 
Astronomie şi 
Astrofizică 
organizată la 
Suceava şi Gura 
Humorului 

Participare în 
calitate de profesor 
evaluator la proba 
observaţională; 

100 pers. 7 - 9 august   

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

15 pers. 10 august   

Observaţii 
astronomice din 
stradă 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

300 pers. 10 august   

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

15 pers. 12 august   

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

52 pers. 15 august   

Observaţii 
astronomice în 
cadrul clubului de 
astronomie 

Program 
educaţional ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor, etc. 

5 pers. 16 august   

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

5 pers. 22 august  Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 
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Observaţii 
astronomice în 
cadrul clubului de 
astronomie 

Program 
educaţional ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor, etc. 

5 pers. 23 august  Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

15 pers. 19 
septembrie 

  

Observaţii 
astronomice în 
cadrul clubului de 
astronomie 

Program 
educaţional ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor, etc. 

20 pers. 20 
septembrie 

  

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

11 pers. 25 
septembrie 

  

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

20 pers. 26 
septembrie 

 Noaptea 
Cercetătorilor 

Lecţie club 
astronomie 
"Soarele. Steaua 
noastră." 
 

Program 
educaţional ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor, etc. 

15 pers. 27 
septembrie 

  

Observaţii 
astronomice 
solare în cadrul 
clubului de 
astronomie 

Program 
educaţional ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor, etc. 

5 pers. 28 
septembrie 

 Observaţii 
solare 
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Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

29 pers. 30 
septembrie 

  

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

- 3 octombrie  Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 

Observaţii 
astronomice 
solare cu publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

50 pers. 4 octombrie   

Conferinţă şi 
vernisarea 
expoziţiei de 
astrofotografie cu 
ocazia 
Săptămânii 
Mondiale a 
Spaţiului Cosmic 

Promovarea ştiintei 
şi astronomiei în 
rândul elevilor, 
tinerilor şi 
publicului larg. 

50 pers. 4 octombrie 547,92 lei  

Observaţii 
astronomice din 
stradă 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

100 pers. 4 octombrie   

Lecţie de muzeu / 
colegiul 
Alexandru Ioan 
Cuza (sala 3D - 
sediul central al 
Muzeului). Tema: 
Săptămâna 
Mondială a 
Spaţiului Cosmic 
2014; 

Promovarea ştiinţei 
şi astronomiei în 
rândul elevilor, 
tinerilor şi 
publicului larg. 

26 pers. 8 octombrie   

Lecţie de muzeu / 
Şcoala nr. 1 
Bârlad / Tema: 
Săptămâna 
Mondială a 
Spaţiului Cosmic 
2014; 

Promovarea ştiinţei 
şi astronomiei în 
rândul elevilor, 
tinerilor şi 
publicului larg. 

30 pers. 9 octombrie  Activitate 
realizată la 
Şcoala nr. 1, 
Bârlad 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

29 pers. 10 
octombrie 

  

Observatii 
astronomice cu 

Popularizarea şi 
promovarea 

8 pers. 10 
octombrie 
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publicul astronomiei în 
rândul publicului 

Lecţie club 
astronomie 
"Cerul de toamnă. 
Principalele stele 
şi obiecte "deep 
sky"; 

Program 
educaţional ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor, etc. 

25 pers. 11 
octombrie 

  

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

5 pers. 17 
octombrie 

 Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

59 pers. 19 
octombrie 

  

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

5 pers. 24 
octombrie 

 Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice; 

Lecţie club 
astronomie 
"Clasificarea 
galaxiilor. 
Galaxia noastră 
Calea Lactee" 

Program 
educaţional ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor, etc. 

5 pers. 25 
octombrie 

 Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

15 pers. 31 
octombrie 

  

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

14 pers. 1 noiembrie   

Observaţii 
astronomice cu 
publicul - 
conjuncţia Lună - 
Uranus; 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
randul publicului 

25 pers. 4 noiembrie   

Lecţie de muzeu / 
Colegiul 

Promovarea ştiinţei 
şi astronomiei în 

30 pers. 5 noiembrie   
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"Gheorghe Roşca 
Codreanu" Tema: 
Noţiuni generale 
despre Univers. 
Astronomia 
pentru toţi; 

rândul elevilor, 
tinerilor şi 
publicului larg. 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

3 pers. 7 noiembrie  Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

3 pers. 8 noiembrie   

Lecţie club 
astronomie 
"Clasificarea 
stelelor. 
Diagrama 
hertzsprung-
russel"; 
 

Program 
educaţional ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor, etc. 

5 pers. 8 noiembrie  Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice; 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

- 14 
noiembrie 

 Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice; 

Lecţie club 
astronomie 
"Mişcările 
Pământului. 
Mişcarea de 
revoluţie, 
mişcarea de 
rotaţie, precesia 
axei Pământului"; 

Program 
educaţional ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor, etc. 

15 pers. 15 
noiembrie 

 Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 

Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

13 pers. 19 
noiembrie 

  

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

- 21 
noiembrie 

 Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 

Lecţie club 
astronomie " 

Program 
educaţional ce are 

20 pers. 22 
noiembrie 

 Condiţii meteo 
nefavorabile pt 



158 
 

Supernove, nove, 
stele neutronice, 
quasari şi găuri 
negre". 

ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor, etc. 

observaţii 
astronomice 

Două spectacole 
de planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

65 pers. 28 
noiembrie 

  

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

2 pers. 28 
noiembrie 

 Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 

Două spectacole 
de planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

50 pers. 5 decembrie   

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

2 pers. 5 decembrie  Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 

Lecţie club 
astronomie " 
Astronomie 
versus 
astrologie"; 

Program 
educaţional ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor, etc. 

15 pers. 6 decembrie  Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

2 pers. 12 
decembrie 

 Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 

Lecţie club 
astronomie 
"Bilanţul 
activităţilor pe 
anul 2014" 

Program 
educaţional ce are 
ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor, etc. 

10 pers. 13 
decembrie 
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Un spectacol de 
planetariu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

23 pers. 19 
decembrie 

  

Observaţii 
astronomice cu 
publicul 

Popularizarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul publicului 

5 pers. 19 
decembrie 

 Condiţii meteo 
nefavorabile pt 
observaţii 
astronomice 

Secţia  Personalităţi bârlădene 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Serată literară De 
la M. Eminescu la 
N. Stănescu 

Cunoaşterea de 
către publicul 
bârlădean a 
personalităţilor                                              
locale şi naţionale. 
Aniversarea şi 
comemorarea  
acestora în cadru 
festiv. 

50/25 februarie/28 
februarie 

480 lei/ 
275,2 lei 

 

Sesiunea de 
comunicări 
ştiinţifice 
„Prietenii 
elitiste” 

Prezentarea unor 
lucrări cu caracter 
ştiinţific privind 
cercetarea şi                                         
valorificarea 
patrimoniului 
cultural naţional 
 

16 
participanţi
-specialişti 
de la 
muzee şi 
universităţi 

aprilie/ 03-
05 aprilie 

 Cheltuielile 
privind 
realizarea 
acestei activităţi 
au fost cuprinse 
în programul 
pentru toate 
secţiile, 
desfăşurate în 
intervalul 3-5 
aprilie 

Expoziţia 
permanentă 
Muzeul Vasile 
Pârvan, un secol 
de existenţă 

Introducerea în 
circuitul 
expoziţional a 
obiectului de 
patrimoniu      cu 
valoare culturală. 
 

 aprilie/03 
aprilie 

 Cheltuielile 
privind 
realizarea 
acestei activităţi 
au fost cuprinse 
în programul 
pentru toate 
secţiile, 
desfăşurate în 
intervalul 3-5 
aprilie 

Expoziţia 
temporară 
Paradisul regăsit 
al copilăriei 

Prezentarea 
publicului larg  a 
unor exponate ce 
reprezintă jucării, 
fotografii şi cărţi 
poştale din prima 
jumătate a 

500/ 
973 

01 iunie-30 
iulie/01 
iunie-04 
august 

1.360 
lei/848,84 
lei 

Transportul 
exponatelor 
Bucureşti-
Bârlad a fost 
sponsorizat de 
CARP „Elena 
Cuza” Bârlad 
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secolului al XX-
lea, din colecţia 
particulară a ing. 
Cristian Dumitru 

Expoziţia 
temporară 
Sigiliul, garanţia 
originalităţii 

Prezentarea 
publicului larg a 
unor exponate ce 
reprezintă 
documente cu 
sigilii, din perioada 
secolelor XVIII-
XX, din 
patrimoniul 
Muzeului “Casa 
Mureşenilor” din 
Braşov şi din 
patrimoniul 
muzeului 
bârlădean 

200/65 septembrie/
28 
septembrie-
26 
octombrie 

840 
lei/785,18 
lei 

 

Serată literară 
Umorul şi teatrul 
lui Valentin 
Silvestru 

Cunoaşterea de 
către publicul 
bârlădean a 
personalităţilor                                              
locale şi naţionale. 
Aniversarea şi 
comemorarea  
acestora în cadru 
festiv. 

50/50 octombrie/ 
31 
octombrie 

480 lei/ 
432,88 lei 

 

Expoziţia 
temporară 
Instrumente de 
măsură. Mărturii 
muzeale 

Prezentarea 
publicului larg a 
peste 90 de 
exponate (aparate 
de măsură şi 
control) din 
perioada anilor 
1800-1960 din 
cadrul 
patrimoniului 
Muzeului Ştiinţei 
şi Tehnicii „Ştefan 
Procopiu” din Iaşi 

300/60 de 
vizitatori 
până la 
momentul 
întocmirii 
raportului 
de 
activitate 

noiembrie/1
6 noiembrie 
2014 - 30 
ianuarie 
2015 

650 lei/ 
621,77 lei 
 

Expoziţia 
Instrumente de 
măsură. Mărturii 
muzeale a 
înlocuit 
expoziţia Artişti 
plastici trecuţi în 
uitare 

Serată literară 
Ion Minulescu, 
poetul romanţelor 

Cunoaşterea de 
către publicul 
bârlădean a 
personalităţilor                                              
locale şi naţionale. 
Aniversarea şi 
comemorarea  
acestora în cadru 

50/ decembrie/ 
12 
decembrie 

560 lei/ 
500 lei 
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festiv. 
    Secţia Arheologie/Artă 
Cercetări 
arheologice în 
situl arheologic 
de la Polocin 
punctul Islaz 
(colaborare : 
tabăra 
internatională, 
Universitatea 
Dunărea de Jos 
din Galaţi, 
Universitatea 
Al.I.Cuza Iaşi. 

Atins  1 iulie Valoare: 
proiect 
finaţat de 
Clubul 
Rotary 

 

Cercetări de teren 
(periegheză) 

Atins  tr.I-IV -  

Realizarea şi 
lansarea revistei 
muzeului Acta 
Musei Tutovensis 
nr. IX- X 

 
Atins 

 trim. : I 8.000/ 
3250,58 

 

Cercetare, 
documentare,  în 
vederea pregătirii 
monografiei 
arheologice 
Necropolele de 
sec. IV p.Chr. 
(Bogdăneşti 
Fălciu; Pogoneşti 
– La Movila,  
Polocin – Islaz) 

În curs  trim. I-IV -  

Realizarea 
articolului 
Sondajul 
arheologic din 
punctul 
Călălboaia, sat 
Polocin, comuna 
Pogoneşti, judeţul 
Vaslui 

Atins  trim. I -  

Realizarea 
articolului Un 
muzeu centenar, 
Muzeul ,,Vasile 
Pârvan” 

Atins  trim. I -  
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Realizarea 
articolului 
Aşezarea de sec. 
II – III  din 
punctul 
Călălboaia, sat 
Polocin, comuna 
Pogoneşti, judeţul 
Vaslui 

Atins  trim. III-IV 
 
 

-  

Expoziţia  Studii 
despre om şi 
societate,  de 
Oana Unciulescu 

Atins 100 
persoane 

19 ianuarie 800/ 
528 
 

 

Concert 
extraordinar 
susţinut de artiştii 
maghiari József 
Balog şi Antal 
Zalai –„Gershwin 
and More; clasică 
şi jazz” 

Atins 110 
persoane 

8 februarie 1000/ 
738,84 

 

Expoziţia  
Asociaţia 
graficiienilor din 
Turku –
colaborare cu 
Ambasada 
Finlandei la 
Bucureşti. 
Expoziţia îşi 
propune să 
promovarea 
graficei 
finlandeză. 

Atins 150 
persoane 

8 martie -  

Conferinţă 
(proiect ) Circuit 
turistic în judeţul 
Galaţi  
(colaborare) 

Atins 50 
persoane 

12 martie -  

Concert  de 
muzică clasică  
realizat în 
colaborare cu 
Fundatia culturală 
„ Remember 
Enescu”   
Bucureşti 

Atins 115 
persoane 

16 martie 1000/ 
454 lei 
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Concert  
extraordinar - 
,,Pianul călător” 

 
Atins 

115 
persoane 

22 martie 
d.a. 

600/ 
161,2 

 

Sesiune de 
comunicări 
ştiinţifice cu 
temele: 
-Arheologia 
mileniului I d.Hr. 
la est şi vest de 
Prut; 

 
Atins 

30 
persoane 

04 – 05 
aprilie 

60000/ 
37384,75 
 
 

 

Concert 
extraordinar 
susţinut de 
violonistul 
Gabriel Croitoru 

Atins 250 
persoane 

03 aprilie  

Expoziţia 
permanentă  de 
Istorie – 
Arheologie 

Atins 500 lei 03 aprilie   

Lansarea 
albumului 
„Donaţia dr. Ion 
Chiricuţă” 

Amânat pentru 
anul 2015 

 03 aprilie 
2014/2015 

-/-  

Programul Şcoala 
altfel  -Să ştii mai 
multe, să fii mai 
bun!:-Vizitarea şi 
ghidajul pentru 
expoziţiile 
permanente 

Atins 2308 
persoane 

7-11 aprilie -  

Programul Şcoala 
altfel – Să ştii mai 
multe, să fii mai 
bun!: Vizitare 
expoziţii 
permanente  de 
Istorie – 
Arheologie 

Atins  7-11 aprilie -  

Programul  
Şcoala altfel – Să 
ştii mai multe, să 
fii mai bun! – 
vizitare  expoziţie 
permanentă   
Sculptor 

Marcel 
Guguianu 

Atins  7-11 aprilie -  
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Concurs  O zi 3 
semnificaţii - 9 
mai  colaborare 
cu Sc. Elena 
Bibescu Bârlad 

Peste programul 
minimal 

 1-7 mai -  

Concurs Naţional 
de Limba şi 
literatura  română 
Cultura şi 
spiritualitate 
românească,  9-
11. mai2014, 
Inspectoratul 
ŞcolarVaslui  
(parteneri) 

Peste programul 
minimal 

50 
persoane 

10 mai 
 

-  

Noaptea 
muzeelor- 
vizitarea 
expoziţiilor  
permanente  de 
arheologie şi artă 
+ vizionare film 

Peste programul 
minimal 

50 
persoane 

17 mai de la 
ora 22,00 

-  

Noaptea 
muzeelor- 
Expoziţie  de artă 
fotografică  
(Cuba) 

Atins 600 
persoane 

17 mai 

 
 
500/ 
498,42 

 

Noaptea 
muzeelor– 
Expoziţia  
Samovoarul de-a 
lungul istoriei la 
est de Prut,  
colecţionar Petru 
Costin 

Atins  17 mai 
 

Concert de 
muzică clasică 
Ionuţ Cibotariu, 
violonist  
Alexandru  Mihai 

Atins 300 
persoane 

17/18  mai 2000/  
868,79 

 

Expoziţia  de artă 
Pavilionul de artă  
ART SAFARI 
Bucureşti 
(colaboratori) 

Peste programul 
minimal 

15000 
persoane 

23 mai -  

Concert de 
muzică clasică 
realizat în 
colaborare ciu 

Atins 100 
persoane 

1 iunie 800/ 
789 
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Fundaţia 
Culturală 
Remember 
Enescu 
Retrospectivă  
Niculiţă Secrieriu 

 
Atins 

50 
persoane 

15 iunie 1000/ 
235,5 

 

Comemorarea 
maestrului Marcel 
Guguianu  - 
slujbă de 
pomenire la 
mormânt - 
Cimitirul 
Eternitatea 

 
Peste programul 
minimal 

 27 iunie 100/90  

Găzduire 
eveniment 
Aniversarea  a 50 
de ani de la 
înfiinţarea 
Liceului Teoretic 
nr. 3, Bârlad 
(concert Şc. de 
Muzică N.N. 
Tonitza) 

Peste programul 
minimal 

100 
persoane 

27 iunie -  

Expoziţia  
itinerantă „Aurul 
şi argintul antic al 
României“-
colaborare 
Muzeul Naţional 
de Istorie a 
României, 
Muzeul ,,Ţării 
Crişurilor” 
Oradea 

Peste programul 
minimal 

 16-31 
august 
 

-  

Expoziţia 
itinerantă:  Aurul 
şi argintul 
României 
(parteneri) 
Muzeul Judeţean 
Satu Mare 

Peste programul 
minimal 

35000 
persoane 

17 
septembrie 

-  

Expoziţie  
Branduşa 
Bondetea 

Atins 70 
persoane 

21 
septembrie 

1000/ 
461,28 

 

Concert 
extraordinar  
„Studii 
transcedentale “ 

Peste programul 
minimal 

80 
persoane 

21 
septembrie 
ora18,00 

2000/ 
1970 
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susţinut de 
pianistul maghiar 
József Balog 
Expoziţia 
personală 
Costel Pătrăşcan 
„Istoria literaturii 
române ERATĂ” 

Peste programul 
minimal 

150 
persoane 

11 
octombrie 

-  

Lansarea 
albumului de 
caricatură 
„Negru pe alb” 
(117 caricaturi 
color) 

Peste programul 
minimal 

 11 
octombrie 

-  

Dueluri 
epigramistice cu 
laureaţii 
Salonului de 
literatură satirico-
umoristică 

Peste programul 
minimal 

 11 
octombrie 

-  

Expoziţia  Palatul 
Comunal 
Bârlad -80- 
CorneliuVasilesc
u 
(a înlocuit 
expoziţia Ervant 
Nicogosian 

 
Atins 

60 
persoane 

26 
octombrie 
(programată  
în 
noiembrie) 
 

1000/-  

Concert  de 
muzică clasică  
realizat în 
colaborare cu 
Fundaţia culturală 
„ Remember 
Enescu”   
Bucuresti 

 
Atins 

90 
persoane 

9 noiembrie 1000/ 
991,3 

 

Concert susţinut 
de elevii Liceului 
Pedagogic 
Bârlad* 

Atins 170 
persoane 

25 
noiembrie 
ora 17,30 

-  

Concert  susţinut 
de elevii 
Scolii de Muzică 
N.N. Tonitza 
(colaborare) 

Peste programul 
minimal 

120 
persoane 

4 decembrie 
ora 17/18 

-  

Concert de 
Crăciun 
Duelul Viorilor 
 

Atins 235 
persoane 

15 
decembrie 

5000/ 
5000 
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Secţia Arheologie 
Lecție „Unirea  
principatelor” 

Atins 50 pers. Șc. 
N.N. 
Tonitza 

24 ianuarie 
2014 

- - 

Lecție 
„Întemeierea 
statului dac” 

 
Atins 

20 pers. 15 martie 
2014 

- - 

Lecție „Armele și 
uneltele 
preistorice” 

 
Atins 

100 copii 
Șc. Puiești 

7 mai 2014 - - 

Lecție 
„Războiul de 
independenţă” 

Atins 22 pers. 10 mai 2014 - - 

Spectacol de 
planetariu 

Atins 31 pers. 
Trestiana 

28 iunie 
2014 

- - 

Spectacol de 
planetariu 

Atins 21 pers. 
Huși 

29 iunie 
2014 

- - 

Proiecții Cinema 
3D„Insula 
dinozaurilor” 

Atins 60 copii Șc. 
10 Vaslui 

11 aprilie 
2014 

- - 

Spectacol de 
planetariu 

Atins 15 pers. Huși 29 iunie 
2014 

- - 

Spectacol de 
planetariu 

 
Atins 

15 pers. Rep. 
Moldova 

8 iulie 2014 - - 

Spectacol de 
planetariu 

 
Atins 

30 pers. 
Franța 

7 
septembrie 
2014 

- - 

Spectacol de 
planetariu 

Atins 15 pers. 8 
septembrie 
2014 

- - 

Spectacol de 
planetariu 

Atins 15 pers. 9septembrie 
2014 

- - 

Spectacol de 
planetariu 

Atins 12 pers. 10 
septembrie 
2014 

- - 

Lecție 
„Patrimoniul 
cultural mobil” 

Atins 19 pers. 30 
septembrie 
2014 

- - 

Lecție „Armele și 
uneltele 
preistorice” 

Atins 35 pers. 19 
noiembrie 
2014 
 

- A înlocuit 
„Unirea de la 
1600” 

Lecție „Marea 
Unire” 

 
Atins 

15 pers. 29 noimbrie 
2014 

- - 

Conferința 
“Aplicații ale 
metodelor 
geografice și 

 
Atins 

20 pers. 25 ianuarie 
2014 

Alocație 
bugetară 

- 
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geofizice în 
cercetarea 
interdisciplinară a 
așezărilor 
cucuteniene din 
Moldova” 
Sesiune de 
comunicări 
ştiinţifice cu 
temele- Secţia  
arheologie 
- Cercetarea 
neoliticului şi 
eneoliticului din 
România; 

Atins     

Conferinţa 
"Imaginea 
copilului în 
preistorie" 

Atins 15 pers. 7 iunie 2014 Alocație 
bugetară 

(mutată din 1 
iunie 2014) 

Conferința 
„Exploatarea sării 
în preistorie” 

Atins 30 pers. 
 

25 
octombrie 
2014 
 

Alocație 
bugetară 

(a înlocuit 
Conferința 
„Țara de Jos a 
Moldovei în 
Evul Mediu) 

Proiecte mari: 
Expoziția 
"Expoziția Dacii 
Liberi de la 
Confluiența 
Moldovei cu 
Siretul" 

Atins 34 pers. 22 
noiembrie 
2014 

Alocație 
bugetară 

(a înlocuit 
expoziţia 
„Uneltele şi 
armele în 
preistorie” 
 

Secţia Ştiinţele naturii 
Lecţie de muzeu 
Cronostratigrafia 
depozitelor din 
Podişul 
Bârladului 

Atins 50 / 50 
 
 
45/45 

20 – 30. 01 
/ 
21. 01 (2 
lecţii) 
28. 01 
(2 lecţii) 

- Liceul „Mihai 
Eminescu” 

Conferinţă 
Asociaţii de 
vertebrate fosile 
Miocene din 
Podişul 
bârladului/ 
Formaţiuni 
geologice din 
Podişul 
Bârladului 

 
Atins 

 
25 / 28 

 
11. 02. 2014 
23. 02. 2014 

Subvenţii  

Lecţie de muzeu   / -  
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Cronostratigrafia 
depozitelor din 
Podişul 
Bârladului 

Atins 23 / 22 18. 02 Şcoala nr. 1 
Bârlad 

Expoziţie 
Aranjamente 
florale/ 
Mesaje de 
Primăvară 

Atins 100 / 156 1 – 10. 03/ 
1 – 10. 03 

Subvenţii 
+ finanţare 
de la 
colaborator 

 

Sesiunea de 
comunicări 
ştiinţifice- „Studii 
şi cercetări în 
domeniul 
Ştiinţelor Naturii 
” 

Atins 15/15 3 – 5. 04 / 
3 – 5. 04 

Subvenţii  

Expoziţie 
Punctul fosilifer 
Creţeşti – 
Dobrina 

Atins 80/80 3.04 Subvenţii  

Lecţie de muzeu 
Asociaţia 
faunistică de 
mamiferedin 
Miocenul 
superior 

Atins 60 elevi 14. 04. 2014  Liceul 
Codreanul, 
Bârlad 

Şcoala altfel „Să 
ştii mai bine – să 
fii ami bun”. 
Vizitarea 
expoziţiilor: 
„Fauna şi flora 
din Podişul 
Bârladului”; 
Punctul fosilifer 
Creţeşti-Dobrina1 

Atins 50/50 
 
 
Total 
1650 

7 – 11. 04 / 
7 – 11. 04 

- 2 lecţii de 
muzeu cu tema: 
Asociaţii 
faunistice din 
Miocenul sup. 
Creţeşti – 
Dobrina 1 

Lecţie de muzeu: 
Depozite 
geologice din 
arealul localităţii 
Movileni 

Atins 20/25 18. 04 / 
18. 04 

- Şcoala 
Movileni, com. 
Coroieşti 

Lecţie de muzeu 
Depozitele 
geologice din 
arealul comunei 
Puieşti 

Atins 21 / 
21 

7.05 / 
7. 05 

 Liceul Puieşti 

Lecţie de muzeu 
Proboscidienii 
din arealul 

 30/53 30. 09. - Liceul Puieşti 
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Podisului Bârlad 
Conferinţă 
Asociaţii de 
vertebrate fosile 
Pliocene din 
Podişul 
Bârladului/ 
Vieţuitoare 
preistorice din 
Podişul 
Bârladului 

 
Atins 

 
25/45 

 
05. 06. 2014 
14. 06. 2014 

 
Subvenţii 

 

Şantier 
paleontologic 
Creţeşti – 
Dobrina 1 

Atins  Trim. I - IV 
1 – 15. 07 

Subvenţii / 
 

 

Valorificarea 
ştiinţifică a 
patrimoniului 
cultural 

Atins    Tărgu Jiu 

Cercetări de teren 
în Podişul 
Bârladului 

Atins  Trim. I – IV 
/ 
Trim. I - IV 

Subvenţii / 
 

 

Participări la 
sesiuni şi 
comunicări 
ştiinţifice în afara 
instituţiei 

Atins  
 
100 pers. 

Trim. I – IV 
/ 
Trim. I – IV 
 
 

 Târgu Jiu, 15 – 
18 07; 
Craiova, 11. 09; 
Vaslui – 29. 09; 
Iaşi, 25. 11; 

Articole 
Punctul fosilifer 
de la Pogoneşti 

În curs de 
redactare 

- Trim. I – IV   

Articol 
Noi resturi fosile 
de mastodon 
descoperite la 
Pogana / A lower 
Sarmatian 
smallsizd dolphin 
(Mammalia: 
Cetacea, 
Odontoceti) al 
Bassarabian 
(Suceava, 
District) 

 
Atins 

Revista -
Oltenia. 
Studii şi 
comunicări 
Ştiinţele 
Naturii. Tom. 
30, No. 
2/2014 

   

 
 
 
Anul 2015 
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Programul/ 
proiectului 

Scopul Beneficiari Perioadă 
de realizare 

Finanţarea 
(subvenţie 
/alocaţie 
şi surse 
atrase/venit
uri proprii) 

Observaţii 
(Responsabil
) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/ 
Atins 

Estimat/ 
Realizat 

Estimat/ 
Realizat 

Estimat/ 
Realizat 

 

Cercetare şi 
documentare privind situl 
arheologic de la Polocin 
punctul Călălboia      

Cercetare sit 
arheologic şi 
descoperirea  

de 
material 
arheologic/ 

Atins 

 Trim. I-IV 
 
 

- Muzeografii: 
M. 
Mamalaucă,  
M. Oancă 

Cercetări de teren 
(periegheză) 

Colectare de 
material 
arheologic/ 
Atins 

 Trim. I-IV - Muzeografii 
Mircea 
Mamalaucă 
Mircea 
Oancă 

Cercetare şi documentare - 
Indentificarea şi cartarea 
de noi situri din jud. 
Vaslui.  

Participarea cu 
articole şi 
studii la 
simpozioanele 
şi conferinţele 
organizate de 
alte/Atins 

 Trim. I-IV - Muzeograf  
Mircea 
Oancă 

Cercetare, 
documentare, în vederea 
pregătirii monografiei 
arheologice - Necropolele 
de sec. IV p.Chr. 
(Bogdăneşti Fălciu; 
Pogoneşti – La Movila,  
Polocin – Islaz) 

Elaborar
ea monografiei 
arheologice 

 Trim. I-IV - Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă 
 

Observaţii astronomice, 
culegere de date şi imagini 
cu ocazia unor fenomene 
şi evenimente astronomice 
ce vor avea loc în anul 
2015 

Cercetare 
ştiinţifică în 
domeniul 
astronomiei/ 
Atins. 

 Trim. I-IV - Vîntdevară 
Dumitru 
Ciprian 

Măsurarea şi raportarea 
poziţiilor asteroizilor şi 
cometelor la Minor 
Planet Center. 

Cercetare 
ştiinţifică în 
domeniul 
astronomiei/ 

Atins 

 Tr.I-IV - Vîntdevară 
Dumitru 
Ciprian 
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Căutarea şi descoperirea 
de noi supernove în galaxii 
îndepărtate şi apropiate. 

Cercetare 
ştiinţifică în 
domeniul 
astronomiei/ 

Atins 

 Trim. I-IV - Vîntdevară 
Dumitru 
Ciprian 

Realizarea de imagini ale 
universului 

Cercetare 
ştiinţifică în 
domeniul 
astronomiei/ 

Atins 

 Trim. I-IV - Vîntdevară 
Dumitru 
Ciprian 

Cercetări de teren în 
subunitatea 
geomorfologică a 
Podişului Bârladului 
(prospecţiuni 
paleontologice). 

Cercetări şi 
colectare de 
material 
arheologic/ 
Atins 

 Trim. I-IV 1300/ 
6856.24 
 

Muzeograf 
Laurenţiu 
Ursachi 
taxidermist 
Crăciun 
Costel 

Cercetare şi documentare - 
tematică multianuală – 
Paleofauna depozitelor 
sedimentare din Podişul 
Bârladului -  

-
Elaborarea 
articolelor, 
conferinţelor şi 
comunicărilor 
ştiinţifice; 
participarea la 
simpozioanele 
organizate de 
alte instituţii 
de profil din 
ţară/Atins 

 Trim. I – 
IV 
 

1500/0 
 

Muzeograf 
Laurenţiu 
Ursachi  
 

Cercetare şi documentare- 
Corespondenţa de război 
(scrisori şi cărţi poştale din 
patrimoniul muzeului) 

4. Elaborarea 
articolelor, 
conferinţelor şi 
comunicărilor 
ştiinţifice. 
/Atins 

 Trim. I-IV - muzeograf  
Alina 
Butnaru 

Realizarea revistei 
muzeului Acta Musei 
Tutovensis 
nr.  XI/I –Istoie veche-
Arheologie 
 

Popularizarea 
şi valorificarea 
ştiinţifică a 
cercetărilor/ 
Atins 

 Trim.  I Suma 
inclusă 
în chelt. 
sesiunii  

Muzeografi:  
Mircea 
Mamalaucă 
Mircea 
Oancă 

Realizarea revistei 
muzeului Acta Musei 
Tutovensis 
nr.  XI/I- Memorialistică 
 

Popularizarea 
şi valorificarea 
ştiinţifică a 
cercetărilor 
/Atins 

 Trim.  I muzeograf:  
 Alina 
Butnaru 
 

Realizarea revistei  de 
astronomie  ,,Perseus”, nr. 
IV 

Popularizarea 
şi valorificarea 
ştiinţifică a 
cercetărilor din 

 Trim.  I 800/390 Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 
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domeniul 
astronomiei/ 
Atins 

Articolul  Descoperire 
inedită în punctul Ciubota, 
sat Iezer, comuna Puieşti,  
judeţul Vaslui – a fost 
înlocuit cu articolul 
Practici funerare în 
arealul Daciei răsăritene 
în perioada romană (sec. 
II - III d.Chr.) 

Popularizarea 
şi valorificarea 
ştiinţifică a 
cercetărilor/ 
Atins 

 Trim. I-IV  Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă                

Realizarea articolului 
Practici funerare la 
sarmaţi peste 

Popularizarea 
şi valorificarea 
ştiinţifică a 
cercetărilor/ 
Atins 

 Trim. II - Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă                

Realizarea bisarticolului 
Două statuete 
antropomorfe de la 
Lohan-Vadul Teiului,  
jud. Vaslui  

Popularizarea 
şi valorificarea 
ştiinţifică a 
cercetărilor/ 
Atins 

 Trim. II - Muzeograf  
Mircea  
Oancă 

Realizarea articolului Un 
topor de piatra din 
Muntenia. O imitaţie a 
unui topor metalic din 
epoca bronzul 

Popularizarea 
şi valorificarea 
ştiinţifică a 
cercetărilor/ 
Atins 

 Trim. II - 
 

Muzeograf  
Mircea  
Oancă 

Realizarea articolului  
Două monede chinezeşti 
din colecţiile Muzeului 
"VasilePârvan Bârlad" 

-peste programul 
minimal 

Popularizarea 
şi valorificarea 
ştiinţifică a 
cercetărilor/ 
Atins 

 Trim. II - Muzeograf  
Mircea  
Oancă 

Realizarea articolului pe 
site-ul AstroBârlad 
2015 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei/ 
Atins 

 1 ianuarie - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Realizarea articolului pe 
site-ul AstroBârlad 
-Aspectul cerului în luna 
februarie 2015 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei/ 
Atins 

 1 februarie - 
 

Realizarea articolului pe 
site-ul AstroBârlad 
- Fenomene astronomice 
în luna martie 2015 

Popularizarea 
şi valorificarea 
ştiinţifică a 
cercetărilor/ 

 28 
februarie 

- 
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Atins 

Realizarea articolului pe 
site-ul AstroBârlad 
Realizarea articolului pe 
site-ul AstroBârlad 
Eclipsa parţială de Soare 
din 20 martie 2015 

Popularizarea 
şi valorificarea 
ştiinţifică a 
cercetărilor/ 
Atins 

 13 martie - 

Realizarea articolului pe 
site-ul AstroBârlad 
O descoperire istorică 
realizată la Observatorul 
Astronomic din cadrul 
Muzeului "Vasile Pârvan" 
din Bârlad -  

Popularizarea 
şi valorificarea 
ştiinţifică a 
cercetărilor/ 
Atins 

 24 martie - 
 

Realizarea articolului pe 
site-ul AstroBârlad 
Astronomy Day 

Popularizarea 
şi valorificarea 
ştiinţifică a 
cercetărilor/ 
Atins 

 18 aprilie - 

Realizarea articolului pe 
site-ul AstroBârlad 
Şcoala de vară de 
astronomie "Descoperă 
Universul!", ediţia a IV-a, 
17 - 20 iunie 2015 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei/ 
Atins 

 10 iunie 
 

- 

Realizarea articolului pe 
site-ul AstroBârlad 
Aspectul cerului în luna 
iulie 2015 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei/ 
Atins 

 30 iunie 
 

- 
 

Realizarea articolului pe 
site-ul AstroBârlad 
Aspectul cerului în luna 
august. Perseidele 2015  

Popularizarea 
şi valorificarea 
ştiinţifică a 
cercetărilor/Ati
ns 

 1 august - 

Realizarea articolului pe 
site-ul AstroBârlad 
Aspectul cerului în luna 
septembrie 2015 

Popularizarea 
şi valorificarea 
ştiinţifică a 
cercetărilor/ 
Atins 

 1 
septembrie 

- 

Realizarea articolului pe 
site-ul AstroBârlad 
Expoziţie de instrumente 
optice folosite în 
astronomie - 2015 

Popularizarea 
şi valorificarea 
ştiinţifică a 
cercetărilor/ 
Atins 

 5 
octombrie 

- 
 



175 
 

Realizarea articolului pe 
site-ul AstroBârlad 
Aspectul cerului în luna 
noiembrie 2015 - 

Popularizarea 
şi valorificarea 
ştiinţifică a 
cercetărilor/ 
Atins 

 1 
noiembrie 
 

- 
 

Realizarea articolului pe 
site-ul AstroBârlad 
Aspectul cerului în luna 
decembrie 2015 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei/At
ins 

 30 
noiembrie 

- 

Articole publicate în 
revista Perseus nr. IV- 
Editorial. Astroclubul 
"Călin Popovici" Galaţi - 
10 ani de activitate - 
coautor: Ovidiu Tercu 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei/At
ins 

 Trim. I 
 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

2015 - Anul Internaţional 
al Luminii. 
 

  Trim. I 
 

- 
 

Muzeograf 
 Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Realizarea articolul 
Prospecţiuni 
paleontologice 
desfăşurate în arealul 
Podişului Bârlad 

Participarea cu 
articole şi 
studii la 
simpozioanele 
şi conferinţele 
organizate de 
muzeul 
bârlădean şi 
alte instituţii 
de profil din 
ţară şi 
străinătate/ 
Atins 

 Trim. I - Muzeograf  
Laurenţiu 
Ursachi 
 

Realizarea articolul-Noi 
date despre fauna de 
mamifere pleistocene din 
punctul fosilifer Movileni, 
com. Coroieşti, jud. 
Vaslui. 

Participarea cu 
articole şi 
studii la 
simpozioanele 
şi conferinţele 
organizate de 
muzeul 
bârlădean şi 
alte instituţii 
de profil din 
ţară şi 
străinătate/ 

Atins 

 Trim. I–IV 
 
 

- Muzeograf 
Laurenţiu 
Ursachi  
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Realizarea articolul  
O mărturie documentară: 
corespondenţa de război 
 

Popularizarea 
şi valorificarea 
ştiinţifică a 
cercetărilor/ 

Atins 

 Trim. I–IV - muzeograf  
Alina 
Butnaru 

Realizarea articolul- 
George Topârceanu, erou 
al primului război 
mondial 

Popularizarea 
şi valorificarea 
ştiinţifică a 
cercetărilor/ 

Atins 

 Trim. I – 
IV 

- muzeograf  
Alina 
Butnaru 

Programul de activitate la 
Observatorul astronomic 
cu publicul-observaţii 
astronomice 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

10/4 pers. 9 ianuarie 
orele 17:30 
– 19:30 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Expoziţia temporară de 
artă plastică Oglinda-
Pictori contemporani 
bârlădeni Dionisie Gradu 

Promovarea 
artei, 
cunoaşterea 
pictorilor 
bârlădeni/ 
Atins 

75 10-28  
ianuarie 

  125,24/ 
125,24 lei 

Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă 
 

Programul de activitate în 
cadrul Astroclubului 
„Perseus” Bârlad 

Noţiuni introductive 
de astronomie. Orientarea 
pe sfera cerească după 
principalele stele şi 
planete - orele, observaţii 
astronomice  

Program 
educational ce 
are ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul 
tinerilor, 
elevilor, 
studentilor, 
etc. /Atins 

15/2
0 pers. 

10 ianuarie 
între orele 
17:30– 
19:30 

- Muzeograf 
 Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul– observaţii 
astronomice  

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

10/- pers. 16 ianuarie 
între orele 
17:30 – 
19:30 

- Muzeograf 
 Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Concert  de muzică clasică 
Trio-ul pentru pian, 
vioară şi violoncel,  

Promovarea 
muzicii 
clasice/ 
Atins 

80 17 ianuarie 
 

279,33/ 
361 

Muzeograf  
MirceaMam
alaucă 
 

Lecţie de  muzeu: 
24 ianuarie Unirea  
Principatelor 
 

Apropierea 
copiilor de 
istorie şi  de 
muzeu/ 
Atins 

70 23 ianuarie - Muzeograf  
Mircea 
Oancă 

Lecţie de  muzeu: 24 Apropierea 35 23 ianuarie - Muzeograf  
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ianuarie Unirea  
Principatelor   

copiilor de 
istorie şi  de 
muzeu/ 
Atins 

Mircea 
Oancă 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul – observaţii 
astronomice  

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

10/2 pers. 23 ianuarie 
orele 17:30 
– 19:30 

- Muzeograf 
 Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Programul de activitate în 
cadrul 
Astroclubului.Formarea şi 
evoluţia Universului. 
Teoria Big-Bang. Orele 
16:00 – 17:30; Observaţii 
astronomice între orele 
17:30 – 19:30 

Program 
educational ce 
are ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul 
tinerilor, 
elevilor, 
studentilor, 
etc. /Atins 

15/20 pers. 24 ianuarie - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Lecţie de  muzeu:  
24 ianuarie Unirea  
Principatelor   
 

Apropierea 
copiilor de 
istorie şi  de 
muzeu/Atins 

25 pers. 26 ianuarie - Muzeograf  
Mircea 
Oancă 

Întrunirea  reprezentanţilor 
instituţiilor de cultură din 
jud. Vaslui  (colaborare cu 
senatoarea Gabriela Creţu) 

Peste 
programul 
minimal 

30 pers. 26 ianuarie - muzeograf  
MirceaMam
alaucă 

Concert Master-Clas 
Gimnaz. de Arte N.N. 
Tonitza  (colaborare) 

Peste 
programul 
minimal 

75 pers. 26 ianuarie - muzeograf  
MirceaMam
alaucă 

Lecţie de  muzeu:  
24 ianuarie Unirea  
Principatelor   
 

Apropierea 
copiilor de 
istorie şi  de 
muzeu/Atins 

30 pers. 30 ianuarie 
 

-  
Muzeograf  
Mircea 
Oancă 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul –observaţii 
astronomice orele 17:30-
19:30 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului 
/Atins 

10/2 pers. 30 ianuarie - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Proiecţie Cinema 
3D+ghidaj 

Apropierea 
copiilor de 
muzeu/Atins 

16 pers. 31 ianuarie - Muzeograf  
Mircea 
Oancă 

Proiecţie Cinema 
3D+ghidaj 
 

Apropierea 
copiilor de 
muzeu/Atins 

70 pers. 31 ianuarie - Muzeograf  
Mircea 
Oancă 
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Expoziţia Călătoria - 
Dragoş Pătraşcu 
 

Popularizarea 
artei 
contemporane 
româneşti 

250 pers. 1-27 
februarie 

200/258 Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă 
 

Expoziţia itinerantă  
„Aurul şi argintul antic al 
României”- Muzeul de 
Artă Cluj-Napoca 
(colaborare) 

Promovarea 
patrimoniului 
cultural-
muzeal prin 
participarea  cu 
piese de 
patrimoniu la 
expoziţii 
organizate de 
muzeele din 
ţară/Atins 
Peste 
programul 
minimal 

Total 
67.000 
vizitatori - 
de la 
muzeele 
unde a fost 
itinerată 
expoziţia 

4 febr.- 
22 martie 

- muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă 
 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul– observaţii 
astronomice 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

10/- pers. 6 februarie 
între orele 
18:00–
20:00 
 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Concert extraordinar 
susţinut de artistul ungur 
Antal Zalai 
Capriciile de Niccolo 
Paganini 

Promovarea 
muzicii 
clasice, prin 
cunoaşterea  
unor mari 
muzicieni din 
Ungaria/ 
Atins 

85 pers. 7 februarie 2100 
/2179 

 

Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă 
 

Programul de activitate în 
cadrul Astroclubului 
„Perseus” Bârlad 
Cerul de iarnă. 
Principalele constelaţii, 
stele şi obiecte “deep 
sky”- orele 16:30 – 
18:00,observaţii 
astronomice între orele 
18:00–20:00 

Program 
educational ce 
are ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul 
tinerilor, 
elevilor, 
studentilor/ 
Atins 

10/8 pers. 7 februarie - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară- 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul– observaţii 
astronomice orele 18:00–
20:00  

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

10/3 pers. 13 
februarie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 



179 
 

Conferinţa Lumea dacică 
între arheologie  şi 
reenactment-ul  
istoric,prezintă dr. Radu 
Zăgreanu  
(Complexul Muzeal 
Bistriţa-Năsăud) 

O cunoaştere 
cât mai bună a 
echipamentului 
militar al 
dacilor;prezent
area întregului 
echipament: 
casca, armura, 
centura, lance, 
sulite, spada, 
falx, sica, scut, 
draco, cu 
ajutorul unei 
prezentări 
power point 
dar şi prin 
reconstituirea 
fizică a 
acestuia/ 
Atins 

70 
pers. 

14 
februarie 

1300lei/ 
797 lei 

Muzeograf  
Mircea 
Oancă 

Serată literară –  
Marin Preda un 
împătimit al scrisului 

Informarea şi 
educarea 
publicului 
bârlădean 
despre 
evenimentele  
culturale din 
spaţiul local şi 
naţional/ 
Atins 

40/4
0 pers. 

19 
februarie 

1.100 lei/ 
270 lei 

muzeograf 
Alina 
Butnaru 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul –observaţii 
astronomice  

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

10/- pers. 20 
februarie 
orele 18:00 
– 20:00 

- Muzeograf 
 Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Programul de activitate în 
cadrul Astroclubului 
„Perseus” Bârlad - 
"Naşterea şi moartea 
stelelor. Circuitul 
materiei în Univers", 
orele 16:30 – 18:00; 
Observaţii astronomice 
între  orele 18:00 – 20:00 

Program 
educational ce 
are ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul 
tinerilor, 
elevilor, 
studentilor/ 
Atins 

15/15 pers. 21 
februarie 

- Muzeograf 
 Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 

Popularizarea 
şi promovarea 

10/2 pers. 27 
februarie 

- Muzeograf 
 Dumitru 
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cu publicul– observaţii 
astronomice 

astronomiei în 
rândul 
publicului 
/Atins 

orele 
18:00–
20:00 

Ciprian 
Vîntdevară 

Expoziţia -Mesaje de 
primăvară 

Expunerea de 
aranjamente 
florare în 
cadrul 
spaţiului 
muzeal/Atins 

250 01 – 10 
martie 

1700/1462 Muzeograf  
Laurenţiu 
Ursachi 
 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul – observaţii 
astronomice orele 19 :00 – 
21 :00  

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

10/- pers. 6 martie - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Eclipsele de Soare - orele 
17:30 – 19:00; Observaţii 
astronomice între orele 
19:00 – 21:00 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

15/25 pers. 7 martie - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Expoziţie de pictură  
contemporană 
românească- Retrospectivă 
Ervant Nicogosian 

Popularizarea 
arteicontempor
ane româneşti/ 
Atins 

35 pers. 8 
martie 

 

1500/455 Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul  - observaţii 
astronomice 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului 
/Atins 

10/8 pers. 13 martie 
orele 
19 :00 
21 :00 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Expoziţia temporară 
Impresii  de călătorie 

Prezentarea 
unor lucrări de 
artă fotografică 
de călătorie 
realizate pe 
mai multe 
continente/ 
Atins 

30 
pers. 

14  martie 
ora 11,00 

 

1050lei/ 
613lei 

Muzeograf  
Mircea 
Oancă 

Concert de muzică clasică  
realizat în colaborare cu 
Fundatia culturală „ 
Remember Enescu”   
Bucureşti  

Promovarea 
tinerele 
talente/Atins 
 

60 15 martie 1200/1088 
 

Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă 
 

Mini expoziţie cu lucrările 
elevilor Şc. Gimnazială.8, 
Bd., coordonator  prof. 
(artist plastic) Valentin 

Promovarea 
tinerelor 
talente/Atins 

20/20 20 martie - muzeograf: 
Alina 
Butnaru 
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Stoian 

Conferinţă - Eclipsa 
parţială de Soare - 
observaţii astronomice 
orele 9-13; 

 Activitate 
ştiinţifică cu 
rol educativ 
pentru 
promovarea 
Observatorului 
Astronomic şi 
a 
Astroclubului 
“Perseus” 
Bârlad/Atins 

100/
250 pers. 

20 martie 300 lei/ 
180 lei 

Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul – observaţii 
astronomice orele 19:00 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului 
/Atins 

7 pers. 20 martie - Muzeograf 
 Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Lecţie de  muzeu – 
Întemeierea statului dac 

Apropierea 
copiilor de 
muzeu şi 
istorie/Atins 

23 pers. 21 martie 
 

- Muzeograf 
Mircea 
Oancă 

Serată literară – 
Constantin Chiriţă, 
romancier şi scenarist 

 

Informarea şi 
educarea 
publicului 
bârlădean 
despre 
evenimentelec
ulturale din 
spaţiul local şi 
naţional/ 
Atins 

40/15 pers. 27 martie 1.100lei/ 
372lei 

muzeograf  
Alina 
Butnaru 
 

Lecţie de muzeu – 
Acviferele subterane din  
depozitele Podişului  
Bârladului 

Informarea 
elevilor (Iana) 
cu privire la 
aspectele 
geologice din  
Podişul ui  
Bârladului/ 
Atins 

60 27 martie 100/- Muzeograf  
Laurenţiu  
Ursachi 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul – observaţii 
astronomice; orele 19:00 
– 21:00 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

10/15 pers. 27 martie - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Programul de activitate în 
cadrul Astroclubului 

Program 
educational ce 

15/15 pers. 28 martie - Muzeograf 
Dumitru 



182 
 

„Perseus” Bârlad - 
Sistemul Solar. Formarea 
şi structura sistemului 
solar; Observaţii 
astronomice între orele 
19:00 - 21:00 

are ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul 
tinerilor, 
elevilor, 
studentilor/ 
Atins 

Ciprian 
Vîntdevară 

Ora Pământului - 
Observaţii astronomice din 
stradă. Popularizarea 
astronomiei şi promovarea 
astronomiei în cadrul 
publicului larg 

Observaţii 
astronomice 
din 
stradă;activitat
e cu rol 
educativ prin 
promovarea 
astronomiei în 
rândul elevilor, 
studenţilor şi a 
publicului 
larg/Atins 

40/20 pers. 28 martie 100 /56 lei Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Conferinţa Economia 
României între anii 1950 
- 1965şi invitat L.Ţăranu, 
(Bucureşti)şi C.Onel 

Informarea 
publicului 
despre evoluţia 
economiei 
României/ 
Atins 

50 29 martie 1000/468 Laurenţiu 
Ursachi 

Expoziţia  Mărturii şi 
documente din timpul lui 
Gh. Gheorghiu  Dej 

50 29 martie  Laurenţiu 
Ursachi 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului 
/Atins 

2 3 aprilie - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Expoziţia  „Aurul şi 
argintul antic al 
României”- Muzeul 
Judeţean Mureş 
(colaborare) 

Peste 
programul 
minimal 

 8 aprilie 
16 mai 

-/- Muzeograf 
Mircea 
Mamalaucă 

Expoziţia Spiritualitate şi 
creştinătate românească 

Punerea în 
valoare a 
creaţiei 
meşterului 
popular Dan 
Horgan şi a 
pieselor din 
patrimoniul 
muzeului 
bârlădean şi 

50/30 pers. 8 aprilie 1192lei/23
6 

muzeograf 
Alina 
Butnaru 
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vasluian, 
pentru 
cunoaşterea şi 
perpetuarea 
tradiţiilor şi 
obiceiurilor de  
Paşte la 
români. 

Programul de activitate la 
Planetariu şi Observatorul 
Astronomic cu publicul  
Observaţii astronomice 
(Şcoala Altfel) 
 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

Planetariu: 
1401 
 
Observator 
Astronomi
c: 44 pers. 

6 - 10 
aprilie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Lecție de muzeu - 
„Armele și uneltele 
preistorice” 

Apropierea 
copiilor de 
muzeu şi 
istorie/Atins 

 
23 pers. 
 

 
06.04.2015 
 

- Muzeograf 
Mircea 
Oancă 

Programul Şcoala altfel - 
Să ştii mai multe, să fii 
mai bun!: vizitare 
expoziţii permanente:  
Bârladul cultural la 
sfârşitul mileniului doi, 
Cabinet numismatic, 
Cuza şi epoca sa 
Fauna şi flora din 
Podişul Bârladului; 
expoziţia  Punctul 
fosilifer Creţeşti – 
Dobrina 

Cunoaşterea 
patrimoniului 
muzeal; 
apropierea 
copiilor de 
muzeu 

2328 6-10 aprilie - Muzeograf  
Alina 
Butnaru 
Muzeograf  
Laurenţiu 
Ursachi 

Lecţie de muzeu Octavian 
V. Stoica sub semnul artei 
culinare 
 
 

Informarea 
elevilor cu 
privire la 
activitatea 
personalităţilor 
locale 

30/15 10 aprilie -  
muzeograf 
Alina 
Butnaru 

Programul Şcoala altfel –
Să ştii mai multe, să fii 
mai bun!- Vizionare filme 
istorice: Columna, Dacii, 
Mihai Viteazu, Pintea, 
Ivan cel Groaznic, 
Profetul Mohamed , 
Cristofor Columb   etc. 

Cunoaşterea 
patrimoniului 
muzeului; 
apropierea 
copiilor de 
muzeu 

1879 6-10 aprilie - Muzeograf 
Mircea 
Oancă 

Programul Şcoala altfel - 
Să ştii mai multe, să fii 
mai bun!: - Vizitarea    
expoziţiiilor permanente  

 6-10 aprilie - Muzeografii  
Mircea  
Mamalauca 
Mircea 
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de Istorie – Arheologie, 
Tezaur, Muzeul „Vasile 
Pârvan” – un secol de 
existenţă,  Sala  Geneza 
Pământului  Big – Bang 
Colecţii şi 
colecţionari(artă 
contemporană 
românească, artă plastică, 
sculptură, artă decorativă) 

Oancă 

Programul  Şcoala altfel - 
Să ştii mai multe, să fii 
mai bun! - vizitare  
expoziţie permanentă   
Sculptor Marcel 
Guguianu 

 6-10 aprilie - Muzeograf ii  
Mircea  
Mamalauca 
 

Proiecție Cinema 
3D+ghidaj 

 13 pers. 16 aprilie - Muzeograf 
Mircea 
Oancă 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

15/31 pers. 17 aprilie - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Programul de activitate în 
cadrul Astroclubului 
„Perseus” Bârlad 
Planeta Jupiter 
 

Program 
educational ce 
are ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul 
tinerilor, 
elevilor, 
studentilor/ 
Atins 

10/5 pers. 18 aprilie - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Lectie de muzeu la liceul 
"Petru Rareş" cu prilejul 
Zilei Pământului 

Promovarea 
astronomiei în 
şcolile şi 
liceele din 
Bârlad 

30/40 pers. 22 aprilie - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Săptămâna Internaţională 
a Astronomiei 
“Astronomy Week”  
Săptămâna Astronomiei la 
Bârlad.  
Tema: Priviţi cerul 
Bârladului! 

Activitate 
ştiinţifică cu 
rol educativ 
pentru 
promovarea 
Observatorului 
Astronomic şi 
a 

50/70 pers. 21 - 25 
aprilie 

100 lei/ 
45 lei 

Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 



185 
 

Astroclubului 
“Perseus” 
Bârlad. 
/Atins 

Conferinţă.  Ziua 
Internaţională a 
Astronomiei  
 

Activitate 
ştiinţifică cu 
rol educativ 
pentru 
promovarea 
Obs. 
astronomic şi a 
Astroclubului 
“Perseus” 
Bârlad. 
/Atins 

150/230 
pers. 

25 aprilie 600 lei/ 
435 lei 

Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Conferinţa  Carnivore 
stăvechi din Podişul 
Bârladului 

Cunoaşterea 
faunei locale 

30 26 
aprilie 

 

1000/ 
282 
 

Muzeograf 
Laurenţiu 
Ursachi 

Lecţie de muzeu:  Fauna 
Miocenă superioară de la 
Creţeşti Dobrina , judeţul 
Vaslui (Creţeşti) 

Peste 
programul 
minimal 

45 28 
aprilie 

 

-/- Muzeograf 
Laurenţiu 
Ursachi 
 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

10/17 pers. 1 mai - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Lecție de muzeu- 
„Războiul de 
independenţă” 
 

Apropierea 
copiilor de 
muzeu şi 
istorie/Atins 

23 pers. 
 
 
 

8 mai 
 
 
 

- Muzeograf 
Mircea 
Oancă 
 

Expoziţie de artă şi lansare 
catalog Comori de artă din 
colecţia Ion Chiricuţă 
vernisată la Muzeului 
Colecţiilor – Bucureşti 
(colaboratori)  

Peste 
programul 
minimal 

7000 5 mai - Muzeograf 
Mircea 
Mamalaucă 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

10/10 pers. 8 mai - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Programul de activitate în 
cadrul Astroclubului 
„Perseus” Bârlad 
Cerul de primăvară. 

Program 
educational ce 
are ca principal 
obiectiv 

10/5 pers. 9 mai - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 
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Principalele constelaţii, 
stele şi obiecte “deep 
sky”. 
 

popularizarea 
astronomiei în 
rândul 
tinerilor, 
elevilor, 
studentilor/ 
Atins 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului 

15 pers. 15 mai - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Sesiunea Naţională de 
Comunicări Ştiinţifice, 
ediţia a XI - a.-Teme :  
-Educaţia prin astronomie 
în România" 
-Scriitori şi artişti români, 
eroi sau martori ai celor 
două războaie mondiale.      
-Arheologia mileniului I 
d.Hr. la est şi vest de Prut; 
- Cercetarea neoliticului şi 
eneoliticului din România; 
- Cercetări şi studii din 
domeniul Ştiinţelor naturii 

Dezbateri 
ştiinţifice cu 
privire la rolul 
astronomiei în 
societatea 
românească. 
Promovarea 
Astronomiei în 
rândul elevilor, 
studenţilor şi a 
publicului larg. 
/Atins 

250 pers. 
 

15 - 16 mai 15.000/ 
18514 
 

Muzeograf ii 
 
- Ciprian 
Vîntdevară 
- Alina 
Butnaru 
- Mircea 
Mamalaucă 
 
- Mircea 
Oancă 
- Laurenţiu 
Ursachi 

Lansarea  revistei 
muzeului  Acta Musei 
Tutovensis   nr. XI -  
Istorie -arheologie 

Promovarea 
cercetăriilor şi 
ştiinţei 

15 mai 
Ora 10,30 
 

- Muzeografii:  
Mircea    
Mamalaucă, 
 M. Oancă 

Lansarea  revistei 
muzeului  Acta Musei 
Tutovensis  nr. I-  
Memorialistică 

15 mai 
 

- Muzeograf 
Alina 
Butnaru 
 

Lansarea revistei  de 
astronomie  ,,Perseus”  nr. 
IV 

15 mai 
 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Expoziţie şi lansarea 
albumului Comori de artă 
din colecţia Ion Chiricuţă 

Cunoaşterea şi 
promovarea 
patrimoniului 
colecţionarului 
bârlădean 

Ora 13,45 
15 mai 

- Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă               

Expoziţie temporară - 
Peşti fosili din Europa. 
Expediţii National  
Geographi   

Valorificarea 
patrimoniului 
cultural 
ştiinţific  
naţional  

30 pers. Ora 
16,00 

15 
mai/ 15 
aprilie 

1800/ 
Inclu

s in 
cheltuielile 

Sesiunii 

Muzeograf  
Laurenţiu 
Ursachi 
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Concert de muzică clasică 
Pianul călător-Horia 
Mihail 

Promovarea 
muzicii clasice 

300 pers. 15 mai 
Ora 20,30 

2000/
1500 

Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă                

Noaptea muzeelor- 
program de vizitare a 
expoziţiilor  
permanente(Palat): 
Muzeul „Vasile Pârvan” 
– Un secol de existenţă,  
Colecţii şi colecţionari, 
Tezaur, Istorie - 
Arheologie, Sala  Geneza 
Pământului Big – Bang; 

Cunoaşterea 
de către public 
a patrimoniului 
muzeal/atins 

500 pers. 15/16mai 
Ora 20,30 

- Muzeografii: 
Mircea 
Oancă 
Mircea 
Mamalaucă  

Concert Adrian Naidin  
(colaborare Primăria 
Bârlad) 

 Peste 
programul 
minimal 

150 pers. 15 mai 
Ora 22,30 

-/- Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă                

Noaptea muzeelor- 
program de vizitare a 
expoziţiilor  permanente  
de la Sediul BASA: Fauna 
şi flora din Podişul 
Bârladului;  Punctul 
fosilifer Creţeşti – 
Dobrina 1; Bârladul 
cultural la sfârşitul 
mileniului doi, Cabinet 
numismatic, Cuza şi epoca 
sa 

Cunoaşterea 
de către public 
a patrimoniului 
muzeal/atins 

500 pers. 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/16mai 
Ora 20,30 

- Laurenţiu 
Ursachi         
Alina 
Butnaru 
 

Noaptea muzeelor- 
program de expoziţia 
Sculptor Marcel 
Guguianu;  
 

Cunoaşterea 
de către public 
a patrimoniului 
muzeal/atins 

300 pers.  -  

Noaptea Muzeelor - 
observaţii astronomice cu 
publicul 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului 
/Atins 
Peste 
programul 
minimal 

80/100 
pers. 

16 mai - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Observaţii astronomice cu 
publicul şi observarea 
asteroidului (7986) 
Romania. Activitatea s-a 
desfăşurat în cadrul 
proiectului educaţional 
"România observat din 

Peste 
programul 
minimal/ 
Atins 

30/42 pers. 22 mai - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 
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România", organizat de 
Institutul Astronomic al 
Academiei Române. 
Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

30/42 pers. 23 mai - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Lecţie club astronomie - 
"Planeta Saturn"; 

Program 
educational ce 
are ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul 
tinerilor, 
elevilor, 
studentilor/ 
Atins 

10/10 pers. 23 mai - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Lecție de muzeu -
„Cercetări non-invazive în 
arheologie” 

Apropierea 
copiilor de 
muzeu şi 
istorie/Atins 
 

23 pers. 26 mai - Muzeograf 
Mircea 
Oancă 

Proiecție Cinema 
3D+ghidaj 
 

Apropierea 
copiilor de 
muzeu şi 
istorie/Atins 

33 pers. 
 
 

28 mai 
 

-  
Muzeograf 
Mircea 
Oancă 
 

Proiecție Cinema 
3D+ghidaj 
 

Apropierea 
copiilor de 
muzeu şi 
istorie/Atins 

35 pers. 28 mai - Muzeograf 
Mircea 
Oancă 

Proiecție Cinema 
3D+ghidaj 

Apropierea 
copiilor de 
muzeu şi 
istorie/Atins 

21 pers. 29 mai - Muzeograf 
Mircea 
Oancă 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

10/16 pers. 29 mai -  
Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Lecţie de muzeu Cartea, 
prietena mea de suflet 

Prezentarea 
unui scurt 
istoric al cărţii, 
în imagini şi 
informarea 

50/50 pers. 29 mai - muzeograf 
Alina 
Butnaru 
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elevilor cu 
privire la 
modul de 
tipărire a cărţii. 

Lecţie de muzeu Copilăria 
în culori 

Prezentarea 
scriitorilor 
pentru copii, 
Elena Farago 
şi Emil 
Gârleanu, şi 
aprofundarea 
cunoştinţelor 
legate de 
scrierile 
acestora. 

50/50 pers. 29 mai - muzeograf 
Alina 
Butnaru 

Lecţie de muzeu:  Bazinul 
hidrografic al Pârâului 
Bârlad 

Informarea 
elevilor despre 
Bazinul 
hidrografic al 
Pârâului 
Bârlad 

60 pers. 29  mai 
/7 mai 

108/0 
 

Muzeograf  
Laurenţiu 
Ursachi 

Programul de activitate 
în cadrul Astroclubului 
„Perseus” Bârlad 
Instrumente optice 
folosite în astronomie 

Program 
educational ce 
are ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul 
tinerilor, 
elevilor, 
studentilor/ 
Atins 

10/10 pers. 30 mai - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Observaţii astronomice în 
stradă 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului 
Peste 
programul 
minimal/ 
Atins 

50/90 pers. 30 mai - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Proiecție Cinema 
3D+ghidaj 

Apropierea 
copiilor de 
muzeu şi 
istorie/Atins 

19 pers. 4 iunie - Muzeograf 
Mircea 
Oancă 
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Expoziţia  itinerantă 
„Aurul şi argintul antic al 
României“- 
vernisată la Muzeul Unirii 
Alba-Iulia  

Peste 
programul 
minimal 

 4 iunie -12 
iulie 
 

- Muzeograf   
Mircea 
Mamalaucă                
 

Proiecție Cinema 
3D+ghidaj 
 

Apropierea 
copiilor de 
muzeu şi 
istorie/Atins 

43 pers. 5 iunie - Muzeograf 
Mircea 
Oancă 

Proiecție Cinema 
3D+ghidaj 
 

Apropierea 
copiilor de 
muzeu şi 
istorie/Atins 

36 pers. 5 iunie - Muzeograf 
Mircea 
Oancă 

Proiecție Cinema 
3D+ghidaj 

Apropierea 
copiilor de 
muzeu şi 
istorie/Atins 

32 pers. 5 iunie - Muzeograf 
Mircea 
Oancă 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

10/18 pers. 5 iunie - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Proiecție Cinema 
3D+ghidaj 
 

Apropierea 
copiilor de 
muzeu şi 
istorie/Atins 

29 pers. 
 
 

 
6 iunie 
 

- Muzeograf 
Mircea 
Oancă 
 

Proiecție Cinema 
3D+ghidaj 

Apropierea 
copiilor de 
muzeu şi 
istorie/Atins 

20 pers. 6 iunie - Muzeograf 
Mircea 
Oancă 

Programul de activitate în 
cadrul Astroclubului 
„Perseus” Barlad 
- "Planetele extrasolare" 

Program 
educational ce 
are ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul 
tinerilor, 
elevilor, 
studentilor/ 
Atins 

15/15 pers. 6 iunie - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Concert de muzică clasică 
realizat în colaborare cu 
Fundaţia Culturală 
Remember Enescu 

Promovarea 
tinerilor talente 

44 pers. 7 iunie - Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă                
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Proiecție Cinema 
3D+ghidaj 
 

Apropierea 
copiilor de 
muzeu şi 
istorie/Atins 

 
18 pers. 

 
12 iunie 

- Muzeograf 
Mircea 
Oancă 
 

Proiecție Cinema 
3D+ghidaj 
 

Apropierea 
copiilor de 
muzeu şi 
istorie/Atins 

21 pers. 12 iunie - Muzeograf 
Mircea 
Oancă 

Lecţie de muzeu:  Bazinul 
hidrografic al Pârâului 
Bârlad - Pogana 

Promovarea 
cercetărilor  şi 
a ştiinţei 

100 9 iunie 100 lei/ 
- 

Muzeograf  
Laurenţiu 
Ursachi 

Spectacol de planetariu Popularizarea 
astronomiei în 
rândul 
tinerilor, 
elevilor, 
studentilor/ 
Atins 

32 pers. 13 iunie - Muzeograf 
Mircea 
Oancă 

Programul de activitate în 
cadrul Astroclubului 
„Perseus” Bârlad 
Star Party. Rezervaţia 
Bădeana, comuna Tutova, 
Judeţul Vaslui. 

Program 
educaţional ce 
are ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul 
tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor etc. 
/Atins 

10/20 pers. 12 - 14 
iunie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Concert de muzică clasică 
Trio-ul A Piacere (Andrei 
Ienoiu-Pânzariu - pian, 
Călin Fărcăşel - flaut, 
Andreea Ocheană -vioară 

Promovarea 
muzicii clasice 
/peste 
programul 
minimal 

50  - 0/400 

Proiecţie Cinema 
3D+ghidaj 
 

Apropierea 
copiilor de 
muzeu şi 
istorie/Atins 

 
34 pers. 

 
16 iunie 

 
- 

Muzeograf 
Mircea 
Oancă 
 

Proiecţie Cinema 
3D+ghidaj 
 

Apropierea 
copiilor de 
muzeu şi 
istorie/Atins 

32 pers. 16 iunie - Muzeograf 
Mircea 
Oancă 

Proiecţie Cinema 
3D+ghidaj 
 

Apropierea 
copiilor de 
muzeu şi 
istorie/Atins 

44 pers. 16 iunie - Muzeograf 
Mircea 
Oancă 
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Concert Interferenţe 
sonore 
Şc. Gimnaz. G. Tutoveanu 
şi Şc. Gimnaz. de Arte 
N.N. Tonitza  (colaborare 

Peste 
programul 
minimal 

105 pers. 16 iunie - Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă                
 

Şcoala de vară de 
Astronomie, “Descoperă 
Universul!” Bârlad, ediţia 
a IV - a (program 
educaţional) 
 

Program 
educaţional ce 
are ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul 
tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor, 
etc. 
/Atins 

150/110 
pers. 

17 - 20 
iunie 

700 lei/ 
172 lei 

Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Proiecţie Cinema 
3D+ghidaj 
 

Apropierea 
copiilor de 
muzeu şi 
istorie/Atins 

12 pers. 21 iunie -  
Muzeograf 
Mircea 
Oancă 

Spectacol de 
planetariu+ghidaj 
 
 
 

Popularizarea 
astronomiei în 
rândul 
tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor.Apr
opierea 
copiilor de 
muzeu şi 
istorie/Atins 

50 pers. 25 iunie - Muzeograf 
Mircea 
Oancă 

Spectacol de 
planetariu+ghidaj 

Popularizarea 
astronomiei în 
rândul 
tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor. 
Apropierea 
copiilor de 
muzeu şi 
istorie/Atins 

13 pers. 25 iunie - Muzeograf 
Mircea 
Oancă 

Proiecţie Cinema 
3D+ghidaj 
 

Apropierea 
copiilor de 
muzeu şi 
istorie/Atins 

13 pers. 
 

25 iunie - Muzeograf 
Mircea 
Oancă 
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Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

10/20 pers. 26  iunie - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

10/3 pers. 3 iulie - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Expoziţia Comorilor 
Carpilor –parteneriat  
Complexul Muzeal 
,,Iulian Antonescu” Bacău 

Promovarea 
patrimoniului
muzeului 
bârlădean 

200/365 3 iulie-25 
sepembrie 

- Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă 

Programul de activitate în 
cadrul Astroclubului 
„Perseus” Bârlad 
Cerul de vară. 
Principalele constelaţii , 
stele şi obiecte "deep sky". 

Program 
educaţional ce 
are ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul 
tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor, 
etc. 

10/5 pers. 4 iulie - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

10/3 pers. 10 iulie - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Cercetări arheologice  
sistematice  Polocin 
„Tabăra internaţională de 
arheologie –  Polocin 
2015” colaborare: Clubul 
Rotary Bârlad, 
Universitatea Dunărea de 
Jos din Galaţi, 
Universitatea  Al.I. Cuza 
Iaşi                                                                                                      

Descoperirea 
de noi situri 
arheologice 
care contribuie 
la mai buna 
cunoaştere a 
istoriei acestui 
neam/Atins 

 13 
iulie 

 

5000 
+ 
sponsoriz.  
/ 41 lei 
 

muzeografii:  
Mircea 
Mamalaucă,
Mircea 
Oancă 
 

Programul de activitate în 
cadrul Astroclubului 
„Perseus” Bârlad 
Tabăra de astronomie "Să 
cunoaştem cerul!", ediţia 

Program 
educaţional ce 
are ca principal 
obiectiv 
popularizarea 

15/40 pers. 15 - 19 
iulie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 
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a II-a, Rezervaţia 
Bădeana, comuna Tutova, 
Judeţul Vaslui. 
 

astronomiei în 
rândul 
tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor. 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

10/3 
pers. 

24 iulie - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Deschiderea oficială a 
Taberei internaţionale de 
arheologie de la Polocin, 
ediţia a VI-a 2015 

Descoperirea 
de noi situri 
arheologice 
care contribuie 
la mai buna 
cunoaştere a 
istoriei acestui 
neam/Atins 

60 pers. 26  
iulie- 

6 
august. 

- muzeografii:  
Mircea 
Mamalaucă 
 

Observaţii 
astronomice la pensiunea 
Raluca, comuna Tutova, 
judeţul Vaslui 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului 
Peste 
programul 
minimal/Atins 

20/2
0 pers. 

28 iulie - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Expoziţia  itinerantă 
„Aurul şi argintul antic 
al României“- 
vernisată la Muzeul 
National Secuiesc 

Peste 
programul 
minimal 

 30 iulie-6 
sept. 
 

- Muzeograf   
Mircea 
Mamalaucă                
 

Programul de activitate în 
cadrul Astroclubului 
„Perseus” Bârlad 
Observaţii astronomice în 
stradă 

Program 
educaţional ce 
are ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei/ 
Atins 

100/150 
pers. 

1 august - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului 

10 7 august - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Participarea în tabara de 
astronomie "Deep Sky" 
din Munţii Măcinului. 
Activitate organizată de 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 

40/40 pers 5 - 9 august - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 
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Observatorul Astronomic 
din cadrul Complexului 
Muzeal de Ştiinţele Naturii 
Galaţi şi Primăria comunei 
Luncaviţa din Judeţul 
Tulcea.  

publicului 
Peste 
programul 
minimal/Atins 
 

Conferinţă la Căminul 
Cultural din comuna 
Luncaviţa Judeţul Tulcea 
despre Astroclubul 
"Perseus" din cadrul 
Muzeului "Vasile Pârvan" 
Bârlad. 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului 
Peste 
programul 
minimal/Atins 

40/40 pers. 7 august - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

PERSEIDELE "Ploaia de 
stele căzătoare" - 
conferinţă, observaţii 
astronomice şi filme 
documentare de 
astronomie 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 
Atins 

50/80 pers. 12 - 13 
august 

100 lei/ 
45lei 

Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 

Atins 

10/3 
per. 

14 august 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

10/1
0 pers. 

21 august - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

10/1
6 pers. 

28 august - Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului 

4 
pers. 

4 
septembrie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Gala de astronomie - 
Târgovişte 2015 

Activitatea 
organizată de 
Societatea 
Astronomică 
Română de 
Meteori – 

30/3
0 pers. 

4 - 6 
septembrie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 
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Târgovişte- 
susţinerea unei 
prezentări 
despre 
activitatea pe 
departamentul 
de astronomie 
din anul 2014 
– 2015/peste 
programul 
minimal/Atins 

Programul de activitate în 
cadrul Astroclubului 
„Perseus” Bârlad 
Star Party. Rezervaţia 
Bădeana, comuna Tutova, 
Judeţul Vaslui. 

Nerealizat - 
conditiilor 
meteo 
nefavorabile 

 11 - 13 
septembrie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Lecţie de  muzeu : 
Patrimoniul cultural 
mobil o bogăţie  naţională 

Informarea 
elevilor despre 
patrimoniul 
naţional/Atins 

20 pers. 18 
septembrie 

- muzeograf  
 Mircea 
Oancă 

Spectacol de planetariu 
 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului 

15 pers. 18 
septembrie 

- muzeograf  
 Mircea 
Oancă 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

10/7 
pers. 

18 
septembrie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Ediţia a II-a a festivalului  
"Fereastră către Ştiinţă" cu 
conferinţa publică 
intitulată "Nova Roşie 
Luminoasă din Galaxia M 
101", la Muzeul de Istorie 
"Teodor Cincu" din 
Tecuci. 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 
Peste 
programul 
minimal/ 
Atins 

40/4
0 pers. 

19 
septembrie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Spectacol de planetariu 
 
 
 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului 

16 pers. 20 
septembrie 
 

- muzeograf  
Mircea 
Oancă 

 

Spectacol de planetariu 
 

Popularizarea 
şi promovarea 

15 pers. 20 
septembrie 

- muzeograf  
Mircea 
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astronomiei în 
rândul 
publicului 

Oancă 

Expoziţia  itinerantă 
„Aurul şi argintul antic 
al României“-vernisată la 
Muzeul Judeţean Buzău 

Promovarea 
patrimoniului 
cultural-
muzeal prin 
participarea  cu 
piese de 
patrimoniu la 
expoziţii 
organizate de 
muzeele din 
ţară/Atins 

 23 
septembrie 
-1 
noiembrie 

- muzeograf   
Mircea 
Mamalaucă                
 

Lecţie de  muzeu : 
Geomorfologia Dealurilor 
Fălciului 

Informarea 
elevilor despre 
cercetărilor 
geologice din 
judeţul  în care 
locuiesc/ 

50 pers. 25 
septembrie 

100/0 Muzeograf  
Laurenţiu 
Ursachi 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

Populari
zarea şi 
promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului 

10 
pers. 

25 
septembrie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

"Noaptea Cercetătorilor"- 
Conferinţă şi observaţii 
astronomice cu publicul; 
 

Eveniment 
organizat la 
nivel naţional 
cu rolul de a 
promova 
cercetarea şi 
ştiinţa în 
randul 
publicului.- 
peste 
programul 
minimal/Atins 

30/5
0 pers. 

25 
septembrie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Programul de activitate în 
cadrul Astroclubului 
„Perseus” Bârlad 
 
Eclipsele de Lună. 
 

Program 
educaţional ce 
are ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul 
tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor, 
etc. /Atins 

10/1
0 pers. 

27 
septembrie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 
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Conferinta Eclipsa totală 
de Lună 
Program de observaţii 
astronomice cu publicul, 
între orele 3:00 – 6:00 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului 
/Atins 

50/2
0 pers 

27 
septembrie 

1100 lei 
/400 lei 

Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

10/2 
pers 

2 
octombrie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Expoziţie pictură Cozmin 
Movilă şi Carătănase 
( înlocuieşte expoz. Ion 
Iancuţ din 15 mai) 

Promovarea 
artei 
contemporane 

30 pers. 4 
octombrie 

- muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă                
 

Proiecţie film documentar 
1989, în parteneriat cu 
KineDok 

Peste 
programul 
minimal 

25 pers. 07 
octombrie 

- Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă                

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

10/7 
pers 

9 
octombrie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Conferinţă: Săptămâna 
Mondială a Spaţiului 
Cosmic şi aniversarea a 
cinci ani de activitatea a 
Astroclublui "Perseus" 
Bârlad.  
Vernisajul expoziţiei 
temporare: "Instrumente 
optice folosite în 
astronomie"  

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 

150 / 
- 60 pers. 
vernisaj 
-30 pers. 
observaţii 
solare 
-vizitare - 
100 pers. 

Total
:190 

10 
octombrie -
1 
noiembrie 

1500 lei/ 
424 lei 

Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Proiecţie film documentar 
Aici..adică  acolo, 
 în parteneriat cu KineDok 

Peste 
programul 
minimal 

25 pers. 
14 
octombrie 

- Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă                
 

Două lecţii de muzeu la 
clasa a IX-a, "Col. Naţ. 
Gh. Roşca Codreanu" - 
Introducere în astronomie 
şi formarea Sistemului 
Solar. 

Promovarea 
ştiinţei, cultură 
generală şi 
popularizarea 
astronomiei. 
Peste 
programul 
minimal/Atins 

50/60 pers. 14 
octombrie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Programul de activitate la Popularizarea 10/2 pers. 16 - Muzeograf 
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Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

octombrie Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Concert  Brahms –recital 
pian  

Peste 
programul 
minimal 

90 pers. 18 
octombrie 

0/343 muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă                

Proiecţie film documentar 
Recidiva - în parteneriat 
cu KineDok 

Peste 
programul 
minimal 

25 pers. 21 
octombrie 

-/- muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă               

Lecţie de muzeu:  
Glaciaţiunile Terrei 

Informarea 
participanţilor 
cu privire la 
modificările 
climatce 
produse pe 
Terra în ultima 
etapă de 
evoluţie 
geologic/Atins 

25 pers. 23 
octombrie 

- muzeograf 
Laurenţiu 
Ursachi 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice în stradă 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

80/50 pers. 23 
octombrie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Programul de activitate în 
cadrul Astroclubului 
„Perseus” Bârlad 
Cerul de toamnă. 
Principalele constelaţii, 
stele şi obiecte “deep sky”. 

Program 
educaţional ce 
are ca principal 
obiectiv 
popularizarea 
astronomiei în 
rândul 
tinerilor, 
elevilor, 
studenţilor, 
etc. /Atins 

10/10 pers. 24  
octombrie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Conferinţa  
Limesul ca zonă de 
contact între romani și 
barbari. 
Studiu de caz: frontiera 
nordică a provinciei 
Moesia Inferior- a 
înlocuit conferinţa 
“Echipamentul militar  
roman 

Invitarea unor 
specialiști 
recunoscuți în 
țară și 
străinătate care 
să prezinte 
publicului 
cercetările în 
domeniul 
arheologiei și 
istoriei 

20 pers. 24 
octombrie 
 

 
1400/483 

muzeograf  
Mircea 
Oancă 
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României 

Expoziţie temporară 
itinerantă:  Arta din 
tranşee. Fenomenul 
TRENCH ART 

Punerea în 
valoare a 
colecţiei 
particulare ing. 
Cristian 
Dumitru şi 
valorificarea 
pieselor de 
patrimoniu din 
colecţiile 
muzeului 
nostru, prin 
organizarea 
acestei 
expoziţii 
temporare 
intinerante/ 
Atins 

100/60 
pers. 

25 
octombrie 

4.500 
lei/186lei 

muzeograf  
Alina 
Butnaru 

Proiecţie film documentar 
Normalizarea în 
parteneriat cu KineDok 

Peste 
programul 
minimal 

25 pers. 28 
octombrie 

- Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă                

Proiecție Cinema 
3D+ghidaj 

Apropierea 
copiilor de 
muzeu şi 
istorie/Atins 

27 pers. 
30 
octombrie 

 Muzeograf 
Mircea 
Oancă 
 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

10/4 pers. 30 
octombrie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Proiecție film documentar 
București, unde esti? - în 
parteneriat cu KineDok 

Peste 
programul 
minimal 

25 
pers. 

04 
noiembrie 
ora 11:00 

- Muzeo
graf  Mircea 
Mamalaucă                

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

Promovarea şi 
popularizarea 
astronomiei 

7 pers. 6 
noiembrie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Lecţie de muzeu –  
Mamifere stăvechi din  
Sarmaţian 
 

Promovarea 
cercetărilor  şi 
a ştiinţei în  
rândul  elevilor 

60 pers.  4  
noiembrie 
 
 

100 
 

muzeograf  
Laurenţiu 
Ursachi 
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Programul de activitate în 
cadrul Astroclubului 
„Perseus” Bârlad 
 
Comete şi asteroizi 

Promovarea 
cercetărilor  şi 
a ştiinţei în 
domeniul 
astronomiei 

20 pers. 7 
noiembrie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Concert  de muzică 
clasică  realizat în 
colaborare cu Fundaţia 
culturală „ Remember 
Enescu”   București 

Promovarea 
tinerilor talente 

90 pers. 22/9
 noiembri
e 

1200/ 
103,56 

muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă                
 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

Promovarea şi 
popularizarea 
astronomiei 

10 pers. 14 
noiembrie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Conferinţa: Pădurea, 
sursă de materii 
regenerabile 

 35 pers. 15 
noiembrie 

1000/ 
348,12 

muzeograf  
Laurenţiu 
Ursachi 

Expoziţia  itinerantă 
„Aurul şi argintul antic 
al României“-vernisată la 
Muzeul Olteniei, Craiova 

Peste 
programul 
minimal 

 15 
noiembrie 

- Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă                
 

Spectacol de planetariu Popularizarea 
şi promovarea 
astronomiei în 
rândul 
publicului/ 
Atins 

37 pers. 17 
noiembrie 

- Muzeograf 
Mircea 
Oancă 
 
 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

Promovarea şi 
popularizarea 
astronomieiPro
movarea 
cercetărilor  şi 
a ştiinţei 

10 pers. 20 
noiembrie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Programul de activitate în 
cadrul Astroclubului 
„Perseus” Bârlad 
Mituri şi constelaţii 

Promovarea 
cercetărilor  şi 
a ştiinţei 

15 pers. 
21 
noiembrie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

Promovarea şi 
popularizarea 
astronomiei 

15 pers. 27 
noiembrie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Expoziţia  temporară  
Civilizaţia medievală în 
Moldova 

Aducerea în 
atenţia 
publicului 
bârlădean, şi 
nu numai, a 
unor bunuri de 

30 pers. 28 
noiembrie 

3500 lei/ 
205,84 

muzeograf  
Mircea 
Oancă 
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patrimoniu 
care ilustrează 
perioada 
medievală din 
Moldova. 

Videoconferinţă  
în direct cu Agenţia 
Spaţială"- prezentare: 
Aurora Simionescu de la 
Agenţia Spaţială Japoneză 
(JAXA) 

Peste 
programul 
minimal 

40 pers.  28 
noiembrie 

- 

Lecţie de muzeu: 
Glaciaţiunile Terrei 

Informarea 
participanţilor 
cu privire la 
modificările 
climatice 
produse pe 
Terra în ultima 
etapă de 
evoluţie 
geologic/Atins 

75 pers. 4 
decembrie 
/23 
octombrie 

100/0 muzeograf 
Laurenţiu 
Ursachi 

Expoziţia Viorile lui 
George Enescu a înlocuit 
expoziţia Cezar Secrieru 

 60 pers. 1 
decembrie 

1500/ 
2340,24 

Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă                

Concert Enescu 60 
susținut de Corina 
Răducanu și Eugen 
Dumitrescu 

Peste 
programul 
minimal 

60 pers. 

 

1500/ 
2340,24 

Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă                

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

Promovarea şi 
popularizarea 
astronomiei 

5 pers. 
4 
decembrie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Lecţie de  muzeu :  
Marea Unire   
 

Apropierea 
copiilor de 
muzeu şi 
istorie/Atins 

21 pers. 30 
noiebrie/ 4 
decembrie 
 

- muzeograf  
Mircea 
Oancă 

Programul de activitate în 
cadrul Astroclubului 
„Perseus” Bârlad 
Configuraţiile planetelor. 

Promovarea 
cercetărilor  şi 
a ştiinţei în 
domeniul 
astronomiei 

20 pers. 5 
decembrie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Concert de muzică 
clasică susținut de elevii 
de la Şcoala de Muzică 
,,N.N.Tonitza” 

Peste 
programul 
minimal 

115 10  
decembrie 

- Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă 

Programul de activitate la 
Observatorul Astronomic 
cu publicul - observaţii 

Promovarea şi 
popularizarea 
astronomiei 

5 pers. 11 
decembrie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
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astronomice Vîntdevară 

Programul de activitate în 
cadrul Astroclubului 
„Perseus” Bârlad 
Bilanţul activităţilor pe 
anul 2015. 

Promovarea 
cercetărilor  şi 
a ştiinţei în 
domeniul 
astronomiei 

15 pers. 

12 
decembrie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Conferința Elefanți 
străvechi la Gherghești  
 

Peste 
programul 
minimal 

 13 
decembrie  
 

- Muzeograf  
Laurenţiu 
Ursachi 

Concert de muzică 
clasică susținut de elevii 
de la Şcoala de Muzică 
,,N.N.Tonitza” 

Peste 
programul 
minimal 

130 
14 
decembrie 

- Muzeograf  
Mircea 
Oancă 

Concert de muzică 
clasică susținut de elevii 
de la Şcoala de Muzică 
,,N.N.Tonitza” 

Peste 
programul 
minimal 

14 
decembrie 

- Muzeograf  
Mircea 
Oancă 

Expoziţie itinerantă 
– Amoniţii - moluşte de 
succes în Mezozoic 

Expoziţie 
programată în 
colaborare cu 
alte muzee din 
ţară. /Amânată 
pentru anul 
2016  

 15 
decembrie  
 

2000/- muzeograf  
Laurenţiu 
Ursachi 

Programul de activitate la 
Observatorul astronomic 
cu publicul - observaţii 
astronomice 

Promovarea şi 
popularizarea 
astronomiei 

5 pers. 18 
decembrie 

- Muzeograf 
Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

Concert de Crăciun - 
formaţia Fantasia  

 120 pers. 19 
decembrie 

- muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă                

144 spectacole planetariu  
 

Peste 
programul 
minimal 

5176 pers. An 2016 - Muzeograf 
 Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

 

Proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţie  

Expoziţii, simpozioane, conferinţe,mese rotunde, lecţii de muzeu, cercetare, sesiuni științifice, 
conservarea și restaurea patrimoniului realizate în perioada 2011-2015 

Anul 2011 
 
Secţia – Observator - Planetariu  

 

 Sesiunea Nationala de Comunicari Ştiinţifice. “Astronomia – prima ştiinţă a omenirii” 



204 
 

27 -28 mai. 

Conferinte: 

1. Eclipsa partiala de Soare – 4 ianuarie 2011; 

2.Ziua Internationala a Astronomiei – Invitat: doamna Popa Lucia de la Astroclubul „Calin 

Popovici” Galati - 7 mai 2011; 

3.Eclipsa totala de Lună – 15 iunie 2011; 

4.Apollo 11 – “Aselenizarea, o provocare” – Invitat Florin Mimgireanu de la Agenţia 

Spaţială Româna -  22 octombrie 201. 

Lecţii de muzeu: 

Lecţii de astronomie în cadrul Astroclubului „Perseus Bârlad” 

25 de lecţii;  

Spectacole de planeatariu    

124 de spectacole la planetariu – 3715 persoane; 

Observaţii astronomice la Observator 

51 de observaţii astronomice  – 411 persoane; 

Observaţii astronomice cu ocazia unor fenomene astronomice: 

-Elipsa partiala de Soare – 4 ianuarie 2011; 

-Eclipsa totala de Luna – 15 iunie 2011; 

- Eclipsa totala de Luna – 11 decembrie 2011.    

 

 

Secţia ştiinţele naturii 

 

Expoziţii :  

1.Expoziţie temporară Peisaje ,perioadă: 01. 03 – 10. 03. 2011 

2.Expoziţie temporară Fasmidele – curiozităţi ale naturii, perioada: 01. 03 – 30. 09. 2011 

3. Expozitia -  Peşti fosili oligoceni din regiunea Neamtului., 01. 10 – 31. 12. 2011 

 

Conferinţe: 

1.Păduri fosile din Podişul Bârladului, 13 februarie 2011; Invitat - Dr. Iamandei Stănilă, 

Muzeul Naţional de Geologie Bucureşti; 

2.Păduri pietrificate boreale din America de Nord şi Laurasia, 10 aprilie 2011 Dr. 

Iamandei Stănilă, Muzeul Naţional de Geologie Bucureşti; 
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3. Păduri pietrificate boreale din America de Nord şi Laurasia, 10 aprilie 2011; 

Invitat - Dr. Iamandei Stănilă, Muzeul Naţional de Geologie Bucureşti; 

4. Păduri fosile din Godwana, 15 mai 2011; 

Invitat - Dr. Iamandei Stănilă, Muzeul Naţional de Geologie Bucureşti; 

5. Păduri fosile. Păduri pietrificate de la poli, 19 iunie 2011; 

Invitat - Dr. Iamandei Stănilă, Muzeul Naţional de Geologie Bucureşti 

6. Industrializarea României comuniste şi implicaţiile ei asupra Mediului, 25 

septembrie 2011,invitat - Dr. Liviu Ţăranu, CNSAS Bucureşti; 

7. Formarea bazaltelor de Emeishan (China) – semnificaţii paleogeografice şi 

climatice, 26. 11. 2011,invitat – Dr. Marian Munteanu, IGR Bucureşti; 

 

Lecţii de muzeu:  

În conformitate cu contractele de colaborare dintre şcolile din municipiul Bârlad, şcolile 

din localităţile judeţului Vaslui şi Muzeu s-au susţinut o serie de lecţii pe diferite teme din 

domeniul ştiinţelor naturii, în special din domeniul geologiei, seismicităţii, climatologiei şi 

paleontologiei, atât în cadrul muzeului căt şi la şcolile din localităţile Iana, Iveşti, Roşieşti, 

Siliştea. Cu această ocazie am popularizat activităţile desfăşurate în cadrul muzeului nostru şi 

expoziţiile permanente sau temporare organizate de muzeografii instituţiei bârlădene.  

 

1. Şc. Roşieşti, Cutremur şi protecţie antiseismică, 18 ianuarie; 

2. Şc. Nr. 1 Bârlad, Aspecte hidrologice ale podişului Bârladului, 27 ianuarie;  

3. Şc. Vutcani,  Date generale  despre roci, 22 februarie; 

4. Şc. Roşieşti, Date generale  despre roci, 22 februarie; 

5. Muzeu, Bârlad, Aspecte particulare în cadrul reliefului din Podişul Bârladului, 14 

aprilie; 

6. Şc. Vutcani, Râul Bârlad geneză evoluţie, 13 mai; 

7. Şc. Roşieşti, Râul Bârlad geneză evoluţie, 13 mai; 

8. Muzeu, Bârlad, Platforma euroasiatică, 8 iunie; 

9. Muzeu, Bârlad, Păduri fosile din Podişul Bârladului; 

10. Şc. Roşieşti, Păduri fosile din Podişul Bârladului, 15 septembrie; 

11.  Şc. Vutcani, Păduri fosile din Podişul Bârladului , 22 februarie; 

12. Şc. Popeni, Râul Siret,  geneză şi evoluţie, 16 noiembrie; 

13. Şc. Ciocani, Râul Siret,  geneză şi evoluţie, 16 noiembrie; 
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14.  Muzeu, Apele din Podişul Bârladului, 18 noiembrie. 

 

Sesiunea Naţională a Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad, Secţia de Ştiinţele Naturii 

-Perioadă:  25 – 27 mai 2011; 

-Tematică: Studii şi cercetări în domeniile Ştiinţelor Naturii şi Muzeologiei. 

Participări la sesiuni şi comunicări ştiinţifice - Secţiei de Ştiinţele Naturii 

Pentru valorificarea ştiinţifică a patrimoniului cultural mobil al Secţiei de Ştiinţele Naturii 

şi a rezultatului cercetărilor proprii s-a participat cu articole şi comunicări la următoarele 

manifestări culturale organizate de: 

1. Suceava, CLIMATE CHANGE IN THE CARPATHIAN - BALKAN REGION 

DURING THE LATE PLEISTOCENE AND HOLOCENE, Romania on 9-12 June 2011- 

Poster – PALEOSOILS FROM QUARRY NORTH OF BÂRLAD 

2. Bucureşti, The 8th Romanian Symposium of Paleontology, September 29-30, 2011 -

Poster – Mănăstirea: a New Pliocene Vertebrate Locality Moldova; 

3. Bacău, Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice - O nouă aşezare de tip Stoicani- 

Aldeni de la Trestiana, comuna  Griviţa, judeţul Vaslui; 

4. Iaşi, Sesiunea de comunicări „Mihai Savul”, 29 octombrie 2011, Noi date depre 

apariţia gipsului în Platforma Moldovenească; 

5. Bistriţa, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice, 11 – 12 noiembrie, 2011- 

Megaloceros giganteus din Pleistocenul superior din Valea Hreasca (Colinele Tutovei, Vaslui); 

6. Vaslui, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice, 6 – 8 decembrie, 2011 

Megaloceros giganteus din Pleistocenul superior din Valea Hreasca (Colinele Tutovei, Vaslui); 

7. Bucureşti, Simpozionului internaţional ,,A 12-a întâlnire anuală NECLIME”. 

Evenimentul este organizat de NECLIME (Neogene Climate Evolution in Eurasia Program) 

şi Institutul Geologic al României, este susținut de SPR (Societatea Paleontologilor din 

România) și ANCS (Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică) - Poster - 

Palaeoclimatic and palaeoenvironmental significance of the Late Miocene Moldavian Petrified 

Forest. 

 

Sectia Istorie modernă şi contemporană 

1.Serată literară „Victor Ion Popa, om de teatru polivalent”, 31 martie 2011;  

2.Expoziţie temporară – „Mari personalităţi ale ştiinţei româneşti: Petru Poni şi Ştefan 

Procopiu” în colaborare cu Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii din Iaşi,16 aprilie 2011;  



207 
 

3.Serată literară „Marin Sorescu, un scriitor uitat?”, 29 aprilie 2011;  

4.Serată literară „Gaiţele lui Al. Kiriţescu şi strategia cruzimii”, 21 octombrie 2011; 

5.Serată literară „Triada de la Baaad – Cezar Ivănescu, Gheorghe Ivănescu şi  Dumitru 

Ivănescu” - 24 noiembrie 2011 – a fost amânată pentru luna aprilie 2012 - 

 

Lecţie de muzeu: cu elevii de la Liceul Pedagogic „Al. Vlahuţă” din Bârlad, pe tema: 

Dragobetele sărută fetele (luna februarie);  

 

Sectia Istorie si Arheologie 

           Expoziţii: 

1.Expoziţie temporară : ,,Imaginea copilăriei în fotografii de epocă şi cărți poștale” 

29 octombrie 2011; 

2.Expoziţie temporară : ,,Dacii din Curbura Carpaților”, 3 decembrie 2011 

 

Conferinţe: 

1.,,Taberele de arheologie experimentală” organizate de Muzeul ,,Carpaților Răsăriteni ” 

,Sf. Gheorghe,   17 aprilie 2011; 

2. ,,Familia în epoca romană reflectată în ultimile studii”- 19.11.2011  

Participări la sesiuni şi comunicări ştiinţifice – Secţia Istorie Arheologie 

1. Participarea la un Simpozion din cadrul Zilelor culturale ale orașului Murgeni, 5-6 

august 2011 

2. Prezentarea unei lucrari în cadrul Sesiunii Naţionale de Comunicări Științifice a 

Muzeului intitulată ,,Etape în realizarea reconstituirii tridimensionale a unei locuițe neolitice 

din așezarea de la Trestiana“ pentru viitoarea expoziîție permanentă a Muzeului  Vasile Pârvan 

Bârlad” 

Lecţii de muzeu:  

1. ,,24 ianuarie -Unirea  principatelor”; 

2. ,,Ştefan cel Mare”; 

3. ,,Războiul de independenţă”; 

4. ,,Reconstituri virtuale in arheologie”; 

5. „Patrimoniul cultural mobil ”; 

6. „Situri arheologice din jurul Bârladului-Trestiana și Valea Seacă”; 

7. ,,Evul Mediu-Cetatea de Pământ Bârlad ” 
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8. ,,Civilizația dacică” 

9. ,,Evoluția omului” 

         10. ,,1decembrie - Unirea tuturor românilor” 

 

Concerte de muzică clasică 

 

1.Concert cameral Ozana  Kalmuzki - 25. 01 2011 ; 

2.Concert extraordinar Antal Szalai şi Josef Balog – Ungaria  - 5. 02 2011; 

3.Concert Fundatia “Remember Enescu” - 6.03. 2011; 

4.Concert extraordinar Inna Oncescu, Elena Stancu, Nicolae Simonov-  04. 2011; 

5. Concert al Ansamblului Remember Enescu - 27.05. 2011; 

6.Concert cameral în colaborare cu Şcoala de Arte N.N. Tonitza; 

  7.Concert cameral Fundaţia Remember Enescu -  06. 2011; 

8.Lansarea unui CD cu muzică franţuzească – V. Arnăutu -  07. 2011; 

9.Concert cameral  Ansamblul Cameral Remember Enescu -13 11 2011; 

         10.Festivalul international ,, Popasuri enesciene” - 10.10. 2011; 

 11.Concert extraordinat Alexandru Tomescu  - 20. 12. 2011. 

 

        Lecţie de muzeu: 

 

1.Instituţii de cultură din municipiul Bârlad – Muzeul “ Vasile Pârvan” 

2.Românul frate cu natura - Apostolii terrei 

3.We write our history – Plural stories to a shared European Memory 

 

Cercetarea patrimoniului virtual 

 

-Studii (teme): Documentare şi elaborarea materialului pentru Monografia muzeului  

 - documentarea şi lucrul la reconstituiri virtuale tridimensionale pentru viitoarea                  

expoziţie permanenta a muzeului; 

 - strângerea materialelor pentru revista muzeului. 

 

Lansări de carte 
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- Lansarea revistei nr.VI , Acta Musei Tutovensis ; 

- Lansarea catalogului de grafică Mărturii despre artă şi viată & Marcel Guguianu – 

&Schite şi aforisme , colaborare cu Editura Blumenthal 2011; 

- Lansarea catalogului de sculptura : Simfonia lumii  & Marcel Guguianu, colaborare cu 

Editura Blumenthal 2011. 

 

Cresterea patrimoniului –  Secţia Ştiinţele naturii 

 

Cercetări de teren 

 În vederea îmbogăţirii patrimoniului cultural mobil al secţiei şi în acelaşi timp al 

muzeului nostru am efectuat cercetări de teren pe arealul următoarelor localităţi: Fruntişeni, 

Roşieşti, Giurcani, Fălciu, Creţeşti Crasna, Valea Grecului şi Mănăstirea. Am verificat 

deschiderile naturale cunoscute, dar am căutat şi ale puncte potenţiale, în scopul colectării 

fosilelor. Am colectat bunuri din domeniul Ştiinţelor Naturii şi bunuri arheologice susceptibile 

de a fi introduse în patrimoniu cultural muzeal, după cum urmează: 

- colecţia de Paleobotanică – proces verbal nr.1166/13.12.2011- 9 eşantioane de lemne 

petrificate; de la PB 61 – PB 69 cu numerele de inventar de la 5171  la numarul 5179 cu valoarea 

de 270 lei; 

- colecţia de Paleontologie proces verbal nr.1168/13.12.2011 – 20 piese; 5169 la numarul 

5197 cu valoarea de 300 lei; 

- colecţia de Mamifere şi păsări naturalizate proces verbal nr 1169/13.12.2011– 12 piese; 

de la numarul de inventar 5198 la numarul 5209 cu valoarea de 1080 lei ; 

- Cristale de gips si asociatii de cristale proces verbal nr. 1167/13.12.2011 27 piese ; de la 

numarul de inventar 5210 la numarul 5236 cu valoarea de 31 lei 

Total piese inventariate :  68  cu valoarea de 1438 lei  

 

Evidenţă patrimoniului cultural naţional - Secţia Ştiinţele naturii 

 - s-au întocmit 200 F.A.E. pentru colecţia de malacologie. 

 - s-au întocmit 20 fişe, pentru clasare bunurilor culturale din colecţia  paleontologică şi 

colecţia  paleobotanică. 

  -întocmit 11 fişe de evidenţă pentru bunurile culturale naturalizate în acest an. 

 

Naturalizări  păsări şi mamifere : 
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Naturalizări de păsări şi mamifere pentru muzeul nostru : 

- 7 păsări de mărime medie; 

- 4 mamifere, două mari şi mici; 

-1 reptilă mică. 

Total – 12 piese 

 

Naturalizări de păsări şi mamifere pentru alte muzee (contracte) : 

Muzeul de Ştiinţele Naturii Ploieşti - 4 mamifere mari şi 14 păsări; 

Complexul de Ştiinţele Naturii Galaţi - 4 păsări. 

Total – 22 piese 

          Total general – 34 piese 

 

 Secţia Istorie modernă şi contemporană 

sigla „E” – 22 piese (cărţi, fotocopii, piese vestimentaţie etc.) de la nr. inv. 20.578 la nr. 

inv. 20.599 cu valoarea de 17632,39lei, provenite din donatii; 

sigla „F” – 577 documente senat, de la nr. inv. 10.424 la nr. inv. 11.000 cu valoarea de 

561,12 lei, provenite din donatii; 

sigla „G” – 1200 documente PCR, de la nr. inv. 18.801 la nr. inv. 20.000 cu valoarea de 

3.760,6 lei ,provenite din donatii; 

sigla „H” – 525 ziare, de la ne. inv. 16.126 la nr. inv. 16.650 cu valoarea de 84,8 lei 

provenite din abonamente . 

          Total piese inventariate: 2.324 cu valoarea de 22.038,91 lei 

Secţia Istorie-Arheologie 

 

Efectuarea de periegheze şi evaluare de teren în număr de 60. Identificarea cu prilejul 

acestor periegheze, a 48 de puncte cu potențial arheologic, dintre care amintesc o așezare 

neolitică Cucuteni A3 în pădurea Dobrina,  în apropiere de Crasna o puternică așezare din epoca 

bronzului de tip cultura Noua, mai mulți tumuli funerari, o așezare medievală și una neolitică în 

apropiere de Costești, etc. 

Colectarea a numeroase cioburi și fragmente ceramice, printre care și două piese de 

excepție, două figurine antropomorfe.  

S-a inventariat  204 piese de numismatică. 15307 – 15510, in valoare de  90 lei 
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Participarea la efectuarea degrevării de sarcină arheologică la proiectul de investiții de 

reabilitare a DN 24 și DN 24B. 

Întocmirea a 200 FAE (fișe analitice de evidență). 

          Trimiterea spre clasare a unui numar de 379 piese de arheologie şi numismatică. 

 

         Secţia Artă 

 

Sau inventariat un numar de 9 sculpturi din bronz, gips, teracota şi tablouri pe  panză, si 

carton de la numărul  de inventar  4114 la numărul 4122 cu valoarea de 17500 lei 

 

 

DOMENIUL INVENT
AR 

PROVENIENŢĂ 

Total CERCET. 
PROPRII 

 
ACHIZIŢII 
 

 
DONAŢII 
 

1 ŞTIINŢELENATURII 

 paleobotanică 
 

5171 - 
5179 

9 
   9 

 

 paleontologie 
 

5169 -  
5197 

20 
   20 

 

 păsări şi mamifere- 5198 - 
5209 12   12 

 

 cristale de gips  şi 
asociaţii de cristale 

5210- 
5236 27   27 

                   Total 68 
2 ISTORIE MODERNĂ  ŞI CONTEMPORANAISTORIE  
 cărţi, fotocopii, piese 

vestimentaţie etc. 
20578- 
20.599   22 22 

 
documente senat 10.424 - 

11.000   577 577 

 
documente PCR 18.801  -

20.000   1200 1200 

 
ziare 16.126 -

16.650  525  525 

                  Total 2324 
3     ARHEOLOGIE 
 

piese de numismatica 15307 - 
15510   204 204 

                   Total                                   204 
4      ARTĂ 
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 sculpturi-bronz, gips, 
teracotă,tablouri; 
tablouri panză, carton 

4114 - 
4122   9 9 

                     Total    9 
               Total general 2605 
 
     Total   fişe F.A.E.  431 ( S.Arheologie +  S. Ştiintele naturii )   

Conservare şi restaurarea bunurilor muzeale din cadrul laboratorului de restaurere  
 

S-au prelucrat prin metode specifice laboratorului de restaurare (fotografiat înainte, 

curăţat, tratat, lipit, completat forma, finisat, integrat cromatic, conservat, fotografiat, întocmit 

documentaţie)  

următorul material: 

Lipit mărgică Bogdăneşti, nr. inv. 369. 

-oală, nr. inv. 1327 

-ceaşcă, nr. inv. 2474 

-cană, nr. inv. 5108 

-castron, nr. inv. 9644 

-strachină, nr. inv. 9496 

-cană, nr. inv. 9779 

-cană, nr. inv. 9771 

-castron, nr. inv. 9544 

-vas provizii, nr. inv. 918 

-oală, nr. inv. 2568 

-oală, nr. inv. 8560 

-cupă Docăneasa, fără nr. inv. 

-gresie, fără nr. inv. 

-oală Iveşti-Pogoneşti, fără nr. inv. 

-200 fragmente ceramice Polocin – material arheologic de studiu, fără nr inv. 

-2 idoli – DN 24, fără nr. inv. 

-200 fragmente ceramice Polocin – material arheologic de studiu, fără nr. inv. 

-2 idoli – DN 24, fără nr. inv. 

1800 fragmente DN 24 – fragmente ceramice pentru raportul de diagnosticare arheologică. 

Desenat în creion şi tuş (mărit, micşorat - material arheologic de studiu Polocin, planul 

şantierului arheologic Polocin-Izlaz, morminte, complex adâncit, pată cenuşă, vatră. 
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Mărit şi tras în tuş plan sală centrală pentru simeza secţiei de artă din clădirea centrală a 

muzeului; 

desenat material de la Iveşti-Pogoneşti, Bogdăneşti. 

 

Casa Sturdza – Depozit Artă: 

S-au verificat şi s-au luat măsuri de conservare preventivă împotriva dăunătorilor:  

- 4 cutii ştergare cu următoarele nr. inv.:  

D / 869; D / 876; D / 877; D / 878; D / 879; D / 880; D / 875; D / 870; D / 1677; D / 1678;  

D / 1681; D / 2011; D / 3340; D / 3347; D / 2004-2008; D / 1266; D / 3348-3357; D / 820;  

D / 891; D / 1679; D / 1680; D / 3476; D / 3486; D / 882; D / 884; D / 886-889; D / 894;  

D / 868; D / 2012; D / 2002; D / 2010; D / 4078; D / 4074; D / 4079; D / 4080; D / 4081;  

D / 4073. 

- scoarţe, tapiserii: D / 1264; D / 1858; D / 1959; D / 1265; D / 1958; D / 1975; D / 1957;  

D / 248; D / 1974; D / 898; D / 896; D / 897. 

 

Depozit Artă BASA: 

carpeta persană, costum popular, tapiserii:  

D / 1973; D / 1972; D / 899; D / 1267; D / 1625; D / 1614; D / 3328; D / 1497; D / 1270; D / 

1326; D / 1901; D / 1900;  

D / 1426; D / 3327; şi trei piese fără nr. inv. 

Verificat periodic depozitele de artă, arheologie, istorie, ştiinţele naturii, urmărind starea de 

sănătate a pieselor, curăţenia. 

Tratat, conservat, împachetat: ladă zestre, D / 836; candelabru, D / 1128. 

Verificat, cosmetizat, integrat cromatic 6 rame tablouri de Iosif Iser (pentru expoziţie Cotroceni 

– Bucureşti), cu următoarele nr. de inv.: 

D / 623; D / 624; D / 625; D / 626; D/ 1485; D / 1486. 

Cosmetizat, integrat cromatic 26 rame tablouri Uţa Chelaru şi 2 rame tablouri (Arnăutu) pentru 

Expoziţie Parlament – Bucureşti, cu următoarele nr. de inv.: 

D / 560; D / 561; D / 1441; D / 1442; D / 1444; D / 1445; D / 1446; D / 1447; D / 1448; 

D / 1449; D / 1450; D / 1861; D / 1862; D / 1953; D / 1987; D / 2580; D / 2581; D / 2582; 

D / 3280; D / 3281; D / 3389; D / 3390; D / 3489; D / 3816; D / 3817. 

Verificat, aspirat, desprăfuit, tratament conservare, împachetat tapiseria „Eroi intraţi în legendă”, 

nr. inv. 1956 (expoziţie Bucureşti – Galeria de artă Dialog). 
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Curăţat, desprăfuit, scos pete 2 bucăţi grafică de Marcel Guguianu. 

 

Pavilion Muzeal „Marcel Guguianu” 

Împreună cu personalul de supraveghere – tratament conservare (ceruire) 2 fotolii şi o 

canapea lemn sculptat D. Tarază. 

Lustruit şi îndepărtat petele de clorură de pe sculpturile din bronz de M. Guguianu, cu 

următoarele nr. de inv.: 

D / 3948; D / 3690; D / 3525; D / 3681; D / 3682; D / 3711; D / 3715; D / 3678; D / 3727; 

D / 3700; D / 3697; D / 3710; D / 3719; D / 3683; D / 3524; D / 3695; D / 3670; D / 3714; 

D / 3792; D / 3690’ D / 3797; D / 4118; D / 3717; D / 3673; D / 3789; D / 3947; D / 3698; 

D / 3725; D / 3729; D / 3669; D / 3699; D / 3730; D / 3672; D / 3676; D / 3948; D / 3718; 

D / 3796; D / 3790; D / 3526; D / 3680; D / 3797. 

Întărit, lipit, integrat cromatic, lustruit lucrarea „Dedal” – bronz de soclu, nr. inv. D / 3690. 

Conservat piese lemn împreună cu personalul din secţia de istorie şi personalităţi bârlădene 

(săli expoziţie), cu următoarele nr. de inv.: 

D / 8294; D / 8296; D / 8293; D / 8289; D / 8290; D / 8291; D / 8292; A / 9899; D / 1282; 

D / 1790; D / 1783; D / 1786-1788; D / 1626; D / 1784; D / 1785; D / 1627. 

Verificarea periodică a curăţeniei din sălile de expoziţie şi depozite, precum şi luare de 

măsuri preventive pentru combaterea dăunătorilor. 

Verificarea stării de sănătate a pieselor expuse. 

Înregistrarea zilnică a parametrilor microclimatici UR / T din sălile de expoziţie şi 

depozite, luare de măsuri după caz. 

Participat la împachetarea pieselor ce au scoase din depozite, cu diferite ocazii. 

Şedinţe foto înainte şi după restaurarea pieselor. 

Întocmit fişe şi jurnale de restaurare: 44 bucăţi. 

          Pregatit apă distilată de câte ori a fost nevoie. 

 

Secția de  Științele naturii: 

-asigurarea condiţiilor microclimatice a bunurilor culturale din cadrul expoziţiei 

permanente şi din depozitul secţiei; 

-prepararea materiualului de paleontologie colectat din teren de muzeograful secţiei; 

-activităţi de conservare preventivă a bunurilor culturale panotate  în spaţiul expoziţional 

şi în depozit. 
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Anul 2012 
 
Expoziții: 

 -  Expoziţia ,, Ştefan cel Mare – 555 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei”  

 - Expoziţia ,, Cultura Gumelniţa” 

 - Expoziţia „Salutare Primăvară”; 

 - Expoziţia „Ştefan Cel Mare. 555 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei”; 

 - Expoziţia „Ouă de dinozauri din Transilvania”; 

 - Expoziţia „140 de ani de la inaugurarea liniei de cale ferată Tecuci – Bârlad”; 

 - Expoziţia „Reptile vii”,  

  - Expoziţia „Nestemate din adancuri” 

 - Expozitia permanentă de artă „ Colectii si colectionari” 

 - Expozitia permanentă „ Tezaur” 

 - Expozitia  itinerantă „Drapelul la români” – a fost adusă de la Chişinău în urma colaborarii cu 

colectionarul Petru Costin 

 - Expozitia itinerantă „ Evolutia armamentului din preistorie pana in zilele noastre” a fost adusă 

de la Chişinău în urma colaborarii cu colectionarul Petru Costin 

 

Conferinte: 

 - Conferinţa ,, Sanctuarele neolitice din Europa(mileniile IX-V î.Hr.) ” 

 - Conferinţa” Proiecte de arheologie experimentală” 

 Conferinţa - Gazele de şist. Tehnologii de exploatare, în colaborare cu Primăria Mun. Bârlad şi 

Societate de Geografie Vaslui; 

  -  Conferinţa Dosarele securităţii astăzi, cui mai folosesc, pe cine mai interesează; 

 - Conferinţa Paleogeografia Dealurilor Fălciului în urmă cu 12 – 8 milioane de ani, 22; 

  -  Conferinţa România de la o criză la alta. Românii în anii optzeci. 

 - Dialoguri despre parintele Gheoghe Ion Moraru si poieziile lui mangaietoare 

 -  Gala laureaţilor si expozitie de caricatura Costel Pătrăşcanu 

 

Simpozioane: 

- Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice –  

- Sectia arheologie – Arheologia mileniului I p. Chr. 
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- Secţia de ştiinţele Naturii – Studii şi cercetări în domeniile Ştiinţelor Naturii şi Muzeologiei , 

25 -27 mai 2012. 

- Simpozionul „ Un singur Pămân”t; 

- Simpozion „Oameni şi fapte”, com. Fruntişeni, jud. Vaslui, 3 iunie 2012; 

 

Serate literare 

- 24 februarie – Ion Hobana şi triumful visătorilor 

         -  20 aprilie – Topârceanu între melancolie şi umor 

         - 03 mai –  Baaadul poetului Ivănescu 

         - 27 septembrie –  Eternul Caragiale 

         - 25 octombrie - Cezar Petrescu, un rob al condeiului 

         -  noiembrie – „Teatratorul” Ion Sava 

 

Concerte de muzica clasica 

 - Concert vocal instrumental Ioana Stanescu Calina Chiriac 

 - Preludiul Gloriei – Colaborare cu Fundatia „ Remember Enescu 

 - Concert de muzica clasica Laura Sandru , Georgiana Pletea 

  - Concert Tudor si Calin Andrei 

- Concert international Josef Balog si Antal Zalai 

- Concert extraordinar Gabriel Croitoru 

 - Ioana Ochescu – vioara si Iulian Ochescu pian 

 - Concert de Craciun  al Clubului “ Micii muzicieni” 

 

Lansări de carte 

 - Dialoguri despre parintele Gheoghe Ion Moraru si poieziile lui mangaietoare 

 - mai 2012 – lansarea revistei „Perseus” nr I 

 - mai 2012 Lansarea numarului VII a revistei muzeului Acta Museis Tutovensis 

 - Participare la secţiunea postere  la Congresul Internaţional Arheoinvest 

 Bogdan Gabriel Răţoi, Mihai Brânzilă, Victor Şabliovschi, Cristina-Gianina Bălan, Laurenţiu 

Ursachi, Mircea Oancă, Cristian Onel, Second Arheoinvest Congres – Interdisciplinary research 

in arheology, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi 

 - Studii şi articole de numismatică, Marian Bolum, 27 mai 2012; 
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 - Muzeul colecţiilor paleontologice originale de la Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, Ilie Turculeţ şi 

Mihai Brânzilă,  22 iunie 2012. 

 

Secţia observator astronomic/planetatiu 

- 6 ianuarie – observaţii astronomice; 

- 7 ianuarie – lecţie club astronomie – “Coordonate ceresti. Orientarea pe sfera cereasca dupa 

stele, planete, Soare si Luna; 

- 20 ianuarie – observaţii astronomice; 

- 21 ianuarie – lecţie club astronomie – “Instrumente optice folosite in astronomie” 

- 27 ianuarie – observaţii astronomice; 

- 4 februarie – lecţie de astronomie -  “Formarea Sistemului Solar. Notiuni de Geologie 

Planetara” 

- 10 februarie – observaţii astronomice; 

- 17 februarie – observaţii astronomice; 

- 18 februarie – lecţie de astronomie – “Sistemul Pamant – Luna. Fenomenul mareelor” 

- 24 februarie – observaţii astronomice; 

- 2 martie – observaţii astronomice; 

- 3 martie – lecţie de astronomie « Harta Cerului. Atlase «  

- 9 martie – observaţii astronomice; 

- 16 martie – observaţii astronomice; 

- 17 martie – lecţie de astronomie –« Catalogul Messier » 

- 23 martie – observaţii astronomice  

- 30 martie – observaţii astronomice  

- 31 martie – lecţie de astronomie – « Mituri si Constelatii » 

- 02 aprilie – observaţii astronomice  

- 03 aprilie – observaţii astronomice  

- 04 aprilie – observaţii astronomice  

- 05 aprilie – observaţii astronomice  

- 06 aprilie – observaţii astronomice  

- 13 aprilie – observaţii astronomice  

- 20 aprilie – observaţii astronomice  

- 21 aprilie – lecţie de astronomie – « Comete si asteroizi », Constelatiile cerului de primavara, 

obiecte « deep sky » ; 
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- 24 – 28 aprilie – Săptămâna Internationala a Astronomiei; 

- 28 aprilie – Ziua Internationala a Astronomiei; 

- 2 mai – observaţii astronomice; 

- 4 mai – observaţii astronomice; 

- 5 mai – lecţie de astronomie – clasificarea stelelor – Diagrama hertzsprung-russell; 

- 11 mai – observaţii astronomice; 

- 18 mai – observaţii astronomice; 

- 21 mai – observaţii astronomice 

- 26 mai – lecţie de astronomie- “Stele variabile, duble, multiple, roiuri de stele”; 

- 2 iunie – lecţie club astronomie “Tranzitele planetelor Mercur si Venus peste discul Soarelui”; 

- 6 iunie  - Tranzitul planetei Venus peste discul Soarelui; 

- 7 – 10 iunie - Şcoala de vara de astronomie “Descopera Universul” ediatia I; 

- 22 iunie – observaţii astronomice  

- 23 iunie – lecţie de astronomie – « Planetele extrasolare » 

- 7 iulie – lecţie club astronomie « Constealatiile cerului de vara. Obiecte deep sky »; 

- 5 iulie – Lector la şcoala de vara de astronomie “Priviti Cerul!” din Galati. « Observatoare 

astronomice in lume. Observatorul Astronomic Bârlad »; 

- 6 iulie – observaţii astronomice; 

- 30 iunie – lecţie club astronomie – « Soarele. Steaua noastra”; 

- 3 august – observaţii astronomice 

- 4 august – lecţie de astronomie “Curentii meteorici. Perseidele” 

- Perseidele “Ploaia de stele cazatoare” 

- 10 august – observaţii astronomice 

- 31 august – observaţii astronomice 

- 1 septembrie – lecţie club astronomie: “Notiuni de meteorologie si climatologie. Fenomene 

optice in atmosfera” 

- 7 septembrie – observaţii astronomice; 

- 14 septembrie – obsevatii astronomice; 

- 15 septembrie – lecţie club astronomie “Forta electromagnetica” 

- 21 septembrie – observaţii astronomice ; 

- 28 septembrie – observaţii astronomice ; 

- 29 septembrie – lecţie club astronomie – « Constelatiile cerului de toamna » si « Clasificarea 

Galaxiilor. Galaxia noastra. Calea Lactee” 
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-  “Săptămâna Mondiala a Spatiului Cosmic”. Aniversarea a doi ani de activitate a Astroclubului 

“Perseus” Bârlad; 

- 12 octombrie – observaţii astronomice ; 

- 19 octombrie – observaţii astronomice ; 

- 26 octombrie – observaţii astronomice; 

- 2 noiembrie – observaţii astronomice ; 

- 3 noiembrie – lecţie club astronomie « Observatoare astronomice din lume. « Astronomia 

moderna »; 

- 9 noiembrie – observaţii astronomice ; 

- 13 noiembrie  - observaţii astronomice. Lecţie de astronomie. Realizare de clip publicitar 

pentru situl « Tara lui Andrei » de la Petrom ; 

- 16 noiembrie – observaţii astronomice; 

- 17 noiembrie – lecţie de astronomie –“ Configuratiile Planetelor. Istoria Astronomiei” 

- 30 noiembrie – observaţii astronomice; 

- 1 decembrie – lecţie club astronomie “Nebuloasele. Tipuri de nebuloase”; “Telescoape 

spatiale” 

- 7 decembrie – observaţii astronomice; 

 

 Alte activități: 

− 10 februarie - Poze la Observatorul Astronomic in vederea realizarii unui film de 

promovarea in presa locala; 

− 17 februarie - Poze la Observatorul Astronomic in vederea realizarii unui film de 

promovarea in presa locala; 

− 19 februarie – Poze la Observatorul Astronomic in vederea realizarii unui  film de 

promovarea in presa locala; 

− 21 februarie - Poze la Observatorul Astronomic in vederea realizarii unui film de 

promovarea in presa locala 

− 24 februarie - Poze la Observatorul Astronomic in vederea realizarii unui film de 

promovarea in presa locala; 

− 29 februarie - Poze la Observatorul Astronomic in vederea realizarii unui film de 

promovarea in presa locala; 

− Realizarea filmului „Cerul Bârladului” în intervalul 10 – 27 februarie 2012 
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− 7 martie - Poze la Observatorul Astronomic in vederea realizarii unui film de promovarea in 

presa locala; 

− 9 martie - Poze la Observatorul Astronomic în vederea realizarii unui film de promovarea in 

presa locala; 

− 12 martie - Poze la Observatorul Astronomic în vederea realizarii unui film de promovarea 

in presa locala; 

− 13 martie - Poze la Observatorul Astronomic în vederea realizarii unui film de promovarea 

in presa locala; 

− 16 martie - Poze la Observatorul Astronomic în vederea realizarii unui film de promovarea 

in presa locala; 

− 19 martie - Poze la Observatorul Astronomic în vederea realizarii unui film de promovarea 

in presa locala; 

− 23 martie - Poze la Observatorul Astronomic în vederea realizarii unui film de 

promovarea in presa locala; 

− 25 martie - Poze la Observatorul Astronomic in vederea realizarii unui mic film de 

promovarea in presa locala; 

− 26 martie - Poze la Observatorul Astronomic în vederea realizarii unui film de 

promovarea in presa locala; 

− 30 martie – Realizarea filmului de promovare a Observatorului Astronomic „Planetele 

Jupiter si Venus”; 

− 15 mai – poze Canon Proiect „Modernizarea Observatorului Astronomic Bârlad”; 

− 15 iulie – Observaţii astronomice cu scop stiintific la Oculatatia Luna – Jupiter; 

Realizarea unui film de prezentare pentru public; 

− 11 septembrie – Intretinere instrumente optice folosite la Observatorul Astronomic. 

Colimare, aliniere, teste pentru astrofotografie; 

− 12 septembrie – Documentare si deplasare pe teren in vederea testarii unui nou punct de 

observaţii astronomice in apropierea localitatii Tutova, judetul Vaslui; 

− 14 septembrie – Teste pentru astrofotografie. Proba reducator focala pentru Meade LX 

200; 

− 18 septembrie – Teste pentru astrofotografie. Reglaj montura telescop; 

− 19 septembrie – Teste pentru astrofotografie; 

− 1 octombrie – Teste pentru astrofotografie; 
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− 9 octombrie – Teste pentru astrofotografie; 

− 17 octombrie – Masuratori stiintifice – astrofotografie  la cometa 168 P Hergenrother. 

− 30 noiembrie – Masuratori stiintifice – teste pentru astrofotografie la galaxia 

Andromeda; 

− S-a efectuat întretinerea si actualizarea sitului public http://perseusBârlad.blogspot.ro/ pe 

tot parcursul anului 2012. 

 

Cercetare  

Cercetări de teren: 

 Au fost realizate cercetări de teren în vederea colectării de fosile din aflorimentele 

existente pe văile râurilor Hreasca - sat Movileni, com. Coroieşti, Valea Idrici – satele Codreni, 

Roşieşti şi Idriciul de Jos, Valea Elanului – com. Giurcani, com. Şuletea, com. Epureni, com. 

Zorleni cu cele două cariere aflate în apropierea satului Zorleni şi satului Simila. De aseneni am 

verificat o serie de aflorimente aflate pe versanţii de dreapta ai râului Prut din satul Rânzeşti şi 

satul Fâlciu. 

Participarea la echipa de lucru din cadrul muzeului ce se ocupă cu descărcările de sarcină 

arheologică au condus la colectarea unui important material  ceramic, litic şi paleontologic din 

teritoriul cercetat, şi totodată la identificarea  unor noi situri şi aşezări umane din neolitic şi până 

în perioada Evului mediu, în etapele de diagnoză a terenului, supravegherea lucrărilor în zonele 

de interes, şi întocmirea rapoartelor pe etape, după cum urmează: 

- reabilitare DN24, limită judeţ Galaţi/Vaslui şi DN 24B, Crasna-Albiţa "Lot 1 DN 24 Km 

51+000-Km 90+000"; 

- reabilitare DN24, limită judeţ Galaţi/Vaslui şi DN 24B, Crasna-Albiţa;  Lot 2 DN 24 Km 

90+000-Km 105+070 DN 24B Km 0+000-Km 22+000; 

-reabilitare DN 24, limită judeţ Galaţi/Vaslui şi DN 24B, Crasna-Albiţa "Lot3 DN 24B Km 

22+000-Km 47+881"; 

- “Fabrică de nutrețuri combinate” al Sc Nutriva Srl Roşieşti Gară; 

  - reabilitare DN 24, Crasna-Iași, Km 105+720 – Km 188+150 – în traversarea teritoriului 

județului Vaslui şi a judeţului Iaşi. 

În urma informaţiilor primite de la diverşi localnici, împreună cu muzeograful Mircea 

Oancă,  am colectat o serie de artefacte arheologice din situri aflate în satul Fruntişeni, satul 

Trestiana, com. Griviţa şi satul Codreni, com. Roşieşti. Piesele vor fi cercetate şi introduse în 

patrimoniul cultural muzeal al instiuţiei noastre. 
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- Supraveghere arheologică pentru proiectul de investiții Reabilitare DN24 limită judeţ 

Galaţi/Vaslui şi DN 24B Crasna-Albiţa "Lot 1 DN 24 Km 51+000-Km 90+000". 

- Supraveghere arheologică pentru proiectul de investiții Reabilitare DN24 limită judeţ 

Galaţi/Vaslui şi DN 24B Crasna-Albiţa;  Lot 2 DN 24 Km 90+000-Km 105+070 DN 24B Km 

0+000-Km 22+000. 

- Supraveghere arheologică pentru proiectul de investiții Reabilitare DN 24 limită judeţ 

Galaţi/Vaslui şi DN 24B Crasna-Albiţa "Lot3 DN 24B Km 22+000-Km 47+881". 

- Evaluare de teren “Fabrică de nutrețuri combinate” al S.C. Nutriva S.R.L. Roşieşti Gară 

    -Supraveghere arheologică pentru proiectul de investiții “Fabrică de nutrețuri combinate” al 

S.C.  Nutriva SRL  Roşieşti Gară. 

- Evaluare de teren pentru proiectul de investiții “Reabilitare DN 24 Crasna-Iași, Km 105+720 – 

Km 188+150 – în traversarea teritoriului. 

- Redactarea raportului intermediar de supraveghere arheologică pentru proiectul de investiţii 

Reabilitare DN24 limită judeţ Galaţi/Vaslui şi DN 24B Crasna-Albiţa "Lot 1 DN 24 Km 

51+000-Km 90+000". 

- Redactarea raportului intermediar de supraveghere arheologică pentru proiectul de investiţii 

Reabilitare DN24 limită judeţ Galaţi/Vaslui şi DN 24B Crasna-Albiţa;  Lot 2 DN 24 Km 

90+000-Km 105+070 DN 24B Km 0+000-Km 22+000. 

- Redactarea raportului intermediar de supraveghere arheologică pentru proiectul de investiţii 

Reabilitare DN 24 limită judeţ Galaţi/Vaslui şi DN 24B Crasna-Albiţa "Lot3 DN 24B Km 

22+000-Km 47+881". 

- Redactarea raportului de evaluare de teren “Fabrică de nutreţuri combinate” al S.C. Nutriva 

SRL Roşieşti Gară. 

- Redactarea raportului de supraveghere arheologică pentru proiectul de investiţii “Fabrică de 

nutreţuri combinate” al S.C. Nutriva SRL Roşieşti Gară. 

- Redactarea raportului de evaluare de teren Evaluare de teren pentru proiectul de investiții 

“Reabilitare DN 24 Crasna-Iași, Km 105+720 – Km 188+150 – în traversarea teritoriului. 

 

-Studii si articole(teme):  

 Cercetarea patrimoniului virtual 
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 - Documentare şi prelucrea materialelor pentru realizarea lucrării legate de descoperirile din 

necropolele de secol IV p. Chr. De la Polocin punctul „ Islaz”, Pogoneşti punctul „ La Movilă” şi 

Bogdăneşti – întocmit catalogul descoperirilor. 

- Documentare şi adunarea informaţiilor privind monografia muzeului;  

- Strângerea materialelor pentru revista muzeului. 

- temă de cercetare multianuală  - Paleofauna din depozitele sedimentare ale Podişului 

Bârladului. 

- Ianuarie – Martie 2012 - documentarea cu privire la realizarea proiectului „Modernizarea 

Observatorului Astronomic Bârlad”; 

- Aprilie 2012 - Implementarea proiectului „Modernizarea Observatorului Astronomic Bârlad”; 

-  Realizarea unui nou proiect „Modernizarea Observatorului Astronomic Bârlad II” ce a fost 

depus pe situl „Ţara lui Andrei” de la Petrom în luna noiembrie 2012; 

 

-Articole publicate pe situl http://noutatidinastronomie.blogspot.ro/ 

- Fenomene astronomice pe anul 2012 – 1 ianuarie 2012; 

-  Fenomene astronomice in luna februarie 2012 – 31 ianuarie 2012; 

-   Cerul Bârladului – 1 martie 2012; 

-  Jupiter si Venus – 31 martie 2012; 

-  Săptămâna Internaţionalî a astronomiei – 19 aprilie 2012; 

- Fenomene astronomice in luna mai 2012 – 30 aprilie 2012; 

- Tranzitul planetei Venus peste discul Soarelui – 29 mai 2012; 

- Cerul departe de luminile orasului – 30 iunie 2012; 

- Perseidele « ploaia de stele cazatoare » - 28 iulie 2012; 

-  Fenomene astronomice în luna septembrie 2012 – 31 august 2012; 

- Astroclubul « Perseus » - doi ani de activitate – 1 octombrie 2012 ; 

- Imagini în premiera. Prima poza cu o cometa realizata la Observatorul Astronomic Bârlad – 22 

octombrie 2012; 

- Un nou proiect pentru Observatorul Astronomic Bârlad – 2 noiembrie 2012; 

 - Fenomene astronomice în luna decembrie 2012 – 29 noiembrie 2012. 

 - Mircea Mamalauca, O operă necunoscută – portretul lui Nectarie Vlahuţă, pictat de Nicolae 

Grigorescu, Rev. Historia, nr. 123, 2012, p. 10 - 11 

- Daniel Bejan, Mihai Brânzilă, Laurenţiu Ursachi, Studiu preliminar asupra faunei de moluşte 

sarmaţiene de la Simila şi Sălcioara (Vaslui), Acta Musei Tutovensis, VII, p. 202 – 209, 2012; 
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- Marin Rotaru, Laurenţiu Ursachi, Cristian Onel,  Capete mobile de statuete descoperite pe 

valea Elanului, jud. Vaslui, Acta Moldaviae Meridionalis, p. 2012; 

- Poster, Bogdan Gabriel Răţoi, Mihai Brânzilă, Victor Şabliovschi, Cristina-Gianina Bălan, 

Laurenţiu Ursachi, Mircea Oancă, Cristian Onel, Second Arheoinvest Congres – 

Interdisciplinary Research In Arheology, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi. 

   

  Comunicări ştiinţifice: 

- L.Ursachi, Mihai Brânzilă, Vlad Codrea, ,,Un craniu de Bison priscus” descoperit în zona 

centrală a Podişului Bârladului, Simpozionul ştiinţific „Grigore Cobălcescu”, Univ. „Al. I. 

Cuza” Iaşi, 27 octombrie 2012; 

- Vlad Codrea, Laurenţiu Ursachi, Bogdan Răţoi, Alexandru Solomon, Noi descoperiri de 

rinoceri pleistoceni din aria Bârladului (Vaslui), Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice, 

Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud; 

- Prof. univ. dr. Mihai Brânzilă, drd. Bogdan Gabriel Răţoi, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, drd. 

Laurenţiu Ursachi, Muzeul „V. Pârvan” Bârlad, prof. univ. dr. vlad codrea, Univ. „Babeş-

Boliay” Cluj - Sedimentologia şi paleontologia carierelor de piatră de la nord de Bârlad, 

Sesiunea Naţională a Muzeului “Ştefan cel Mare” Vaslui; 

- Marin Rotaru, Giurcani, Dr. Cristian Onel, Şcoala Roşieşti, Laurenţiu Ursachi, Muzeul „V. 

Pârvan” Bârlad - Plastica din faciesul Stoicani-Aldeni de pe teritoriul judeţului Vaslui, 

Sesiunea Naţională a Muzeului “Ştefan cel Mare” Vaslui. 

 

Prelegeri: 

 - Mircea Mamalauca, Conferinţa – Mărturii legate de locuitorii zonei Bârladului în decursul 

istoriei; 

  - Alina Butnaru - Cartea – importanţa şi semnificaţia ei în viaţa noastră, desfăşurate cu elevi 

de la şcolile generale şi liceele din oraş în cadrul proiectului „Şcoala altfel”. 

 - Laurenţiu Ursachi, Asociaţii de vertebrate din Meoţianul Podişului Bârladului, Simpozion 

ştiinţific – Istorie şi cultură pe Valea Elanului, Şcoala Virgil Caraivan Şuletea; 

 

 Lecţii de muzeu: 

 -  Săptămâna 2 – 6 aprilie 2012 „Şcoala altfel”: 

  - Temă - Bazinul hidrografic al râului Bârlad – 5 lecţii; 

  - Temă - Gazele de şist – 5 lecţii; 
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  - Festivalul Naţional al şanselor tale. Mediul social mai sigur pentru o educaţie mai 

performantă,  16 noiembrie 2012; 

  - Lemne pietrificate din Podişul Bârladului, 21 noiembrie 2012; 

- Evoluţia şi dispariţia elefantoidaelor pe teritoriul ţării noastre, Simpozion, Dumitru Bahrim şi 

Valea Jigăliei, Şcoala cu clasele I-IV, Jigălia, 14.10.2012; 

 -  Fauna de vertebrate fosile din Delurile Fălciului, jud. Vaslui,  

 - lecţie de muzeu 24 ianuarie 2012 – “24 ianuarie Unirea  principatelor” 

 - lecţie de muzeu 10 mai 2012- “Războiul de independenţă”  

 - lecţie de muzeu 15 martie 2012 - “Întemeierea statului dac” 

  - lecţie de muzeu 5 septembrie 2012 - „Patrimoniul cultural mobil” 

 - lecţie de muzeu 1 noiembrie 2012 – “Unirea de la 1600”  

 - lecţie de muzeu 28 noiembrie 2012 – “Marea Unire” 

 

Şcoala altfel: 

1 .02.04.2012 Lecţia “Preistoria”  

1 .02.04.2012 Lecţia “Preistoria”  

1 .02.04.2012 Lecţia “Preistoria”  

1 .02.04.2012 Lecţia “Preistoria”  

1 .02.04.2012 Lecţia “Preistoria” (Colegiul Cuza) 

1 .02.04.2012 Lecţia “Preistoria” (Colegiul Cuza) 

1 .03.04.2012 Lecţia “Preistoria”  (Colegiul Petru Rareș) 

1 .03.04.2012 Lecţia “Preistoria”  (Colegiul Petru Rareș) 

1 .03.04.2012 Lecţia “Preistoria” (Colegiul Cuza) 

1 .03.04.2012 Lecţia “Preistoria” (Colegiul Cuza) 

1 .04.04.2012 Lecţia “Preistoria” (Colegiul Cuza) 

1 .04.04.2012 Lecţia “Preistoria” (Colegiul Cuza) 

1 .05.04.2012 Lecţia “Preistoria” (Colegiul Cuza) 

1 .05.04.2012 Lecţia “Preistoria” (Colegiul Cuza) 

1 .05.04.2012 Lecţia “Preistoria” (Colegiul Cuza) 

1 .06.04.2012 Lecţia “Preistoria” (Colegiul Petru Rareş) 

1 .06.04.2012 Lecţia “Preistoria” 60 elevi (Colegiul Petru Rareş) 

 

Creşterea patrimoniului   
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Secţia ştiinţele naturii 

 Naturalizări de păsări şi mamifere : 

- 3 mamifere – doi iepuri şi o nevăstuică 

- 7 păsări – făzăniţă, ghionoaie verde, potârniche, uliul mic, uliul şorecar, prigorie,şi sticlete. Inv. 

5259 – 5268.  

  Colecţia muzeului cu piese de paleontologie a fost imbogăţită cu alte 21 de piese 

descoperite în urma cercetarilor de teren derulate în ultimul an.Inv. 5237 – 5257. 

 

Secţia Personalităţi bârlădene 

-sigla „E” – 177 piese (cărţi, fotocopii, piese vestimentaţie, aparatură electronică etc.), din 

care 5 piese sunt dubluri, de la nr. inv. 20.600 la nr. inv. 20.771 cu valoarea de 2.714 lei; 

-sigla „F” – 92 documente senat, de la nr. inv. 11.001 la nr. inv. 11.092 cu valoarea de 115 lei; 

- sigla „G” – 600 documente PCR, de la nr. inv. 20.001 la nr. inv. 20.600 cu valoarea de 366,6 

lei. 

TOTAL - 869 piese de patrimoniu 

 

Sectia arheologie 

-Sigla A . Au fost inventariate un număr de 102 piese de arheologie de la nr. 10190 - 10291 

- Donatii; 

- Un cuib de dinozauri cu două ouă colectat din zona Haţegului şi donat de Prof. Univ. Dr. Vlad 

Codrea, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. Eşantionul este compus din două fragmente 

reîntregibile. 

 - Donatia „ Constantin Craiescu” – este vorba de 23 de lucrari de artă plastică şi icoane donate 

de unul din urmaşii omului de ştiinţă Constantin Craiescu care a murit in urma cu câţiva ani la 

Paris. La cele 23 de piese se mai adauga alte 12 piese diverse. 

 - Donatie Vasile Istrate. Este vorba de 5 lucrari de artă plastică 

Inv. 4123 - 4150 

- Achiziţii 

 

Evidenţă patrimoniului cultural naţional  

 

- F.A.E. au fost intocmite 1500 de FAE pentru tezaurul monetar de la Bârlad Dumbrava Rosie. 
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- Fişe pentru clasare: Au fost clasate un numar de 632 de piese din domneniul numismatic în 

categoriile Fond şi Tezaur. 

 

 

DOMENIUL INVENTAR 

PROVENIENŢĂ 

Total CERCET. 
PROPRII 

ACHIZIŢII DONAŢII 

1 ŞtiinţeleNaturii 

 paleontologie 
 

Inv. 5237 - 
5258 21  1 22 

 
Col.păsări şi 
mamifere- 
naturalizate 

Inv. 5259 - 
5268 10   10 

 Col de mineralogie 
şi petrografie Inv. 5269 1   1 

                   Total 33 
2 Istorie modernă şi contemporana 
 cărţi, fotocopii, 

piese vestimentaţie 
etc. 

de la nr. inv. 
20.600 la nr. 
inv. 20.771 

  da 177  

 
documente senat 

de la nr. inv. 
11.001 la nr. 
inv. 11.092 

  da 92 

 
documente PCR 

de la nr. inv. 
20.001 la nr. 
inv. 20.600 

  da 600  

 Total     869 
                  Total  
3     Arheologie 
 

piese arheologie Inv. 10190 - 
10291 102   102 

                   Total                                    
4      Artă 
 sculpturi-bronz, 

gips, teracota 
tablouri; tablouri 
panză, carton 
 

Inv. 4123 - 
4150   28 28 

                     Total     
               Total general 999 
 

Conservare şi restaurarea bunurilor muzeale din cadrul laboratorului. 

  2012  
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Prelucrat prin metode specifice laboratorului de restaurare (fotografiat, înainte şi după 

decapat, curăţat, tratat, uscat, lipit, completat formă, finisat, integrat cromatic, conservat, 

întocmit documente fişe, jurnal restaurare....) următorul material: 

- Suport: ceramică, os, lemn, bronz, rame la tablouri: rame lemn, altar 

- Castron trei torţi Vs. Nr. Inv. 6329; 

- Oală  Vs. Nr. Inv. 6474; 

- Strachină vs, nr. Inv. 5607; 

- Bol Vs. Nr. Inv. 7041; 

- Castron Vs. Nr. Inv. 3634; 

- Strachină Vs. Nr. Inv. 6261; 

- Strachină Vs. Nr. Inv. 6204 

- Strachină Vs. Nr. Inv. 5159; 

- Capac – Cetatea de Pământ nr. Inv. 3092; 

- Oală- Vs. Nr. Inv. 6242; 

- Oală – nr. Inv. 9898 

- Bol – nr. Inv. 3425 

- Ulcior Vs. Nr. Inv. 5307 

- Macheta Cetăţii de Pământ de la Bârlad( 1476) 

- Bonbarda 

- 14 piese –  pipe din ceramică – Giurcani, pentru expoziţia de la Suceava 

- Vas porţelan- platou cu picior- inv. D/464 

- Nud – gresie  nr. inv. D /2579; 

- Vas mare ceramică din faţa Muzeului 

- Placă marmură Vasile Pârvan 

- Dulăpior sanitar, inv. D- 833 

- Fibulă inv. 6130 

- Curăţat 4 statui marmură M. Guguianu din spaţiul de expoziţie exterior cu nr. Inv. D- 3688; D-

3955; D-3957; D-3953. 

- Curăţat, spălat, morminte în Cimitirul Eternitate a fam. Guguianu, 8 plăci marmură, o cruce 

marmură, 12 fotografii încastrate pe plăci. 

- Decapat, spălat de mucegai, tratat 22000 fragmente ceramică din diferite situri arheologice. 

Operaţia a fost făcută împreună cu o parte a personalului  muzeului şi anume: Lefter Elena, 
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Boca Lenuţa, Mihaela Nastac, Ursu Loredana, Hanganu Mihaela, Oprea Carmen, Mintuţă 

Gabriela, Crăciun Costel, Apostu Gheorghe, Florin Schineanu, Tufaru Viorel, Mihăiţă Rotaru. 

- Curăţat, tratat 6 lespezi lemn fântână; 

- Curăţat, spălat, tratat material arheologic din diferite puncte – descărcare de sarcini pentru 

raportul de diagnosticare arheologică( ceramică, sticlă, lemn fosilizat, gresie, os, silexuri, etc. 

Aproximativ 1300 fragmente din punctele: Epureni, Vladia, Codreni, Movila lui Burcel, 

Codăieşti, Poiana, Schitul Duca, Bârlăleşti – DN 24 etc.  

- Curăţat, împreună cu Loredana Ursu- 2 panouri de dimensiuni mari – Portret Ştefan cel Mare; 

- Fotografiat în detaliu o parte din piese înainte de restaurare şi după;  

- Spălat distilator, curăţat. 

- Făcut apă distilată; 

- Desenat în creion şi tuş din siturile arheologice: Bogdăneşti (117), Iveşti - Pogoneşti(48); 

Polocin –Islaz(89), ce vor fi necesare Monografiei privind săpăturile arheologice de la 

Pogoneşti, punctul La Movilă, Polocin punctul Islaz şi Bogdăneşti. 

- Aranjat şi lipit planşe pentru monografie 117+89+48; 

- Desenat schiţe pentru suporturi de etalare piese şi etichete în expoziţii de diferite tipuri 9 buc.  

 

Artă : tablouri, bronz, lemn. 

Rame tablouri pentru expoziţie “Artistul şi puterea“ Bucureşti – cosmetizate, desprăfuite, curăţat, 

integrat cromatic – 33 tablouri împreună cu Silvestru Ofelia. 

D/667, D/671, D/672, D/235, D/244, D/558, D/241, D/193, D/715, D/190, D/227, D/ 2551, 

D/195, D/1555, D/208, D/1435, D/546, D/690, D/693, D/547, D/508, D/183, D/566, D/ 720, 

D/245, D/ 527, D/ 87, D/201, D/205, D/1900, D/197, D/ 186, D/531. 

Restaurat ramă tablou cu nr. inv. D-693 de Gh. Vânătoru. 

  

Rame tablouri pentru Expoziţia de inaugurare a Muzeului: 

-desprăfuit, curăţat, restaurat ramă, integrat cromatic:  (48) 

D/629, D/642, D/1491, D/604, D/606, D/622, D/623, D/619,D/1481, D/1479, D/127, D/95, 

D/614, D/616, D/635, D/436, D/644, D/648, D/656, D/657, D/1488, D/669, D/668, D/1437, 

D/1490, D/668, D/664, D/230, D/530, D/3297, D/3294, D/224, D/1759, D/3298, D/3292, D/519, 

D2564, D/3300, D/239, D/557, D/3299, D/556, D/2001, D/670, D/2545, D/620, D/2548, D/1229.  
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Suport lemn desprăfuit, curăţat, tratat, conservat piese cu nr. de inv. :  D/1413, D/1303, D/1304, 

D/ 841, D/ 840, D/ 1729, D/39, D/1881.  

 

Bronz: piese orientale, statuete D/1880, D/496, D/489. 

S-a tratat împotriva carilor  –Poarta maramureşeană. 

S-a tratat împotriva carilor Coloana infinitului. 

Întocmit fişe de restaurare şi jurnale de restaurare 15+15; 

Întocmit fişe conservare piese Au şi Ag, ceasuri elveţian, pipe -20+2+24; 

Am participat la vopsirea grilajelor de depozitare din depozitul de artă. 

Am participat la mutarea depozitelor de artă şi arheologie. 

Am participat la curăţarea vitrinelor de silicon din sălile de expoziţie. 

Am participat la supraveghere în perioada săptămâna “Şcoala altfel”.  

 

             Pavilionul Muzeal „Marcel Guguianu” 

Împreună cu personalul am lustruit şi îndepărtat petele de pe 45 sculpturi din bronz M. 

Guguianu cu următoarele nr. de inv. : D/ 3796, D/3797, D/3720, D/3690, 3792, 3673, 3695, 

3719, 3683, 3679, 3526, 3714,3799, 3523, 3800, 3677, 3524, 3719, 3670, 3717, 3697, 3790, 

3711, 3789, 3680, 3727, 3527, 4118, 3948, 3947, 3681, 3693, 3682, 3726, 3728, 3675, 3730, 

3716, 3678, 3712, 3529, 3715, 3711, 3700, 3696. 

Lipit piesă bronz patinat Marcel Guguianu statuie soclu D/3535. 

În sarcina mea de activitate a revenit şi verificarea  periodică a curăţeniei din sălile de expoziţie 

şi depozite precum şi luarea măsurilor pentru combaterea dăunătorilor: insecte, gândaci, furnici 

etc. 

Verificarea stării de sănătate a pieselor expuse. Înregistrarea zilnică a parametrilor 

microclimatici UR/T0 din sălile de expoziţie şi depozite, luarea de măsuri, după caz. 

 

             Depozite artă 

Verificat şi luat măsuri de conservare preventivă împotriva dăunătorilor specifici suportului 

textil;împreună cu custodele; 

4 cutii ştergare cu următoarele nr. de inventar: D/869, D/876, D/877, D/878, D/879, D/880, 

D/875, D/870, D/1677, D/1678 
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D/1681, D/2011, D/3340, D/3347, D/2004-2008, D/1266, D/3348-3357, D/ 820, D/ 891, D/1679, 

D/1680, D/ 3476, D/ 3486, D/ 882, D/884, D/ 886-889, D/ 894, D/ 868, D/2012, D/ 2002, 

D/2011, D/ 4078, D/ 4074, D/4079, D/4080, D/4081, D/ 4073.  

 Scoarţe, tapiserii, cu nr. de inv. D/ 1264, D/1858, D/ 1959, D/ 1265, D/ 1958, D/ 1975, D/ 1957, 

D/248, D/ 1974, D/ 898, D/ 896, D/ 897. 

Carpetă persană, costum popular, tapiserie cu nr. de inv. D/ 1973, D/ 1972, D/ 899, D/ 

1267, D/ 1625, D/ 1614, D/ 3328, D/ 1497, D/ 1270, D/ 1326, D/ 1901, D/ 1900, D/ 1426, D/ 

3327, şi trei piese fără nr. de inv.  

Verificat periodic depozitele de artă, arheologie, istorie, ştiinţele naturii, urmărind starea de 

sănătate a pieselor, curăţenia, parametrii microclimatici.  

 

            Secţia  Stiintele naturii 

Conservarea şi restaurarea bunurilor culturale din cadrul secţiei 

- asigurarea condiţiilor microclimatice a bunurilor expuse în cadrul expoziţiei permanente şi 

depozitul secţiei; 

- prepararea materialului de paleontologie colectat din teren împreună cu muzeograful secţiei. 

Programul de dezvoltare a patrimoniului a continuat ţi în anul recent încheiat, baza 

acestei creşteri punând-o însă pe rezultatele cercetărilor din teren, pe inventarierea unor bunuri 

intrate în muzeu în anii din urmă, precum şi pe câteva achiziţii. Lipsa fondurilor cu destinaţia 

donaţii nu ne-au permis să achizitionăm nicio pieasă, deşi pe piaţă există o ofertă destul de 

bogată şi variată. La acest capitol am realizat inventarierea a 999 de piese din diverse domenii – 

paleontologie, istorie modernă şi contemporană,carte, documente şi arheologie. 

  De remarcat în cadrul programelor din cadrul muzeului sunt şi cele legate de relaţiile 

noastre cu publicul şi de promovare a patrimoniului. În anul 2012 am căutat, ca de altfel şi în anii 

trecuţi, sa facem în aşa fel încat printr-o ofertă variată şi cu o mare regularitate şi frecvenţă să 

aducem cât mai aproape publicul de noi. Am gândit programe cu destinaţie strict legată de cei 

care încă se află pe băncile şcolilor, dar şi programe destinate tinerilor şi adulţilor.  

Nu lipsite de importanţă au fost şi programele care au vizat cercetare patrimoniului deţinut de 

instituţie, dar şi a patrimoniului virtual. 

 
Anul 2013 

 
Secţia  Planetari/Observator astronomic  

Pe tot parcurdul anului s-au desfăşurat 127 de spectacole de planetariu; 
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Expoziţii 

- Expoziţia –Tablou de familie –  Cela, Costin, Lisandru Neamţu 

- Expoziţie “Mesaje de primăvară”, în colaborare cu Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii, 

Galaţi. 

- Expoziţia Şcoala de la Poiana Mărului (parteneri Muzeul de Artă Braşov) 

- Dezvelirea statuiei Marcel Guguianu(colaborare ) 

- Expoziţie –Ziarul neconvenţional 

- Expoziţie – „Expoziţie Naţională de Numismatică”  

- Expoziţia “Cultura Cucuteni, artă şi  religie” în colaborare cu Complexul Muzeal Judeţean 

Neamţ, Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău, Muzeul Judeţean Ştefan cel Mare” 

Vaslui. 

Conferinţe 

 -Conferinţa "Feminitate şi maternitate în preistorie" , colaborare cu Muzeul Naţional al 

„Carpaţilor Răsăriteni” Sf. Gheorghe, dr. Adela Kovacs 

- Conferinţa "Medici şi pacienţi în antichitatea romană",  

- Conferinta cu publicul si expozitie de meteoriti. 

 - Coferinţa – „Peşti fosili oligoceni din Europa”  

 - Conferinţa “Aspecte ale geologiei Africii de Sud: de la supremaţii mondiale la geoturism”  

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice  

 - Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice – ediţia a IX-a cu tema : 

 - Elitele şi societatea  

 - Arheologia mileniului I dp. Chr. 

 -  Studii şi cercetări în domeniul Ştiinţelor Naturii şi Muzeologiei        

Serate literare 

- Serată literară – Andrei Mureşan – poet şi revoluţionar transilvănean 

- Serată literară – Ion Agârbiceanu, părintele scriitor 

   -  Serată literară - Ion Băieşu scriitor umoristic 

Concerte de muzica clasică 

- Concert : pianistii Alina Andronic, Dragos Cantea si violonistul Adrian Dima 

- Concert sustinut de membrii Fundatiei Remmber Enescu 

- Concert  extraordinar-Pianul călător” -  susţinut  de pianistul Horia Mihai 

 - Concurs judeţean vioară 

- Concert extraordinar susţinut de artiştii maghiari József Balog şi Antal Zalai 
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 - Concert instrumental Concert – „Preludiul glorie”, Fundaţia  Remember Enescu, Bucureşti 

- Program realizat  în colaborare cu Şcoala de Muzicã şi Arte Plastice „N.N. Tonitza“ cu ocazia  

vizitei ambasadoarei Finlandei- Ulla Väistö 

- Interferenţa artelor“  (expoziţe de pictură şi  concert ) - colaborare cu Şcoala de Muzicã şi Arte 

Plastice „N.N.Tonitza“ 

- Concert muzică medievală susţinut de formaţia Codex 

-  Concert Gabriel Croitoru, sub genericul Vioara lui Enescu 

 - Concert de muzica clasică realizat cu Şcoala de arte  N.N.Tonitza  Bârlad 

- Societatea Filarmonică Bârlad colaborare cu Fundatia culturală „Remember Enescu”   

Bucureşti 

- Concert  susţinut  de elevii Liceul Pedadogic Bârlad 

- Concert de Crăciun -Concert de muzică clasică realizat în colaborare cu Fundaţia culturală 

„Remember Enescu”   Bucuresti 

Lansări de carte 

- 17 mai -lansarea  numărului VIII al Revistei Acta Musei Tutovensis 

- 17 mai  – lansarea revistei „Perseus” nr. II 

- 30. octombrie - Sistemul monetar naţional 1867 – 2013. Prof. Marian   Bolum. 

Cercetări de teren 

Cercetări de teren în vederea descoperirii şi colectării de noi bunuri susceptibile de a fi 

introduse în patrimoniul cultural al muzeului.   

 - Cercetări de teren pe raza comunelor Roşieşti, Vinderei, Costeşti, Bogdăneşti, Fruntişeni, 

Epureni efectuate  de muzeograf  Mircea Oancă 

  - Cercetări de teren în jud. Vaslui (localităţi – Zorleni, Epureni, Huşi, Creţeşti, Movileni, 

Coroieşti, Griviţa, Roşieşti, Fruntişeni, Rebricea, etc.) 1-3 09. 2013 efectuzate  de muzeograf 

L.Ursachi 

- Şantier paleontologic, Satul Nou, Comuna Creţeşti, jud. Vaslui-a fost decopertată o suprafaţă 

de teren pe o lungime de 10 m şi lăţime de 2 m. Adâncimea excavaţiei a fost de 2 m. Angajaţi la 

şantier – doi tineri din loc. Creţeşti. 

S-au colectat fragmente de fosile şi eşantioane de rocă cofrate ce conţin elemente scheletice 

fosilizate.    

 - Şantier arheologic Fruntişeni, com. Fruntişeni, jud. Vaslui-Săpăturile au constat din executarea 

unui şanţ (L – 20 m, l – 2 m, şi adâncimea de 2 m). S-a colectat un bogat material ceramic ce 
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urmează a fi restaurat în laboratorul de arheologie al muzeului şi inventariate 59 de piese 

(artefacte litice, unelte din os şi statuete ceramice.. 

  - Au fost realizate cercetări de teren în vederea colectării de fosile din aflorimentele existente pe 

văile râurilor Hreasca - sat Movileni, com. Coroieşti, Valea Idrici – satele Codreni, Roşieşti şi 

Idriciul de Jos, Valea Elanului – com. Giurcani, com. Şuletea, com. Epureni, com. Zorleni cu 

cele două cariere aflate în apropierea satului Zorleni şi satului Simila. De aseneni am verificat o 

serie de aflorimente aflate pe versanţii de dreapta ai râului Prut din satul Rânzeşti şi satul Fâlciu. 

Participarea la echipa de lucru din cadrul muzeului ce se ocupă cu descărcările de sarcină 

arheologică în cadrul proiectului de reabilitate a porţiunii de drum Crasna - Iaşi: 

- Redactare raport de supraveghere arheolohgică proiectul de investiții “Reabilitare DN 24 

Crasna-Iași, Km 105+720 – Km 188+150 – în traversarea teritoriului. 

- Redactarea raportului final de supraveghere arheologică pentru proiectul de investiţii 

Reabilitare DN24 limită judeţ Galaţi/Vaslui şi DN 24B Crasna-Albiţa "Lot 1 DN 24 Km 

51+000-Km 90+000". 

- Redactarea raportului final de supraveghere arheologică pentru proiectul de investiţii 

Reabilitare DN24 limită judeţ Galaţi/Vaslui şi DN 24B Crasna-Albiţa;  Lot 2 DN 24 Km 

90+000-Km 105+070 DN 24B Km 0+000-Km 22+000. 

- Redactarea raportului final de supraveghere arheologică pentru proiectul de investiţii 

Reabilitare DN 24 limită judeţ Galaţi/Vaslui şi DN 24B Crasna-Albiţa "Lot3 DN 24B Km 

22+000-Km 47+881". 

- diagnoză pentru proiectul de investiţii Parc eolian Bogdăneşti al S.C Eserdo Internaţional SRL 

Iaşi; 

- redactare raport evaluare de teren pentru S.C Eserdo Internaţional SRL Iaşi; 

- Redactarea raportului de evaluare de teren Evaluare de teren pentru proiectul de investiții 

“Reabilitare DN 24 Crasna-Iași, Km 105+720 – Km 188+150 – în traversarea teritoriului. 

 -Săpături arheologice sistematice în aşezarea de secolele II – IV din punctul Călălboia, sat 

Polocin, comuna Pogoneşti, jud. Vaslui. 

Alte activitati : Secţia observator astronomic/planetatiu 

- 1 ianuarie masuratori stiintifice – astrofotografie la cometa C 2012 K5 (LINEAR); 

- 2 ianuarie masuratori stiintifice – astrofotografie la cometa C 2012 K5 (LINEAR); 

- 9 ianuarie – masuratori stiintifice – astrofotografie- pleiade si planeta Jupiter; 

- 1 februarie – astrofotografie, planeta Jupiter; 

- 11 februarie – astrofotografie, planeta Mercur, nebuloasa Orion; 
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- 19 februarie – teste pentru astrofotografie; 

- 1 martie – astrofotografie M 44; 

- 5 martie – astrofotografie – Nebuloasa Orion, M 44; 

- 15 martie – astrofotografie – cometa Panstarrs; 

- 16 martie –astrofotografie – cometa Panstarrs; 

- 18 martie – astrofotografie – cometa Panstarrs; 

- 11 aprilie – teste astrofotografie – cometa Panstars; 

- 18 aprilie – astrofotografie – cometa Panstarrs; 

- 24 aprilie – teste pentru eclipsa partiala de Luna din 25 aprilie 2013; 

- 29 aprilie - teste astrofotografie - planeta Saturn; 

- 3 mai - astrofotografie -planeta Saturn si M 51; 

- 8 mai - teste punere in pol la telescopul Meade si astrofotografie la planeta Saturn; 

- 25 mai - astrofotografie, conjunctie planete Mercur, Venus, Jupiter; 

- 26 mai - astrofotografie, conjunctie planete Mercur, Venus, Jupiter; 

- 29 mai - teste astrofotografie, conjunctie planete Venus si Jupiter; 

- 10 iunie - teste astrofotografie camera CCD ATIK 320E; 

- 22 iunie - teste si montaj sistem astrofotografie; 

- 25 iunie - teste si montaj sistem astrofotografie; 

- 28 iunie - realizare sedinta foto pentru proiectul Modernizarea Observatorului Astronomic 

Barlad sponsorizat de Petrom; 

- 2 iulie - teste punere in pol setap astrofotografie; 

- 9 iulie - teste astrofotografie si punere in pol a noului setup de astrofotografie; 

- 1 august - teste pentru astrofotografie; 

- 20 septembrie - setari pentru astrofotografie; 

- 22 septembrie - setari telescop pentru astrofotografie; 

- 25 septembrie - setari telescop pentru cercetare stiintifica; 

- 28 septembrie - colimarea sistemului de astrofografie; 

- 7 octombrie - colimarea sistemului de astrofotografie; 

- 10 octombrie - setarea sistemului de astrofografie; 

- 19 octombrie - setarea sistemului de astrofotografie; 

- 22 octombrie - astrofotografie si cercetare stiintifica; 

- 24 octombrie - astrofotografie si masuratori stiintifice la asteroizii din centura principala; 

- 25 octombrie - astrofotografie solara; 
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- 27-28 octombrie - setari echipament astrofoto; astrofotografie si cercercetare stiintifica; 

raportare de pozitii la MPC a cometei love joy si ISON; 

- 29 octombrie -  raportare asteroizi la MPC / cercetare stiintifica; 

- 4 noiembrie - astrofotografie si cercetare stiintifica; 

- 9 noiembrie - test generator si astrofotografie in afara orasului Barlad (In apropiere de 

rezervatia Badeana; 

- 21 noiembrie - filmari pentru spotul publicitar realizat de Petrom pentru promavarea 

proiectului "Modernizarea Observatorului Astronomic Barlad"; 

- 22 noiembrie interviu si sedinta foto pentru proiectul "Modernizarea Observatorului 

Astronomic Barlad"; 

- 25 noiembrie - Astrofotografie si cercetare stiintifica; 

- 3 decembrie - astrofotografie si masuratori stiintifice; 

- 5 decembrie - astrofotografie (Luna si Planeta Venus) si masuratori stiintifice; 

- 17 decembrie – măsurători ştiinţifice şi raportări de poziţii a unor asteroizi şi comete  

Alte activitati : Secţia Arheologie 

- realizarea de reconstituiri virtuale tridimensionale pentru expoziţia permanentă de arheologie; 

- realizarea de filme pentru expoziţia permanentă de arheologie; 

- realizarea de replici de vârfuri de săgeţi din silex, săgeţi, arcuri, înmănuşarea de arme şi unelte 

pentru expoziţia permanentă de arheologie;  

- ghidaj in cadrul săptămânii altfel; 

- realizarea documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei pentru cercetarea preventivă de la 

Fruntişeni-Fântâna Babei Ştefana; 

- realizarea panourilor pentru expoziţia permanentă de arheologie; 

- documentare pentru realizarea noului site al muzeului;  

 - documentare şi prelucrea materialelor pentru realizarea lucrării legate de descoperirile din 

necropolele de secol IV p. Chr. De la Polocin punctul „ Islaz”, Pogoneşti punctul „ La Movilă” şi 

Bogdăneşti – întocmit catalogul descoperirilor. 

- documentare şi adunarea informaţiilor privind monografia muzeului;  

- strângerea materialelor pentru revista muzeului. 

- documentarea cu privire la realizarea proiectului „Modernizarea Observatorului Astronomic 

Bârlad”; 

 - implementarea proiectului „Modernizarea Observatorului Astronomic Bârlad”; 

  -Articole publicate pe situl http://noutatidinastronomie.blogspot.ro/ 
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- Fenomene astronomice pe anul 2013 - 1 ianuarie 2013; 

- O nouă cometă observată la Bârlad - 16 ianuarie 2013; 

- Fenomene astronomice în luna februarie  - 2 februarie 2013; 

- Fenomene astronomice în luna martie  - 1 martie 2013; 

- Cometa Panstarrs a fost observată de la Bârlad - 16 martie 2013; 

- Bârladul se alătură campaniei mondiale "Ora Pământului" - 18 martie 2013; 

- Fenomene astronomice în luna aprilie - 1 aprilie 2013; 

- Ziua astronomiei la Bârlad - 13 aprilie 2013; 

- Eclipsa parţială de Lună din 25 aprilie 2013 - 22 aprilie 2013; 

- Fenomene astronmice în luna mai - 1 mai 2013; 

- Fenomene astronomice în luna iunie - 1 iunie 2013; 

- Şcoala de vară de astronomie "Descoperă Universul" ediţia a II -a,  - 6 iunie 2013; 

- Aspectul cerului în luna iulie - 1 iulie 2013; 

- Inaugurarea proiectului "Modernizarea Observatorului Astronomic Bârlad II" - 8 iulie 2013; 

- Aspectul cerului în luna august. Perseidele "ploaia de stele căzătoare" - 1 august 2013; 

- Săptămăna Mondială a Spaţiului Cosmic. Expoziţie de meteoriţi - 1 octombrie 2013; 

- Ziua Constelaţiilor Româneşti Tradiţionale. Noaptea Internaţională a Observării Lunii - 8 

octombrie 2013; 

- Observatorul Astronomic din Bârlad are cod MPC - 16 octombrie 2013; 

- Aspectul cerului în luna noiembrie 2013. Cometa ISON a fost observată de la Bârlad - 1 

noiembrie 2013; 

-  Aspectul cerului în luna decembrie 2013 - 1 decembrie 2013. 

- Articol publicat pe blogul Tara lui Andrei de la Petrom - "Observatorul Astronomic din Barlad. 

Locul in care cerul este mai aproape de oameni". 

 

  Comunicări ştiinţifice: 

- M. Mamalaucă, Date preliminare asupra necropolei de la Bogdăneşti ( jud. Vaslui) -Academia 

Româna Filiala Iaşi; 

- M. Mamalaucă, participare  Simpozionul omagial In memoriam Nicolae Haţurche. 

- Mircea Oancă, Cercetări preliminare prin metode GIS a siturilor cucuteni a din sud-estul jud. 

Vaslui şi nordul jud. Galaţi,  sesiunea de comunicări a muzeului 2013  

- Marin Rotaru - Giurcani, Drd.Laurenţiu Ursache, Muzeograf Mircea Oancă - Muzeul “Vasile 

Pârvan” Bârlad, Dr. Cristian Onel – Bârlad, Noi situri arheologice aparţinând Culturii Sântana 
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de Mureş-Černeachov, descoperite pe teritoriul judeţului Vaslui, sesiunea de comunicări a 

muzeului 2013;  

- Mircea Oancă, Cercetări preliminare prin metode GIS a siturilor Cucuteni A din sud-estul 

Judeşului Vaslui şi nordul Judeţului Galaţi, Conferinţa Naţională „Istorie. Spiritualitate. 

Cultură. Dialog şi interactivitate” 26-27 aprilie 2013 Ediţia I, Universitatea “Dunărea de Jos” 

din Galaţi, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie; 

-. Ursachi, L., Codrea, A.V. & Brânzilă M. - The Upper Pleistocene giant deer Megaloceros 

giganteus (Mammalia: Artiodactyla) at Movileni (Vaslui District). Univ. „Al. I. Cuza” - Iaşi, 

Facultatea de Geografie şi Geologie, Departamentul de Geologie. The 9th Romanian Symposium 

on Paleontology, Iaşi, October 25-26, 2013. 

- Mihai Brânzilă, Laurenţiu Ursachi, Victor Şabliovschi, Ervant George Grigoriu – Spectroscopia 

IR a gipsurilor de vârste diferite. Univ. „Al. I. Cuza” - Iaşi, Facultatea de Geografie şi Geologie, 

Departamentul de Geologie, Simpozionul Ştiinţific Naţional cu participare internaţională 

„Mircea Savul”, 26 octombrie 2013. 

 

Studii şi articole realizate: 

- M. Mamalaucă, Studiul asupra fibulelor descoperite în necropola de secol IV d. Chr. din 

punctul Islaz, sat Polocin, com Pogoneşti, Acta Musei Tutovensis, VIII, 2013, p. 62-73. 

- M. Mamalaucă, Ion I. Sion, Umbrăreşti. Vatră milenară de istorie. Acta Musei Tutovensis, 

VIII, 2013, p. 249-250 

-Marin Rotaru, Cristian Onel, Laurenţiu Ursachi, Plastica neolitică Stoicani-Aldeni pe teritoriul 

judeşului Vaslui, Acta Musei Tutovensis, VIII, 2013, p.7 – 15;        

-Codrea Vlad, Răţoi G. Bogdan, Ursachi L., Solomon Alex., The Pleistocene of Simila open pit 

(Scythian platform, Romania), Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii, Tom 29, 1/2013, 

p., 19 – 29. 

- Poster – 2013, The Upper Pleistocene giant deer Megaloceros giganteus (Mammalia: 

Artiodactyla) at Movileni (Vaslui District). 

- Drd. Ursachi L., Codrea V., Brânzilă M., Puncte fosilifere din jud. Vaslui. 

gontherii”. 

 

Prelegeri: 

- Mircea Mamalauca, Conferinţa – Mărturii legate de locuitorii zonei Bârladului în decursul 

istoriei; 
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- Manifestare omagială – Dumitru Bahrim, 2 noiembrie 2013, Prelegere - Mamifere preistorice 

din jud. Vaslui, Primăria Şuletea, Şcoala Jigălia, jud. Vaslui 

 

Creşterea patrimoniului   

Secţia ştiinţele naturii 

 Naturalizări de păsări şi mamifere : 

- 6 mamifere – talie mare şi medie 

- 4 păsări – talie mare şi medie 

Naturalizări de păsări şi mamifere pentru alte muzee (contracte) 

-Muzel de Ştiinţele naturii Ploieşti 1 mamifer şi 13 păsări. 

                                                                        Total 23 piese 

Secţia Personalităţi bârlădene 

-Creşterea patrimoniului   

- sigla „G” – 400 documente PCR, de la nr. inv. 20.601 la nr. inv. 21.000 cu valoarea de 240 lei. 

               TOTAL - 400 piese 

Secţia Ştiinţele naturii 

22 piese de paleontologie, Nr. inv. C 5270 – C 5291, Nr. inv. col. P 501 – P 522 

7 piese de paleobotanică. Nr. inv. C 5292 – C 5298, Nr. inv. col. P 70 – P 76 

10 piese naturalizate Nr. inv. C 5299 – C 308,  

Secţia arheologie                                                                                               

-Sigla A . Au fost inventariate un număr de 163 piese de arheologie de la nr.: 10292 - 10398 

Provenienţa pieselor inventariate: 

- 7 buc. achiziţionate 

- 123 cercetări de teren 

- 36 din fondul muzeului 

Secţia numismatică 

Au fost inventariate un număr de 105 piese numismatică de la nr. 15513 la nr.15617. 

Provenienţa pieselor inventariate: 

- 2 buc. achiziţionate 

- 4 buc donaţii; 

- 94 buc din fondul muzeului 

Piese în curs de clasare 913 buc 

Secţia artă 
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- Donaţii în  2013  - 105 piese : 

- Donatia Cela Neamţu  formată din 6 desene pentru tapiserii şi donaţia  domnului Lisandru 

Neamţu,o lucrare  de pictură, de la nr. de inv. 4151-4157; 

- Donatia  doamnei Elenei Uţă Chelaru  în număr de 44  obiecte cuprinde medalii, decoraţii, 

distincţii expoz.internaţionale de la nr. de inv.4158-4201; 

- Donaţia Paula Ribariu  formată din 50  desene pe calc şi hârtie. de la nr. de inv. 4202-4252; 

- Donaţia doamnei Marieta Focşăneanu Caradinţă o scoarţă cu nr. de inv.4253 şi o scoarţă cu nr. 

inv. 4254 donator anonim; 

-Donaţia  Ţăranu Lucian consta în două sculpturi ceramică cu nr.de inventar 4255-4256. 

- Achiziţii pentru eficientizare  2013 - s-au achiziţionat diverse materiale (acetonă, superglu, 

pungi, aracet, polistiren, pensule, etc) pentru restaurarea şi conservarea bunurilor culturale 

descoperite în urma activităţilor de cercetare şi colectare în teren.  

 Evidenţă patrimoniului cultural naţional  

Secţia Arheologie 

- Au fost intocmite 200 de FAE     

Secţia Ştiinţele naturii 

- S-au întocmit a 200 Fişe Analitice de Evidenţă (FAE) la colecţia de malacologie-  

- S-au întocmit 10 fişe de conservare pentru bunurile culturale naturalizate.  

(Secţia Personalităţi : 

- F.A.E., Fişe pentru clasare – nu s-au întocmit  

- Inventarierea bunurilor de patrimoniu, intrate prin donaţie; 

- Continuarea inventarierii documentelor PCR. 

 

DOMENIUL INVENTAR 

PROVENIENŢĂ 

Total CERCET. 
PROPRII 

 
ACHIZIŢII 
 

 
DONAŢII 
 

1 Ştiinţele naturii 

 paleobotanică 
 

Nr. inv. C 
5270 – C 
5291 

22 - - 22 

 paleontologie 
 

Nr. inv. C 
5292 – C 
5298 

7 - - 7 

 
Col.păsări şi 
mamifere- 
naturalizate 

Nr. inv. C 
5299 – C 
308 

10 - - 10 

 Col de mineralogie 
şi petrografie - - - -  
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        Total  39 - - 39 

2 Istorie modernă  
 şi contemporana         

 
documente PCR 

de la nr. inv. 
20.601 la nr. 
inv. 21.000 

  400  

                  Total 400 
3     Arheologie/Numismatică 
 

piese arheologie Inv.  10292- 
10362 64 7 - 71 

 
piese numismatică 15513-15523 - 2 9 11 

 
Total    64 9 4 82 

4      Artă 
 Tablouri, desene 

calc şi hărtie, 
sculpturi teracotă, 
medalii,decoraţii 
distincţii, scoarţe 

Inv. 4151- 
4256 

  105 105 

                     Total    105 
               Total general 626 

 
Conservare şi restaurarea bunurilor din patrimoniu muzeului -      

   

Prelucrat prin metode specifice laboratorului de restaurare (fotografiat, înainte şi după 

restaurare, decapat, curăţat, tratat, uscat, lipit, completat formă, finisat, integrat cromatic, 

conservat, întocmit documente fişe, jurnale restaurare....) următorul material: 

   Suporturi: ceramică, os, lemn, bronz, rame la tablouri: rame lemn, sculturi lemn, metal, 

hârtie. 

1. Suport ceramică – 6 străchini, artă decorativă – Colecţia Chiricuţă nr. Inv. D/950, 

D/1648, D /1650, D /1645, D/ 1649, D/ 1651 . 

- vas Cucuteni nr.inv. 2983, vas Grăjdeni –  fară nr. Inv., castron ceramică 3 torţi Valea Seacă 

- căniţă Valea Seacă  inv.3458, strachină  V.S. inv. 3377, oală V.S. inv.3379, ulcior Ciocani   

inv. 3462, oală V.S.  inv. 6430, castron V.S.  inv. 6281, castron V.S.  inv. 5097, vas Cucuteni 

Vaslui  nr.inv. 1585, căniţă Tutova  inv. 5610, căniţă Iveşti  nr inv. 1540, căniţă Băcani  nr inv. 

6443, ulcior sec.II î.Hr. inv. 1428,  
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- s-a tratat, curăţat în vederea inventarierii : o pipa , 9 piese  din ceramică smălţuită (pahar, 4 

sfeşnice, ulcică, 2 ulcioare, o cană) şi 25 pipe. 

 S-a curăţat material ceramic fragmentar : 

- Bârlăleşti – 77 fragmente;  Deleni – 133 fragmente; Polocin –Călălboaia 2013 – 2300 

fragmente  + metal, sticlă, oase. 

- lipit os – inv. A/9237 

- lipit fibulă – inv. 5805 

- s-a tratat, curăţat craniu, mandibulă fără nr.inv. 

- s-a curăţat, cosmetizat , lipit – porţelan alba Iulia 1980 - Forme acvatice de Eugen Cioancă - nr. 

Inv. : D /1960,  D/ 1963, D/ 1964, D/ 1962, D/ 1961. 

- s-a curăţat, spălat, tratat , conservat – 3 figurine ceramice  şi un silex  în vederea inventarierii 

- reprodus 4 replici V.S.- vase ceramice . 

2. Suport metal- curăţat, tratat, conservat -33 piese  cu nr. de inv.: 4464, 3148, 3149, 3133, 

3134, 3130, 3167, 3159, 3135, 3136, 5575, 4465, 4462, 8828, 3120, 3121, 3119,3095, 9319, 

3141, 3142, 3140, 3139, 3160, 3166, 3162, 3165, 3164, 3158, 3157, 3156, 720. 

3. Suport hârtie – verificat, lipt cotoare 61 buc. Carte împreună cu peronalul Secţiei 

Personalităţi, cu următoarele numere de inventar: 3766, 3697, 3707, 3729, 3717, 3726, 3713, 

3728, 3681, 3716, 3679, 3763, 3686, 3685, 3754, 3758, 3693, 3687, 3727, 3678, 3719, 3673, 

3708, 3688, 3595, 3747, 3744, 3746, 3742, 3720, 3729, 3697, 3718, 3736, 3761, 3701, 3700, 

3682, 3740, 3728, 3713, 3683, 3760, 3765, 3759, 3709, 3749, 3766, 3711, 3677, 3725, 3689, 

3738, 3674, 3723, 3704, 3737, 3711, 3703, 3710, 3702. 

  Desprăfuit, curăţat, tratat, conservat Album de familie sec. XIX , colecţia Chiricuţă – piesă 

compozită (piele, lemn, metal – coperta, hârtie, fotografii – 12 fotografii mari  şi 81 fotografii 

mici) 

 Curăţat tablou cu nr.inv. 1906. 

4. Suport lemm –Curăţat , tratat preventiv , lipit  următoarele piese  din depozit  artă 

(împreună cu custodele)  cu următoarele nr.inv. 

- icoane pe lemn D/300, D/302, D/816, D/299, D/301, D/324, D/1562, D /304, D/321, D/1579, 

D/1599, D/317, D308, D/1567, D/325, D/1607, D/1594, D/1589, D/311, D/ 312, D/, 318, D/319, 

D/320, D/820, D/1584, D/1588, D/1597, D/1609, D/322, D/ 1595, D/1598, D/ 813, D/824 

- lăzi zestre D/1722, D/1838, D/836, D/839 

- scrin  cu nr. inv. D/1272 

- poartă maramureşană inv. D/867 
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- sculpturi şi alte piese depozit BASA  cu nr.inv. : D/ 866/, D/583, D/ 579, D/865, D/842, D/857, 

D/1688, D/1689, D/1690, D/3488, D/581, D/432, D/577, D/255 

- porţi împărăteşti inv. D/823, D/1613 

- sculptură Calistrat Hogaş inv. D/254 

- lipit parte componentă a piesei Altar de familie, colecţia Vainfeld inv.D/1867 

- curăţat, lipit piesă compozită, piele, lemn, metal- foale. 

5. Desene – desenat, completat, modificat, scris, lipit planşe  în format A3, A4 

- Tras în tuş – micşorat planurile şantierelor arheologice , necropolă sec.IV Pogoneşti-Iveşti, 

Bogdăneşti, Polocin-Islaz – în mai multe variante. 

- Desene creion-tuş, fragmente – Polocin 

 

  Pavilionul Muzeal „Marcel Guguianu” 

Lustruit şi îndepărtat petele de pe 45 sculpturi din bronz M. Guguianu cu următoarele nr. 

de inv.: D/ 3796, D/3797, D/3720, D/3690, 3792, 3673, 3695, 3719, 3683, 3679, 3526, 

3714,3799, 3523, 3800, 3677, 3524, 3719, 3670, 3717, 3697, 3790, 3711, 3789, 3680, 3727, 

3527, 4118, 3948, 3947, 3681, 3693, 3682, 3726, 3728, 3675, 3730, 3716, 3678, 3712, 3529, 

3715, 3711, 3700, 3696. 

 Verificarea  periodică a curăţeniei din sălile de expoziţie şi depozite precum şi luarea 

măsurilor pentru combaterea dăunătorilor: insecte, gândaci, furnici etc. 

Verificarea stării de sănătate a pieselor expuse şi curăţenia din spaţiul expoziţional.. 

Înregistrarea zilnică a parametrilor microclimatici UR/T0 din sălile de expoziţie şi depozite, 

luarea de măsuri, după caz. 

 Depozite artă 

Verificat şi luat măsuri de conservare preventivă împotriva dăunătorilor specifici suportului 

textil, împreună cu custodele; 

4 cutii ştergare cu următoarele nr. de inventar: D/869, D/876, D/877, D/878, D/879, D/880, 

D/875, D/870, D/1677, D/1678, D/1681, D/2011, D/3340, D/3347, D/2004-2008, D/1266, 

D/3348-3357, D/ 820, D/ 891, D/1679, D/1680, D/ 3476, D/ 3486, D/ 882, D/884, D/ 886-889, 

D/ 894, D/ 868, D/2012, D/ 2002, D/2011, D/ 4078, D/ 4074, D/4079, D/4080, D/4081, D/ 4073.  

 Scoarţe, tapiserii, cu nr. de inv. D/ 1264, D/1858, D/ 1959, D/ 1265, D/ 1958, D/ 1975, D/ 1957, 

D/248, D/ 1974, D/ 898, D/ 896, D/ 897. 
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Carpetă persană, costum popular, tapiserie cu nr. de inv. D/ 1973, D/ 1972, D/ 899, D/ 

1267, D/ 1625, D/ 1614, D/ 3328, D/ 1497, D/ 1270, D/ 1326, D/ 1901, D/ 1900, D/ 1426, D/ 

3327, şi trei piese fără nr. de inv.  

Verificat periodic depozitele de artă, arheologie, istorie, ştiinţele naturii, urmărind starea de 

sănătate a pieselor, curăţenia, parametrii microclimatici.  

           Întocmit fişe conservare  53 bucăţi şi fişe restaurare + jurnale de restaurare 50 buc. 

            Participare  alte activităţi desfăşurate în muzeu ( sesiune, Şcoala altfel, etc.) 

 

         Secţia  Stiintele naturii 

Conservarea şi restaurarea bunurilor muzeale din cadrul secţiei: 

  Asigurarea condiţiilor microclimatice a bunurilor culturale etalate în expoziţia 

permanentă şi a pieselor aflate în depozitul secţiei; 

 Detaşarea materialului paleontologic colectat din teren de muzeograful secţiei; 

 

Anul 2014 

 

Expoziţii, sesiune de comunicări ştiinţifice,  lecţii de muzeu, cercetare, spectacole de 

planetariu, observaţii astronomice, studii şi articole – realizate la sediul instituţiei: 

- 11 ianuarie - lecţie club astronomie "Cerul de iarnă. Principalele constelaţii, stele şi obiecte 

deep sky"; 

- 11 ianuarie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 18 ianuarie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 25 ianuarie - lecţie club astronomie "Mişcările planetelor, asteroizilor, cometelor. Legea 

atracţiei universale. Legea a treia a lui Kepler generalizată"; 

- 25 ianuarie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 7 februarie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 13 februarie - un spectacol de planetariu; 

- 14 februarie - observaţii astronomice; 

- 15 februarie - lecţie club astronomie "Orientarea pe sfera cerească. Coordonate cereşti"; 
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- 18 februarie - un spectacol de planetariu; 

- 21 februarie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 23 februarie - două spectacole de planetariu; 

- 28 februarie -observaţii astronomice cu publicul; 

- 1 martie - două spectacole de planetariu; 

- 1 martie - lecţie club astronomie "Sistemul Solar. Geneza, structura, compoziţia, caracteristici 

generale". 

- 6 martie - un spectacol de planetariu; 

- 8 martie - lecţie club astronomie "Sistemul Pământ - Lună. Fenomenul mareelor"; 

- 14 martie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 21 martie - un spectacol de planetariu; 

- 21 martie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 22 martie - lecţie club astronomie "Configuraţiile planetelor"; 

- 28 martie - un spectacol de planetariu; 

- 28 martie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 29 martie - două spectacole de planetariu; 

- 3 - 5 aprilie -sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice - "Descoperiri importante în istoria 

astronomiei româneşti"; 

- 7 aprilie - 6 spectacole de planetariu; 

- 7 aprilie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 8 aprilie - 8 spectacole de planetariu; 

- 8 aprilie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 9 aprilie - 7 spectacole de planetariu; 
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- 9 aprilie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 10 aprilie - 8 spectacole de planetariu; 

- 10 aprilie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 11 aprilie - 8 spectacole de planetariu; 

- 11 aprilie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 12 aprilie - 3 spectacole de planetariu; 

- 15 aprilie - un spectacol de planetariu; 

- 18 aprilie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 25 aprilie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 26 aprilie - lecţie club astronomie "Constelaţiile cerului de primăvară. Principalele constelaţii, 

stele şi obiecte deep sky"; 

- 30 aprilie - un spectacol de planetariu; 

- 1 mai - un spectacol de planetariu; 

- 2 mai - un spectacol de planetariu; 

- 2 mai - observaţii astronomice cu publicul; 

- 3 mai - lecţie club astronomie  "Instrumente optice folosite în astronomie"; 

- 6 mai - un spectacol de planetariu; 

- 7 mai - un spectacol de planetariu; 

- 8 mai - două spectacole de planetariu; 

- 9 mai - două spectacole de planetariu; 

- 6 - 9 mai - Săptămâna Internaţională a Astronomiei la Bârlad; 

- Valoare: 45 lei; 

- 10 mai - Ziua Internaţională a Astronomiei la Bârlad / Valoare: 509 lei; 
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- 15 mai - un spectacol de planetariu; 

- 16 mai - un spectacol de planetariu; 

- 16 mai - observaţii astronomice cu publicul; 

- 17 mai - observaţii astronomice cu publicul - Noaptea Muzeelor; 

- 20 mai - un spectacol de planetariu; 

- 22 mai - un spectacol de planetariu; 

- 23 mai - un spectacol de planetariu; 

- 23 mai - observaţii astronomice cu publicul; 

- 24 mai - un spectacol de planetariu; 

- 24 mai - lecţie club astronomie "Noţiuni generale de astrofotografie"; 

- 29 mai - un spectacol de planetariu; 

- 30 mai - patru spectacole de planetariu; 

- 30 mai - observaţii astronomice cu publicul; 

- 31 mai - două spectacole de planetariu; 

- 1 iunie - un spectacol de planetariu; 

- 2 iunie - un spectacol de planetariu; 

- 3 iunie - trei spectacole de planetariu; 

- 4 iunie - un spectacol de planetariu; 

- 5 iunie - un spectacol de planetariu; 

- 6 iunie - un spectacol de planetariu; 

- 6 iunie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 7 iunie - un spectacol de planetariu; 
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- 7 iunie - lecţie club astronomie "Cerul de vară. Principalele constelaţii, stele şi obiecte "deep 

sky"; 

- 10 iunie - un spectacol de planetariu; 

- 11 - 14 iunie - Şcoala de vară de astronomie "Descoperă Universul!", ediţia a III-a Valoare: 

260 lei; 

- 12 iunie - trei spectacole de planetariu; 

- 13 iunie - 5 spectacole de planetariu; 

- 14 iunie - 4 spectacole de planetariu; 

- 15 iunie - un spectacol de planetariu; 

- 17 iunie - 4 spectacole de planetariu; 

- 18 iunie - 3 spectacole de planetariu; 

- 19 iunie - 2 spectacole de planetariu; 

- 20 iunie - 1 spectacol de planetariu; 

- 20 iunie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 21 iunie - 6 spectacole de planetariu; 

- 24 iunie - 2 spectacole de planetariu; 

- 25 iunie - un spectacol de planetariu; 

- 2 iulie - un spectacol de planetariu; 

- 17 iulie - un spectacol de planetariu; 

- 18 iulie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 19 iulie - trei spectacole de planetariu; 

- 24 iulie - un spectacol de planetariu; 

- 1 august -  un spectacol de planetariu; 
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- 1 august - observaţii astronomice cu publicul; 

- 10 august - un spectacol de planetariu; 

- 12 august - un spectacol de planetariu; 

- 15 august - observaţii astronomice cu publicul; 

- 16 august - observaţii astronomice în cadrul clubului de astronomie; 

- 22 august - observaţii astronomice cu publicul; 

- 23 august - observaţii astronomice în cadrul clubului de astronomie; 

- 19 septembrie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 20 septembrie - observaţii astronomice în cadrul clubului de astronomie; 

- 25 septembrie - un spectacol de planetariu; 

- 26 septembrie - observaţii astronomice cu publicul / Noaptea cercetătorilor; 

- 27 septembrie - lecţie club astronomie "Soarele. Steaua noastră"; 

- 28 septembrie - observaţii solare în cadrul clubului de astronomie; 

- 30 septembrie - un spectacol de planetariu; 

- 3 octombrie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 4 octombrie - conferinţă şi expoziţie de astrofotografie cu prilejul Săptămânii Mondiale a 

Spaţiului Cosmic / Valoare: 547,92 lei; 

- 8 octombrie - lecţie de muzeu / colegiul Alexandru Ioan Cuza (sala 3D - sediul central al 

Muzeului). Tema: Săptămâna Mondiala a Spaţiului Cosmic 2014; 

- 10 octombrie - un spectacol de planetariu; 

- 10 octombrie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 11 octombrie - lecţie club astronomie "Cerul de toamnă. Principalele stele şi obiecte "deep 

sky"; 
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- 17 octombrie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 19 octombrie - un spectacol de planetariu; 

- 24 octombrie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 25 octombrie - lecţie club astronomie - "Clasificarea galaxiilor. Galaxia noastră Calea 

Lactee"; 

- 31 octombrie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 1 noiembrie - un spectacol de planetariu; 

- 4 noiembrie - observaţii astronomice cu publicul - conjuncţia Lună - Uranus; 

- 7 noiembrie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 8 noiembrie - un spectacol de planetariu; 

- 8 noiembrie - lecţie club astronomie "Clasificarea stelelor. Diagrama hertzsprung-russel"; 

- 14 noiembrie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 15 noiembrie - lecţie club astronomie "Mişcările Pământului. Mişcarea de revoluţie, mişcarea 

de rotaţie, precesia axei Pământului"; 

- 19 noiembrie - un spectacol de planetariu; 

- 21 noiembrie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 22 noiembrie - lecţie club astronomie "Supernove, nove, stele neutronice, quasari şi găuri 

negre". 

- 28 noiembrie - două spectacole de planetariu; 

- 28 noiembrie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 5 decembrie - două spectacole de planetariu; 

- 5 decembrie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 6 decembrie - lecţie club astronomie "Astronomie versus astrologie"; 
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- 12 decembrie - observaţii astronomice cu publicul; 

- 13 decembrie - lecţie club astronomie "Bilanţul activităţilor pe anul 2014"; 

- 19 decembrie - un spectacol de planetariu; 

- 19 decembrie - observaţii astronomice cu publicul 

Cercetare ştiinţifică- Studii (teme): 

- cercetarea ştiinţifică în domeniul astronomiei. Raportarea de poziţii la Minor Planet Center a 

corpurilor mici din Sistemul Solar (asteroizi şi comete); 

- monitorizarea galaxiilor apropiate şi îndepărtate în vederea descoperirii de noi supernove; 

- 2 mai - punere în pol şi setare setup astrofotografie - pregătire pentru cercetare ştiinţifică; 

- 6 mai - punere în pol şi aliniere puncte montură / pregatire pentru cercetare ştiinţifică; 

- 16 mai - astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 

- 19 mai -aliniere polară şi teste de astrofotografie; 

- 20 - 21 mai - astrofotografie şi măsurători ştiinţifice; 

- 28 mai -setări pentru astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 

- 9 iunie - setări astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 

- 22 - 23 iunie - cercetare ştiinţifică şi astrofotografie; 

- 26 iunie - şedinţă organizatorică a astroclubului Perseus cu prilejul taberei de astronomie din 

27 - 29 iunie; 

- 2- 3 iulie - astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 

- 31 iulie - 1 august - cercetare ştiinţifică, raportare de poziţii la Minor Planet Center; 

- 18 august - astrofotografie la conjuncţia Venus - Jupiter; 

- 19 august - cercetare ştiinţifică şi raportare de comete la Minor Planet Center; 

- 20 - 21 august - astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 
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- 26 - 27 august - astrofotografie şi cercetare ştinţifică; 

- 28 - 29 august - astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 

- 29 - 30 august - astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 

- 10 - 11 septembrie - astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 

- 17 - 18 septembrie - astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 

- 19 - 20 septembrie - astrofografie şi cercetare ştiinţifică; 

- 24 septembrie - astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 

- 28 septembrie - realizare imagini Soare / astrofotografie solară; 

- 27 septembrie - un spectacol 3D; 

- 30 septembrie - 1 octombrie  - astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 

- 12 - 13 octombrie - cercetare ştiintifica şi astrofotografie; 

- 14 octombrie - cercetare ştiinţifică şi astrofotografie; 

- 19 - 20 octombrie - măsurători ştiinţifice la cometa C/2013 A1 (Siding Spring); 

- 27 - 28 octombrie - cerecetare ştiinţifică, monitorizarea galaxiilor îndepărtate şi apropiate în 

vederea descoperirii de noi supernove; 

- 31 octombrie - cerecetare ştiintifică, monitorizarea galaxiilor îndepartate şi apropiate în 

vederea descoperirii de noi supernove; 

- 1 noiembrie - teste observaţii solare pentru eclipsa parţială de Soare din 20 martie 2015; 

- 3 noiembrie - cerecetare ştiinţifică, monitorizarea galaxiilor îndepartate şi apropiate în vederea 

descoperirii de noi supernove; 

- 13 - 14 decembrie - astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 

- 23 - 24 decembrie - astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 

- 30 - 31 decembrie - astrofotografie şi cercetare ştiinţifică. 
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- Lansarea cărţi - revista „Perseus” nr. III aprilie 2014 

Studii şi articole realizate  în anul 2014 

Articole publicate pe situl http://astroBârlad.wordpress.com/ 

- Fenomene astronomice pe anul 2014 - 1 ianuarie 2014; 

- Aspectul cerului în luna februarie 2014 - 31 ianuarie 2014; 

- Aspectul cerului în luna martie 2014 - 28 februarie 2014; 

- Aspectul cerului în luna aprilie 2014 - 31 martie 2014; 

- Ziua Astronomiei la Bârlad - 1 mai 2014; 

- Aspectul cerului în luna iunie 2014 - 31 mai 2014; 

- Şcoala de vară de astronomie "Descoperă Universul!", ediţia a III-a, 11 - 14 iunie 2014 - 8 

iunie 2014; 

- Aspectul cerului în luna iulie 2014 - 1 iulie 2014; 

- Aspectul cerului în luna august 2014 - 1 august 2014; 

- Expoziţie de astrofotografie - 29 septembrie - 2014; 

- Aspectul cerului în luna noiembrie 2014 - 31 octombrie 2014. 

- Aspectul cerului în luna decembrie 2014 - 30 noiembrie 2014. 

 

Articole publicate în revista "Perseus" nr. III 

- Editorial. Observatorul Astronomic din Bârlad are cod MPC; 

- Noţiuni generale de astrofotografie; 

- În memoria lui John Dobson 

 

Alte activitati : 

- 11 ianuarie - astrofotografie solară; 

- 13 ianuarie - cercetare ştiinţifică şi raportări de poziţii a unor asteroizi NEO; 

- 30 ianuarie - astrofotografie şi cerectare ştiinţifică la supernova 2014J; 

- 10 februarie - astrofotografie şi cercetare ştiinţifică la supernova 2014J; 

- 8 martie - astrofotografie la galaxia M 51 şi raportare de asteroizi la MPC; 

- 12 martie - observaţii astronomice ştiinţifice (raportare de asteroizi la MPC); 
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- 20 martie - cercetare ştiinţifică la supernova 2014J şi astrofotografie; 

- 22 martie - astrofotografie: M 3, M 38 şi tripletul din Leo; 

- 29 - 30 martie - astrofotografie la galaxia M 51 şi cercetare ştiiţifică; 

- 3 aprilie - observaţii astronomice şi teste la setup-ul de astrofotografie; 

- 21 aprilie - teste la setup-ul de astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 

- 26 - 27 aprilie teste camera de ghidaj. Astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 

- 29 aprilie - astrofotografie şi teste roată de filtre, cameră de ghidaj. Raportare MPC. Cercetare 

ştiinţifică; 

- 2 mai - punere în pol şi setare setup astrofotografie - pregătire pentru cercetare ştiinţifică; 

- 6 mai - punere în pol şi aliniere puncte montură / pregatire pentru cercetare ştiinţifică; 

- 16 mai - astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 

- 19 mai -aliniere polară şi teste de astrofotografie; 

- 20 - 21 mai - astrofotografie şi măsurători ştiinţifice; 

- 28 mai -setări pentru astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 

- 9 iunie - setări astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 

- 22 - 23 iunie - cercetare ştiinţifică şi astrofotografie; 

- 26 iunie - şedinţă organizatorică a astroclubului Perseus cu prilejul taberei de astronomie din 

27 - 29 iunie; 

- 2- 3 iulie - astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 

- 31 iulie - 1 august - cercetare ştiinţifică, raportare de poziţii la Minor Planet Center; 

- 18 august - astrofotografie la conjuncţia Venus - Jupiter; 

- 19 august - cercetare ştiinţifică şi raportare de comete la Minor Planet Center; 

- 20 - 21 august - astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 
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- 26 - 27 august - astrofotografie şi cercetare ştinţifică; 

- 28 - 29 august - astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 

- 29 - 30 august - astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 

- 10 - 11 septembrie - astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 

- 17 - 18 septembrie - astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 

- 19 - 20 septembrie - astrofografie şi cercetare ştiinţifică; 

- 24 septembrie - astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 

- 28 septembrie - realizare imagini Soare / astrofotografie solară; 

- 27 septembrie - un spectacol 3D; 

- 30 septembrie - 1 octombrie  - astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 

- 12 - 13 octombrie - cercetare ştiintifica şi astrofotografie; 

- 14 octombrie - cercetare ştiinţifică şi astrofotografie; 

- 19 - 20 octombrie - măsurători ştiinţifice la cometa C/2013 A1 (Siding Spring); 

- 27 - 28 octombrie - cerecetare ştiinţifică, monitorizarea galaxiilor îndepărtate şi apropiate în 

vederea descoperirii de noi supernove; 

- 31 octombrie - cerecetare ştiintifică, monitorizarea galaxiilor îndepartate şi apropiate în 

vederea descoperirii de noi supernove; 

- 1 noiembrie - teste observaţii solare pentru eclipsa parţială de Soare din 20 martie 2015; 

- 3 noiembrie - cerecetare ştiinţifică, monitorizarea galaxiilor îndepartate şi apropiate în vederea 

descoperirii de noi supernove; 

- 13 - 14 decembrie - astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 

- 23 - 24 decembrie - astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 

- 30 - 31 decembrie - astrofotografie şi cercetare ştiinţifică 
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Secţia Personalităţi bârlădene 

Expoziţii, sesiune de comunicări ştiinţifice, serate, lecţii de muzeu, cercetare (studii şi 

articole)  – realizate la sediul instituţiei  : 

- 28 februarie 2014 – Serată literară – De la Mihai Eminescu la Nichita Stănescu 

- 03-05 aprilie 2014 - Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice – ediţia a X-a,  cu tema Prietenii 

elitiste 

- 03 aprilie 2014 – Expoziţia permanentă – Muzeul Vasile Pârvan, un secol de existenţă 

- 1 iunie – 4 august 2014 – Expoziţia temporară - Paradisul regăsit al copilăriei 

- 28 septembrie – 26 octombrie 2014 – Expoziţia temporară – Sigiliul, garanţia originalităţii 

(colaborare cu Muzeul “Casa Mureşenilor” din Braşov) 

- 31 octombrie2014 – Serată literară – Umorul şi teatrul lui Valentin Silvestru 

- 16 noiembrie 2014 – 30 ianuarie 2015 – Expoziţia temporară - Instrumente de măsură. 

Mărturii muzeale (expoziţie preluată de la Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii “Ştefan Procopiu” din 

Iaşi) 

- 12 decembrie 2014 – Serată literară – Ion Minulescu, poetul romanţelor 

Cercetarea patrimoniului virtual –Studii şi articole 2014: 

- Corespondenţa dintre George Ivaşcu şi George Macovescu, din colecţia scriitorului George 

Ivaşcu; 

- Muzeul bârlădean – un muzeu centenar (publicat în revista “Viaţa noastră”, nr. 16/iunie 

2014); 

- Palatul Comunal bârlădean – aşezământ octogenar (publicat în revista “Baaadul literar”, 

număr omagial 30-31, august-noiembrie 2014); 

O prietenie “necontabilizată”, George Ivaşcu şi George Macovescu (în curs de publicare 

în revista Acta Musei Tutovensis, numărul XI); 

- Rarităţi documentare: o fotografie pe tablă, din patrimoniul muzeului bârlădean (în curs de 

publicare în revista Acta Musei Tutovensis, numărul XI); 



257 
 

- Comunicări si prelegeri  - lecţii de muzeu: 07 – 11 aprilie – Trei lecţii de muzeu cu temele 

Kitsch-ul din viaţa noastră, desfăşurate cu elevi de la şcolile generale şi liceele din oraş în 

cadrul proiectului „Şcoala altfel”. 

Secţia  Istorie – Arheologie  

Expoziţii, concerte, sesiune de comunicări ştiinţifice,  lecţii de muzeu, cercetare (studii şi 

articole – organizate la sediul instituţiei 

 

Cercetare - studii şi articole 

- Cercetare, documentare,  în vederea pregătirii monografiei arheologice Necropolele de sec. IV  

p.Chr. (Bogdăneşti Fălciu; Pogoneşti – La Movila,  Polocin – Islaz) 

- Realizarea articolului Sondajul arheologic din punctul Călălboaia, sat Polocin, comuna 

Pogoneşti, judeţul Vaslui 

- Realizarea articolului Un muzeu centenar, Muzeul ,,Vasile Pârvan” 

- Realizarea articolului Aşezarea de sec. II – III  din punctul Călălboaia, sat Polocin, comuna 

Pogoneşti, judeţul Vaslui 

- Lansarea revistei muzeului Acta Musei Tutovensis  nr. IX- X 

- http://www.branche.ro/Muzeul_Vasile_Parvan-a13 -M. Mamalaucă 10 MARTIE 2014 

- Expoziţia  Studii despre om şi societate,  de Oana Unciulescu 

- Concert extraordinar susţinut de artiştii maghiari József Balog şi Antal Zalai –„Gershwin and 

More; clasică şi jazz” 

- Expoziţia  Asociaţia graficiienilor din Turku –colaborare cu Ambasada Finlandei la 

Bucureşti.  

- Conferinţă ( proiect ) Circuit turistic în judeţul Galaţi  (colaborare) 

- Concert  de muzică clasică  realizat în colaborare cu Fundatia culturală „ Remember Enescu”   

Bucureşti 

- Concert  extraordinar - ,,Pianul călător” 

- Sesiune de comunicări ştiinţifice, tema la Secţia Arhelogie Arheologia mileniului I d. Hr. la 

est şi vest de Prut; 
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- Concert extraordinar susţinut de violonistul Gabriel Croitoru 

- Expoziţia permanentă  de Istorie – Arheologie 

- Programul Şcoala altfel  -Să ştii mai multe, să fii mai bun!:-vizitarea expoziţiei  permanente  

Tezaur 

- Noaptea muzeelor-vizitarea expoziţiilor  permanente  de arheologie şi artă + vizionare film 

- Expoziţie  de artă fotografică  (Cuba) 

- Expoziţia  „Samovoarul de-a lungul istoriei la est de Prut”,  colecţionar Petru Costin 

- Concert de muzică clasică Ionuţ Cibotariu, violonist  Alexandru  Mihai 

- Concert de muzică clasică realizat în colaborare cu Fundaţia Culturală Remember Enescu 

- Expoziţia „Retrospectivă  Niculiţă Secrieriu” 

- Expoziţie  Branduşa Bontea 

- Concert extraordinar  „Studii transcedentale “ susţinut de pianistul maghiar József Balog * 

- Expoziţia personală Costel Pătrăşcan „Istoria literaturii române ERATĂ” 

- Lansarea albumului de caricatură „Negru pe alb” (117 caricaturi color) 

- Dueluri epigramistice cu laureaţii Salonului de literatură satirico-umoristică 

- Expoziţia  Palatul Comunal Bârlad -80-CorneliuVasilescu (a înlocuit expoziţia Ervant 

Nicogosian 

- Concert  de muzică clasică  realizat în colaborare cu Fundaţia culturală „ Remember Enescu”   

Bucureşti 

- Concert de Crăciun - Duelul Viorilor 

Secţia Arheologie 

Expoziţii, conferinţe, sesiune de comunicări ştiinţifice,  lecţii de muzeu, cercetare (studii şi 

articole) – organizate la sediul instituţiei 

- Expoziția  “Dacii liberi de la confluența Moldovei cu Siretul” - 22 noiembrie 2014, 
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- Conferința “Aplicații ale metodelor geografice și geofizice în cercetarea interdisciplinară a 

așezărilor cucuteniene din Moldova”-  25 ianuarie 2014 

- Conferinţa "Imaginea copilului în preistorie", colaborare cu Muzeul Național al Carpaților 

Răsăriteni, Sf. Gheorghe, 7 iunie 2014; 

- Conferința ”Exploatarea sării în preistorie”, colaborare cu Muzeul Național al “Carpaților 

Răsăriteni” Sf. Gheorghe, 25 octombrie 2014; 

- lecţii de muzeu desfăşurate cu elevii de la şcolile generale şi liceele din oraş. 

 

Cercetarea patrimoniului virtual - Studii si articole: 

- documentare pentru realizarea materialelor pentru expoziția permanentă; 

- documentare pentru realizarea de reconstituiri virtuale tridimensionale pentru expoziția              

permanentă de arheologie; 

- Mircea Mamalaucă, Mircea Oancă – „Sondalul arheologic din punctul „Călălboia”, sat 

Polocin, comuna  Pogoneşti (jud. Vaslui)”- Acta Musei Tutovensis IX-X; 

-  Laurențiu Ursachi, Marin Rotaru, Cristian Onel, Mircea Oancă – „Noi situri aparţinând culturii 

sântana de Mureş-Cerneahov descoperite pe teritoriul judeţului vaslui” - Acta Musei Tutovensis 

IX-X 

- Sesiunea de comunicări ştiinţifice: 

- Mircea Oancă, Laurenţiu Ursachi, Cristian Onel, Vicu Merlan - „Două statuete 

antropomorfe de la Lohan-Vadul Teiului, jud. Vaslui” - Sesiunea națională de comunicări a 

muzeului 2014; 

Alte activitati: 

- realizarea de filme pentru expoziția permanentă de arheologie; 

- ghidaj expozițiile permanente; 

- realizarea panourilor pentru expoziția permanentă de arheologie; 

- membru al redacției revistei muzeului; 

- strângerea materialelor pentru revista muzeului; 

- participare în organizarea sesiunii de comunicări; 
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- scanarea și publicarea pe internet a publicațiilor muzeului pe internet (până în prezent au 

strâns 873 de vizualizări; lucrez în continuare pentru publicarea pe internet a tuturor 

publicațiilor muzeului); 

- proiecții la planetariul muzeului; 

- proiecții la Cinema 3D pentru public; 

- realizarea de fotografii pentru secția de arheologie și artă; 

- documentare pentru realizarea noului site al muzeului; 

- realizarea de fișe de sit; 

- realizarea documentației pentru obținerea autorizației pentru cercetarea preventivă de la 

biserica Sf. Ioan Bârlad; 

Secţia ştiinţele naturii  

Expoziţii, conferinţe, sesiune de comunicări ştiinţifice,  lecţii de muzeu, cercetare (studii şi 

articole) – organizate la sediul instituţiei 

- Preparare, restaurare şi conservarea materialului paleontologic colectat din teren 

(ianuarie, septembrie,decembrie) 

- documentări şi evidenţă patrimoniu; (ianuarie, septembrie, decembrie) 

- Conferinţă: Formaţiuni geologice din Podişul Bârladului (23. 02). 

- Expoziţie: “Mesaje de primăvară”, în colaborare cu Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii, 

Galaţi (01 – 10. 03. 2014). 

- Sesiunea naţională de Comunicări Ştiinţifice, a X – a ediţie. Organizarea simpozionului de 

comunicări ştiinţifice. Tematica sesiuni de la Secţia de Ştiinţele Naturii: Studii  si cercetari din 

domeniile Stiintelor Naturii (3 -5. 04. 2014). 

- Comunicarea susţinută: Ursachi L., prof. univ. dr. Vlad Codrea, prof. univ. dr. Mihai Brânzilă, 

Evoluţia cercetărilor paleontologice efectuate sub egida Secţiei de Ştiinţele Naturii a 

Muzeului “Vasile Pârvan “, Bârlad, (3 – 5 aprilie 2014); 

- Expoziţie: Punctul fosilifer Creţeşti-Dobrina 1. (5 aprilie 2014) 

- Săptămâna altfel: lecţii de muzeu 
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- Conferinţă: Vieţuitoare preistorice din Podişul Bârladului (14.06.2014). 

- Expoziţie: “Zestrea Pămnântului. Corol I – întemeietorul Institutului Geologic al României” 

(23. 11). 

Studii şi articole: Secţia Ştiinţele naturii 

Temă de cercetare multianuală - Paleofauna depozitelor sedimentare din Podişul 

Bârladului. 

- Realizarea revistei muzeului “Acta Musei Tutovensis”, nr. IX-X (Fascicol STN); 

Studii, articole şi comunicări ştiinţifice publicate: 

- Codrea A. Vlad, Răţoi B. Gabriel, Hiru Alexandru, Ursachi Laurențiu, A LOWER 

SARMATIAN SMALL-SIZED DOLPHIN (MAMMALIA: CETACEA, ODONTOCETI) AT 

BASARABI (SUCEAVA DISTRICT), Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii şi 

comunicări. Ştiinţele Naturii. Tom. 30, No. 2/2014; 

Studii şi cercetări susţinute la comunicările ştiinţifice organizate de alte instituţii de 

profil din ţară: 

- Codrea A. Vlad, Ursachi Laurenţiu, Răţoi Bogdan Gabriel, Farcaş Cristina, Solomon 

Alexandru, Fauna Pleistocen superioară de la Movileni (com. Coroieşti, jud. Vaslui), Muzeul 

Judeţean Gorj, „Alexandrul Ştefulescu”, Târgu – Jiu, 15 – 18 iulie 2014; 

- Venczel, M., Ursachi L, Codrea A. Vlad, O viperă de talie mare (grupul vipere orientale) din 

Sarmaţianul terminal de la Dobrina 1, Creţeşti, (jud. Vaslui), Muzeul Judeţean Gorj, 

„Alexandrul Ştefulescu”, Târgu – Jiu, 15 – 18 iulie 2014; 

- Codrea A. Vlad, Ursachi Laurenţiu, Solomon Alexandru, Răţoi B. Gabriel, Creţeşti – Dobrina 

1: a new Late Vasillesian localty in Ester Romania, Muzeul Judeţean Gorj, „Alexandrul 

Ştefulescu”, Târgu – Jiu, 15 – 18 iulie 2014; 

- Codrea Vlad, Răţoi B. Gabriel, Hiru Alexandru, Ursachi Laurenţiu, A lower Sarmatian small-

sized dolphin (Mammalia: Cetacea, Odontoceti) at Basarabi (Suceava county), Muzeul de 

Ştiinţele Naturii Craiova, jud. Dolj, 11 septembrie 2014. 

- Codrea A. Vlad, Ursachi L, Solomon Al., Răţoi Bogdan Gabriel, Creţeşti – Dobrina 1, 

localitae de referinţă pentru faunele cu vertebrate continentale chersoniene din Moldova, 

Muzeul Judeţean Gorj, „Alexandrul Ştefulescu”, Târgu–Jiu, 15 – 18 iulie 2014; 

- Codrea V., Ursachi L., Brânzilă M., Solomon Al., Rățoi B. Gabriel, Creţeşti – Dobrina 1, 

localitae de referinţă pentru faunele cu vertebrate continentale chersoniene din Moldova, 
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Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Geografie şi Geologie, Departamentul de Geologie şi 

paleontologie, 25 octombrie 2014; 

- Ursachi Laurenţiu, Răţoi Gabriel Bogdan, Prof. Univ. Dr. Aurel Vlad Codrea, Prof. Univ. Dr. 

Mihai Brânzilă, Noi elemente scheletice de proboscidieni din zona centrală a Podişului 

Bârlad, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Geografie şi Geologie, Departamentul de 

Geologie şi paleontologie, 25 octombrie 2014; 

- Iamandei Stănilă, Iamandei Eugenia, Chirilă Gabriel, Bejan Daniel, Ursachi Laurenţiu, Late 

Miocene Moldavian Petrified Forest palaeoenviromental significances, Univ. „Al. I. Cuza” 

Iaşi, Facultatea de Geografie şi Geologie, Departamentul de Geologie şi paleontologie, 25 

octombrie 2014; 

- Hiru Al., Răţoi B. Gabriel, Codrea A. Vlad, Ursachi L, Prezența Kentriodontidaelor în 

Sarmațianul inferior din zona Basarabi, județul Suceava, (Poster) Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, 

Facultatea de Geografie şi Geologie, Departamentul de Geologie şi paleontologie, 25 

octombrie 2014; 

Ursachi L, Onel Cristian, Descărcări de sarcină arheologică asupra terenurilor de fundare din 

Municipiul Bârlad, Muzeul „Ştefan cel Mare” Vaslui, 29 septembrie 2014; 

 

Secţia ştiinţele naturii - alte activitaţi  

- Participări la activităţile cultural-educative cu publicul organizate de muzeograful secţiei de 

Ştiinţele Naturii; 

- Participări la panotarea expoziţiilor organizate de ceilalţi muzeografi; 

- Asigurarea securităţii şi protecţiei bunurilor mobile şi imobile ale instituţiei; 

- Menţinerea curăţeniei din spaţiile interioare şi exterioare ale clădirilor muzeului; 

- Participarea împreună cu personalul auxiliar la întreţinerea spaţiilor şi clădirilor instituţiei; 

- Participarea la inventarierea bunurilor mobile ale instituţiei; 

 

Îmbogăţirea patrimoniului cultural al muzeului 

- Secţia arheologie  - Sigla A                                                                                          

 - au fost inventariate un număr de 51 piese de arheologie de la nr. 10407 - 10447 

Provenienţa pieselor inventariate: 

- 35 cercetări de teren; 

- 15 din fondul muzeului; 

- 1 piesă donată; 
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- Secţia numismatică – Sigla B 

-  au fost inventariate un număr de 17 piese numismatică de la nr. 15618 la nr.15634. 

Provenienţa pieselor inventariate: 

- 12 buc. donaţii; 

- 5 buc. din fondul muzeului; 

- Piese în curs de clasare 913 buc. 

Secţia artă 

 Au fost inventariate un număr de  5 tablouri  de la nr. 4257  la nr. 4261 

- Provenienţa pieselor inventariate - donaţii: 

1.  Contract de donaţie nr. 239/03.04.2014 -  Unciulescu Oana - Lucrarea : Do zou dream of 

me? 

2. Contract de donaţie nr. 343/11.06.2014 -  Dionisie Gradu - Lucrarea :  

     Călăreţul teuton 

3. Contract de donaţie nr. 343/11.06.2014 -  Gheorghiţă Cristian – Lucrările : 

      Muzicanţi, Deconstrucţie 

4. Act de donaţie 538/16.09.2014 - Secrieriu Silvia - Lucrarea : Natură statică 

 

  Secţia Personalităţi bârlădene   

- Octavian V. Stoica – 522 piese (cărţi, reviste), de la nr. inv. 2.902 la nr. inv. 3.424, cu 

valoarea de 2.543 lei 

- sigla „E” – 66 documente, cărţi, de la nr. inv. la nr. inv. 20.772 la 20.837, cu valoarea de 

2.199 lei; 

- sigla “G” – 300 documente PCR, de la nr. inv. 21.001 la nr. inv. la nr. inv. 21.300, cu 

valoare de 193,20 lei. 

 

TOTAL -  888 piese.  

 

Secţia ştiinţele naturii 

Donaţii 

- Col de moluşte Ileana Crăciun -  au fost inventariate 26 piese de la nr. C/5314 la C/5339; 

- Col. de minerale şi roci Costel Postolache - au fost inventariate 90 piese de la nr. C/5344 la 

C/5433; 
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- Col. de minerale şi roci Marian Munteanu - au fost inventariate 41 piese de la nr. C/5434 la 

C/5474 ; 

Total 157 piese 

 

Cercetări de teren: 

- Eşantioane minerale şi roci;  

- Colecţia de paleontologie Creţeşti – Dobrina 1. 

Au fost inventariate:  

- 5 piese,  de la  nr. C/5309  la nr.  C/5313, col. de roci şi minerale;  

- 16 piese, de la  nr. C/5475 la nr.  C/5490, col. de păsări şi mamifere naturalizate; 

- 10 piese, de la  nr. C/55491 la nr.  C/5500, col. de paleontologie. 

 Total 31 piese 

 

Evidenţă patrimoniului cultural naţional  

 

- Secţia Arheologie - au fost intocmite 200 de F.A.E     

- Secţia Personalităţi bârlădene: 

- F.A.E. – 200 buc.; 

- Fişe pentru clasare – 100 buc.; 

- Inventarierea bunurilor de patrimoniu, intrate prin donaţie; 

- Continuarea inventarierii documentelor PCR. 

- Secţia ştiinţele naturii  

- F.A.E. – 200 bucăţi. Inventarierea şi evaluarea bunurilor intrate în patrimoniul secţiei, prin 

donaţie şi cercetări de teren. 

 
 
 

N
r.

 c
rt

 

Domeniul Inventar 

Provenienţă  
Total 
(buc.) 
 

Cercet. 
proprii 
(buc.) 

Achiziţii 
(buc.) 
 

 
Donaţii/ 
(buc.) 
 

1. Ştiinţele  naturii 
 

 Col. de roci şi 
minerale 

C/5309 – 
C/5313 5 piese   5 
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  C/5344 – 
C/5433   90 90 

  C/5434 – 
C/5474   41 41 

 Col. de moluşte C/5314 – 
C/5339   26 26 

 
Col. de Păsări şi 
mamifere 
naturalizate 

C/5475 – 
C/5490 16   16 

 Col. de 
paleontologie 

C/55491 – 
C/5500 10   10 

 Total  31  157 188 
       
2 Istorie modernă şi contemporană 
 

Documente PCR 
de la nr. inv. 
21.001 la nr. 
inv. 21.300 

  da 300  

 Cărţi, fotocopii, 
piese vestimentaţie, 
aparatură 
electronică  etc. 

- Octavian 
V. Stoica - 
de la nr. inv. 
2902 la nr. 
inv. 3.424; 
- de la nr. 
inv. 20.772 
la nr. inv. 
20.837 
 

  da 522  
66  

        Total  888 
3 Arheologie/Numismatică 
 piese arheologie 

10407 - 10457 
 

Inv.   
10407 -
10457 
 

35 - 1 36 

 piese numismatică 
15618 l- 15634 

Inv.   
15618 l- 
15634 

12 - 5 17 

 Total    47 - 6 53 
       
4 Artă 
 

Tablouri 
Inv. 4257- 
4261   5 5 

               Total general 1134 

 
Conservare şi restaurarea bunurilor din patrimoniu muzeului  
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S-a prelucrat prin metode specifice laboratorului de restaurare (fotografiat, înainte şi după 

restaurare, decapat, curăţat, tratat, uscat, lipit, completat formă, finisat, integrat cromatic, 

conservat, întocmit documente fişe, jurnale restaurare....) următorul material: 

-   suporturi: ceramică, os, lemn, bronz, rame la tablouri: rame lemn, sculpturi lemn, metal, 

hârtie. 

4.  Arheologie:  

- strachină inv. 8041 

- 5 vase mari inv.1022, 1021, 1023, 1024, 9414; 

- şarja inv. 8766; 

- replici 12 idoli inv.8792,8791, 8749,8733,8779, 8738, 8795, 8740, 8790, 8732, 8748, 8477; 

- Lipit, curăţat mandibulă -  schelet uman M 10; 

- Spălat, tratat chimic fragmente ceramice aduse de la:  Şcoala Puieşti-Iezer; Ciubota-Iezer; 

Biserica Sf. Ioan Bârlad; Costeşti-Ticlăoani; Buneşti-Avereşti-Armăşeni; Ciocani; Puieşti-

Bărbuţa; 

- Curăţat integrat cromatic vasul mare din faţa muzeului; 

- Integrat cromatic în secţia Arheologie porţiunile deteriorate de la reconstituiri; 

- Panotat 3 vitrine – hol, laborator-restaurare; 

2. Suport lemn – intervenit pe piesă lemn - paravan Colecţia Vainfield Inv. D/489 

3. Desene creion-tuş, fragmente – Polocin 2009, planşe (Rev. Nr.IX-X); 

- Desenat material din situl  arheologic Polocin - Călălboaia  2013; 

- Desenat material ceramic Iezer – Puieşti în creion și tuş; 

- Restaurat – conform procesului de restaurare -  rame tablouri 25 buc., Inv. D/26, 25, 32, 63, 

53, 109, 148, 46, 151,  64, 56, 59, 58, 31, 42, 40, 28, 141, 125, 671, 606, 1433; Portret Stroe 

Belloescu-Primărie; 2 rame pentru lucrări ale pictorului Corneliu Vasilescu. 

- lipit piesă metal Dragon – inv. D/492 

 Pavilionul Muzeal „Marcel Guguianu” 

Lustruit şi îndepărtat petele de pe 45 sculpturi din bronz M. Guguianu cu următoarele nr. 

de inv.: D/ 3796, D/3797, D/3720, D/3690, 3792, 3673, 3695, 3719, 3683, 3679, 3526, 

3714,3799, 3523, 3800, 3677, 3524, 3719, 3670, 3717, 3697, 3790, 3711, 3789, 3680, 3727, 

3527, 4118, 3948, 3947, 3681, 3693, 3682, 3726, 3728, 3675, 3730, 3716, 3678, 3712, 3529, 

3715, 3711, 3700, 3696. 

 Verificarea  periodică a curăţeniei din sălile de expoziţie şi depozite precum şi luarea 

măsurilor pentru combaterea dăunătorilor: insecte, gândaci, furnici etc. 
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Verificarea stării de sănătate a pieselor expuse şi curăţenia din spaţiul expoziţional. 

Înregistrarea zilnică a parametrilor microclimatici UR/T0 din sălile de expoziţie şi depozite, 

luarea de măsuri, după caz. 

Depozite artă 

 Verificat şi luat măsuri de conservare preventivă împotriva dăunătorilor specifici 

suportului textil, împreună cu custodele: 4 cutii ştergare cu următoarele nr. de inventar: D/869, 

D/876, D/877, D/878, D/879, D/880, D/875, D/870, D/1677, D/1678, D/1681, D/2011, D/3340, 

D/3347, D/2004-2008, D/1266, D/3348-3357, D/ 820, D/ 891, D/1679, D/1680, D/ 3476, D/ 

3486, D/ 882, D/884, D/ 886-889, D/ 894, D/ 868, D/2012, D/ 2002, D/2011, D/ 4078, D/ 4074, 

D/4079, D/4080, D/4081, D/ 4073.  

 Scoarţe, tapiserii, cu nr. de inv. D/ 1264, D/1858, D/ 1959, D/ 1265, D/ 1958, D/ 1975, D/ 1957, 

D/248, D/ 1974, D/ 898, D/ 896, D/ 897. 

- Carpetă persană, costum popular, tapiserie cu nr. de inv. D/ 1973, D/ 1972, D/ 899, D/ 1267, D/ 

1625, D/ 1614, D/ 3328, D/ 1497, D/ 1270, D/ 1326, D/ 1901, D/ 1900, D/ 1426, D/ 3327 şi trei 

piese neinventariate.  

Verificat periodic depozitele de artă, arheologie, istorie, ştiinţele naturii, urmărind starea de 

sănătate a pieselor, curăţenia, parametrii microclimatici.  

 -Întocmit fişe conservare,  27 bucăţi şi fişe restaurare. 

 - Participare la  alte activităţi desfăşurate în muzeu ( Sesiunea Națională de Comunicări 

Științifice, Şcoala altfel, etc.). 

- Dublat scoarţe - custode artă nr.inv.D/4254, 3326, 3327, 3328 

- Pregătit apă distilată pentru aparate, umidificatoare şi laboratorul de restaurare. 

 

Secţia  Stiintele naturii 

Conservarea şi restaurarea bunurilor muzeale din cadrul secţiei: 

  Asigurarea condiţiilor microclimatice a bunurilor culturale etalate în expoziţia 

permanentă şi a pieselor aflate în depozitul secţiei; 

 Detaşarea materialului paleontologic colectat din teren de muzeograful secţiei; 

 

Achiziţii şi diverse lucrări administrative pentru eficientizarea activităţilor din muzeu în 

2014: 

- s-au achiziţionat materiale și substanțe necesare în procesul de restaurarea şi conservare a 

bunurilor culturale descoperite în urma activităţilor de cercetare şi colectare în teren.  
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- executarea reparaţiilor de izolare pluvială a terasei de la sediul din str. Republicii nr. 235, 

precum şi înlocuirea ghenei de scurgere a apelor pluviale din interiorul clădirii; 

- executarea reparaţiilor de izolare pluvială a terasei Pavilionului M. Guguianu, precum şi 

repararea ghenelor de scurgere a apelor pluviale atât  din interiorul cât şi de pe exteriorul clădirii; 

- reparaţii periodice la pereţii afectaţi de apa de la ploaie din demisolul imobilului din str. 

Republicii nr. 235, precum şi la o parte din pereţi de la Pavilionul Expoziţional Marcel 

Guguianu; 

- pregătirea spaţiului şi organizarea aprovizionării cu materialele necesare în vederea bunei 

desfăşurări a acţiunilor şi expoziţiilor muzeului pe tot parcursul anului: 

- montat vitrine de perete pe hol parter muzeu şi executat instalaţia electrică pentru iluminatul 

acestora; 

- prelungit cablurile electrice şi montat întrerupătoare pe fir la toate vitrinele din expoziţiile 

muzeului; 

- lipit autocolant negru pe geamurile de la sălile de expoziţie; 

- modificat vitrine sala tezaur; 

- amenajat şi montat aparatura la sala cinema 3D; 

- confecţionat pereţi din rigips sub scări în vederea depozitării diverselor materiale şi vitrine din 

cadrul muzeului; 

- montat suporţi metalici pentru drapele pe faţada muzeului; 

- montat cadranele de ceas pe faţada şi în interiorul muzeului; 

- executat rampe de trecere la treptele cu diferenţe de nivel pe holuri şi în sălile de expoziţie ale 

muzeului; 

- confecţionat şi montat uşi de lemn la recepţia de la intrarea în muzeu; 

- confecţionat plase ţânţari la geamurile sălilor de expoziţie pentru evitarea pătrunderii insectelor; 

- confecţionat rafturi şi poliţe în depozitul de istorie-arheologie; 

- executat raft bibliotecă pentru depozitul de artă; 

- înlocuit lămpile pentru iluminat în expoziţiile de la sala Numismatică, Cuza şi de pe holul casei 

scărilor la imobilul din str. Republicii nr. 235; 

- îmbunătăţit sistemul de iluminare şi reparat firma luminoasă de la intrarea în imobilul din str. 

Republicii nr. 235; 

- Încheierea contractelor de service pentru instalaţiile de alarmare antiincendiu şi antiefracţie, 

sistemelor de monitorizare săli expoziţionale şi imobile, telefonie, reţele de calculatoare, servere 

de internet , paza, etc. 
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-Verificarea periodică anuală a instalaţiei electrice, a paratrăznetelor şi a prizelor de pământ la 

toate sediile muzeului; 

- Reparat şi vopsit panourile publicitare de la intrările în oraş şi a panourilor stradale de afişaj 

aparţinând muzeului; 

- Asigurarea RCA şi CASCO a autoturismului aparţinând muzeului, precum şi executarea 

lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente necesare;  

-Verificarea anuală şi autorizarea bianuală ISCIR a centralelor termice, boilere, aparate de aer 

condiţionat, instalaţiilor de stingere cu gaze inerte şi supapelor de presiune de la toate sediile 

aparţinând muzeului; 

- Verificarea periodică anuală a instalaţiilor sanitare, de alimentare şi scurgere a apelor de la 

toate sediile muzeului.   

- Reparaţii periodice la sistemele antifoc şi antiefracţie, la reţelele de calculatoare şi internet, la 

sistemele informatice (infochioşc, panouri publicitare, site-ul muzeului, telefonie etc) din cadrul 

muzeului, conform contractelor de service existente.                                              

- Reparaţii periodice la uşile şi ferestrele din aluminiu de la fostul sediu al Băncii Agricole 

precum şi la celelalte uşi şi ferestre din lemn şi lemn stratificat de la Pavilionul Expoziţional 

Marcel Guguianu; 

-  confecţionat geam aluminiu la Planetariu; 

- înlocuit chederele la geamurile de la extindere Pavilion M. Guguianu pentru evitarea infiltrării 

apei de ploaie; 

- vopsit gardul la Pavilionul M. Guguianu; 

- reparat şi modificat traseul conductei de alimentare cu apă potabilă la imobilul din str. 

Republicii nr. 235; 

- confecţionat rampă de acces pentru transportul telescoapelor pe scările de la Observatorul 

astronomic; 

- Verificarea semestrială şi încărcarea anuală a stingătoarelor PSI;    

- Executarea dezinfecţiei, dezinsecţiei şi deratizării la secţia de ştiinţele naturii;                                                             

- Remedierea crăpăturilor apărute la pereţii şi tavanele de la toate sediile; 

- Vopsit şi reparat ușile metalice de la garajul şi atelierele aparţinând muzeului; 

 

 Anul 2015 

 
Planetariu/Observator astronomic 
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Expoziții: 
− 10 octombrie - 1 noiembrie 2015 - Expoziţie de instrumente optice folosite în astronomie. 

 

Conferințe: 

− 20 martie - Eclipsa parţială de Soare; 

− 25 aprilie - Ziua Internaţională a Astronomiei; 

− 17 - 20 iunie - Şcoala de vară de astronomie "Descoperă Universul!", ediţia a IV-a; 

− 12 - 13 august - Perseidele "Ploaia de stele căzătoare"; 

− 25 septembrie - Noaptea Cercetătorilor; 

− 27 septembrie - Eclipsele de Lună. Conferinţă publică organizată cu prilejul eclipsei totale de 

Lună din 28 septembrie 2015; 

− 10 octombrie - Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic şi aniversarea a cinci ani de activitate a 

Astroclubului "Perseus". 

 

− Lecţii de muzeu: 

− 10 ianuarie - lecţie club astronomie "Noţiuni introductive de astronomie. Orientarea pe sfera 

cerească după principalele stele şi planete"; 

− 24 ianuarie - lecţie club astronomie "Formarea şi evoluţia Universului. Teoria Big-Bang"; 

− 7 februarie - lecţie club astronomie "Cerul de iarnă. Principalele constelaţii, stele şi obiecte 

deep sky"; 

− 21 februarie - lecţie club astronomie "Naşterea" şi "moartea" stelelor. Circuitul materiei în 

Univers"; 

− 7 martie - lectie club astronomie "Eclipsele de Soare"; 

− 28 martie - lecţie club astronomie - "Sistemul Solar. Formarea şi structura sistemului solar"; 

− 18 aprilie - lecţie club astronomie "Planeta Jupiter"; 

− 21 - 24 aprilie - Săptămâna Internaţională a Astronomiei la Bârlad; 

− 9 mai - lecţie club astronomie "Constelaţiile cerului de primăvară. Principalele constelaţii, stele 

şi obiecte deep sky"; 

− 22 mai - observaţii astronomice cu publicul şi observarea asteroidului (7986) Romania. 

Activitatea s-a desfăşurat în cadrul proiectului educaţional "România observat din 

România", organizat de Institutul Astronomic al Academiei Române. 

− 23 mai - lecţie club astronomie - "Planeta Saturn"; 
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− 30 mai - lecţie club astronomie - "Instrumente optice folosite în astronomie"; 

− 6 iunie - lecţie club astronomie - "Planete extrasolare"; 

− 4 iulie - lecţie club astronomie "Cerul de vară. Principalele constelaţii, stele şi obiecte deep 

sky"; 

 

Lansări de carte 

− mai 2015 – lansarea revistei „Perseus” nr. IV 

 

Alte activitaţi: 

− 16 martie - promovarea la şcolile şi liceele din Bârlad a eclipsei parţiale de Soare din 20 martie 

2015; 

− 2 iunie - pregătirea olimpicilor pentru olimpiada internationala de astronomie; 

− 3 iunie - pregătirea olimpicilor pentru olimpiada internationala de astronomie; 

− 6 iunie - pregătirea olimpicilor pentru olimpiada internationala de astronomie; 

− 8 iunie - pregătirea olimpicilor pentru olimpiada internationala de astronomie; 

− 23 septembrie - promovarea evenimentului Noaptea Cercetătorilor prin distribuirea de pliante 

informative pe stradă; 

 

Cercetare: 

− 7 ianuarie - astrofotografie la conjuncţia Venus - Mercur; 

− 8 ianuarie - astrofotografie la conjuncţia Venus - Mercur şi cercetare ştiinţifică; 

− 12 ianuarie - astrofotografie la conjuncţia Venus - Mercur şi cercetare ştiinţifică; 

− 26 - 27 ianuarie - cercetarea ştiinţifică la asteroidul 2004 BL86; 

− 3 februarie - cercetare ştiinţifică, astrofotografie. Pregătire pentru eclipsa parţială de Soare din 

20 martie 2015; 

− 10 - 11 februarie - cerecetare ştiinţifică în vederea descoperirii de noi supernove şi 

astrofotografie; 

− 13 - 14 februarie - cercetare ştiinţifică la o nouă posibila Supernova in galaxia M 101; 

− 17 - 18 februarie - cercetare ştiinţifică la o nouă posibila Supernova in galaxia M 101; 

− 28 februarie - cercetare ştiinţifică şi astrofotografie; 

− 7 - 8 martie - cercetare ştiinţifică şi astrofotografie; 

− 8 martie - test şi simulare la eclipsa parţială de Soare din 20 martie 2015; 
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− 16 - 17 martie astrofotografie şi cercetare ştiinţifică. Noi observaţii la posibila supernovă din 

galaxia M 101; 

− 21 - 22 martie - observaţii astronomice ştiinţifice; 

− 2 aprilie -  astrofotografie şi cercetare ştiinţifică în vederea descoperirii de noi supernove in 

galaxiile apropiate şi îndepărtate; 

− 10 - 11 aprilie - astrofotografie şi cercetare ştiinţifică în vederea descoperirii de noi supernove 

in galaxiile apropiate şi îndepărtate; 

− 16 - 17 aprilie - cercetare ştiinţifică în vederea descoperirii de noi supernove in galaxiile 

apropiate şi îndepărtate; 

− 22 - 23 aprilie - cercetare ştiinţifică în vederea descoperirii de noi supernove in galaxiile 

apropiate şi îndepărtate; 

− 23 - 24 aprilie - cercetare ştiinţifică în vederea descoperirii de noi supernove in galaxiile 

apropiate şi îndepărtate; 

− 30 aprilie - astrofotografie la planeta Jupiter; 

− 9 - 10 mai - cercetare ştiinţifică în vederea descoperirii de noi supernove in galaxiile apropiate 

şi îndepărtate; 

− 11 - 12 mai - astrofotografie şi cercetare ştiinţifică; 

− 18 - 19 mai - cercetare ştiinţifică în vederea descoperirii de noi supernove in galaxiile apropiate 

şi îndepărtate; 

− 20 - 21 mai - cercetare ştiinţifică în vederea descoperirii de noi supernove in galaxiile apropiate 

şi îndepărtate; 

− 22 - 23 mai - observaţii astronomice ştiinţifice cu valoare educaţională la asteroidul (7986) 

Romania; cercetare ştiinţifică în vederea descoperirii de noi supernove in galaxiile apropiate şi 

îndepărtate; 

−  26 - 27 mai - cercetare ştiinţifică în vederea descoperirii de noi supernove in galaxiile 

apropiate şi îndepărtate; 

− 6 - 7 iunie - cercetare ştiinţifică în vederea descoperirii de noi supernove in galaxiile apropiate 

şi îndepărtate; 

− 8 - 9 iunie - cercetare ştiinţifică în vederea descoperirii de noi supernove in galaxiile apropiate 

şi îndepărtate; 

− 20 iunie - astrofotografie la conjuncţia Lună-Venus-Jupiter; 

− 29 iunie - astrofotografie la conjuncţia Venus-Jupiter; 
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− 6 - 7 iulie - cercetare ştiinţifică în vederea descoperirii de noi supernove in galaxiile apropiate şi 

îndepărtate; 

− 8 - 9 iulie - cercetare ştiinţifică în vederea descoperirii de noi supernove in galaxiile apropiate şi 

îndepărtate; 

− 11 - 12 iulie - pregătirea olimpicilor pentru olimpiada internationala de astronomie şi cercetare 

ştiinţifică în vederea descoperirii de noi supernove in galaxiile apropiate şi îndepărtate; 

− 24 - 25 iulie - cercetare ştiinţifică în vederea descoperirii de noi supernove in galaxiile 

apropiate şi îndepărtate; 

− 3 - 4 august - cercetare ştiinţifică în vederea descoperirii de noi supernove in galaxiile apropiate 

şi îndepărtate; 

− 11 - 12 august - cercetare ştiinţifică în vederea descoperirii de noi supernove in galaxiile 

apropiate şi îndepărtate; 

− 15 - 16 august - cercetare ştiinţifică în vederea descoperirii de noi supernove in galaxiile 

apropiate şi îndepărtate; 

− 24 - 25 august - cercetare ştiinţifică în vederea descoperirii de noi supernove in galaxiile 

apropiate şi îndepărtate; 

− 26 august - astrofotografie solara la grupul de pete AR2403. Refacerea punctelor de aliniere la 

setup astrofoto; 

− 29 august - Refacerea punctelor de aliniere la setup astrofoto. Test astrofoto pe refractorul de 

66 mm. 

− 29 august - obţinerea accesului de a posta direct la Biroul Central de Telegrame Astronomice 

cu sediul la Harvard, S.U.A. De la această dată observatorul astronomic este recunoscut şi putem 

anunţa o eventuală descoperire direct pe Transient Objects Confirmation Page. 

− 1-2 septembrie - cercetare ştiinţifică în vederea descoperirii de noi supernove in galaxiile 

apropiate şi îndepărtate; 

− 11 septembrie -montarea si setarea a unui nou setup pentru astrofotografie; 

− 17-18 septembrie - cercetare ştiinţifică în vederea descoperirii de noi supernove in galaxiile 

apropiate şi îndepărtate; 

− 21 - 22 septembrie - cercetare ştiinţifică în vederea descoperirii de noi supernove in galaxiile 

apropiate şi îndepărtate; 
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− 2-3 octombrie - cercetare ştiinţifică în vederea descoperirii de noi supernove in galaxiile 

apropiate şi îndepărtate; Raport de Followup pentru nova PNV J00424783+4115220 descoperită 

în galaxia Andromeda. 

− 3-4 octombrie - cercetare ştiinţifică în vederea descoperirii de noi supernove in galaxiile 

apropiate şi îndepărtate; 

− 15-16 octombrie - cercetare ştiinţifică în vederea descoperirii de noi supernove in galaxiile 

apropiate şi îndepărtate; 

− 17-18 octombrie - cercetare ştiinţifică şi astrofotografie la conjuncţia Marte - Jupiter din 

dimineaţa ziei de 18 octombrie; 

 

Studii si articole(teme):   

− Articole publicate pe site-ul http://astrobarlad.wordpress.com/ 

− Fenomene astronomice pe anul 2015 - 1 ianuarie 2015; 

− Aspectul cerului în luna februarie 2015 - 1 februarie 2015; 

− Fenomene astronomice în luna martie 2015 - 28 februarie 2015; 

− Eclipsa parţială de Soare din 20 martie 2015 - 13 martie 2015; 

− O descoperire istorică realizată la Observatorul Astronomic din cadrul Muzeului "Vasile 

Pârvan" din Bârlad - 24 martie 2015; 

− Astronomy Day - 18 aprilie 2015; 

− Şcoala de vară de astronomie "Descoperă Universul!", ediţia a IV-a, 17 - 20 iunie 2015 - 10 

iunie 2015; 

− Aspectul cerului în luna iulie 2015 - 30 iunie 2015; 

− Aspectul cerului în luna august. Perseidele 2015 - 1 august 2015; 

− Aspectul cerului în luna septembrie 2015 - 1 septembrie 2015; 

− Expoziţie de instrumente optice folosite în astronomie - 5 octombrie 2015; 

− Aspectul cerului în luna noiembrie 2015 - 1 noiembrie 2015 

− Articole publicate în revista Perseus nr. IV 

− Editorial. Astroclubul "Călin Popovici" Galaţi - 10 ani de activitate - coautor: Ovidiu Tercu; 

− 2015 - Anul Internaţional al Luminii. 

− Articole în curs de publicare 

− Nova Roşie Luminoasă din Galaxia Messier 101 - Romania Astronomical Journal. 
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Comunicări ştiinţifice 

− 14-16 mai - Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice, ediţia a XI - a. Tema pe secţiunea 

astronomie "Educaţia prin astronomie în România" 

 

Secţia Personalităţi bârlădene 

− 19 februarie 2015 – Serată literară – Marin Preda, un împătimit al scrisului 

− 20 martie – Miniexpoziţie realizată cu lucrările elevilor de la Şc. nr. 8 (colaborare cu prof. 

Valentin Stoian) 

− 27 martie 2015 – Serată literară – Constantin Chiriţă, romancier şi scenarist 

− 8 aprilie 2015 – Expoziţia temporară – Spiritualitate şi creştinătate românească (colaborare 

cu meşterul popular Dan Horgan şi Muzeul “Ştefan cel Mare” din Vaslui) 

− 14-16 mai 2015 - Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice – ediţia a XI-a,  cu tema Scriitori şi artişti 

români, eroi sau martori ai celor Două Războaie Mondiale 

− 25 octombrie – Expoziţia temporară – Arta din tranşee. Fenomenul Trench art (colaborare cu 

colecţionarii Cristian Dumitru, Gh. Vasiliu şi Cristian Onel) 

 

Cercetarea patrimoniului virtual 

-  Studii (teme): Corespondenţa de război (scrisori şi cărţi poştale din patrimoniul muzeul)  

 

Lansări de carte:  

15 mai 2015 – Realizarea şi lansarea  revistei muzeului „Acta Musei Tutovensis” nr. XI/I-

Memorialistică 

 

Alte activităţi 

− Documentare ştiinţifică pentru fiecare eveniment cultural cuprins în programul de activităţi: 

expoziţie, serată literare, lecţie de muzeu; 

− Selectarea pieselor din patrimoniul muzeului, pentru realizarea expoziţiei “Arta din tranşee. 

Fenomenul Trench art”; 

− Curăţarea pieselor din colecţia Cristian Dumitru, în vederea etalării lor în expoziţia “Arta din 

tranşee. Fenomenul Trench art” (1 săptămână); 

− Realizarea proiectului tehnic privind modernizarea expoziţiei permanente “Bârladul cultural”; 

− Practică cu studentul Ionuţ Balan de la Universitatea din Bucureşti (60 de ore); 
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− Strângerea şi corectarea textelor (lucrările participanţilor la sesiunea de comunicări  din 

perioada 14-16 mai 2015), pentru revista muzeului; 

− Serviciu în muzeu, ca muzeograf de serviciu – în fiecare lună, pe tot parcursul anului; 

− Verificarea inventarului mijloace fixe şi mobile din instituţie (împreună cu ceilalţi colegi care 

au făcut parte din comisie), aflate în gestiunea administratorului Sorin Dumitraşc; 

 

Secţia  Istorie – Arheologie  

 

Expoziții:  

−  „Impresii de călătorie” -14.03.2015 –  

− „Civilizația medievală în Moldova” – 28.11.2015 

− Expoziţia Pictori contemporani bârlădeni Dionisie Gradu - 10-28  ianuarie 

- Expoziţia Călătoria - Dragoş Pătraşcu -1-27 februarie 

− Expoziţie de pictură  contemporană românească- Retrospectivă Ervant Nicogosian  - 8 martie 

− Expoziţia Comori de artă din colecţia Ion Chiricuţă- 15 mai 

− Expoziţie pictură Cozmin Movilă şi Carătănase - 4 octombrie (înlocuieşte expoziția Ion Iancuţ 

din 15 mai)- 

− Expoziţia Viorile lui George Enescu (a înlocuit expoziţia  de artă plastică românească Cezar 

Secrieru-1 decembrie) 

 

Conferințe:  

− „Lumea dacică între arheologie şi reenactment-ul istoric”- 04.02.2015 a înlocuit 

“Echipamentul militar al dacilor”.  

− „Limesul ca zonă de contact între romani și barbari. Studiu de caz: frontiera nordică a 

provinciei Moesia Inferioară” – 24.10.2015=2 - a înlocuit “Echipamentul militar al românilor” 

 

Concerte de muzică clasică 

− Concert  de muzică clasică  realizat în colaborare cu Fundatia culturală „ Remember Enescu”  

Bucureşti -15 martie 

− Concert  de muzică clasică  realizat în colaborare cu Fundatia culturală „Remember Enescu”   

Bucureşti-15 iunie 
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− Concert  de muzică clasică  realizat în colaborare cu Fundaţia culturală „ Remember Enescu”   

Bucureşti – 22 noiembrie 

− Trio-ul pentru pian, vioară şi violoncel, în interpretarea lui Dragoş Andrei Cantea,  Laurenţiu 

Busnea, Sebastian Vîrtosu – 17 ianuarie 

−  Concert  susţinut de artistul  maghiar Antal Zalai 7 febuarie 

− Concert de muzică clasică Pianul călător-Horia Mihail –15 mai  

− Concert susţinut de violoncelistul Adrian Naidin (colaborare) -15 mai 

− Concert de muzică clasică Trio-ul A Piacere (Andrei Ienoiu-Pânzariu - pian,Călin Fărcăşel-

flaut, Andreea Ocheană - vioară(peste programul minimal)-14 iunie  

− Concert  Brahms –recital pian -peste programul minimal -18 oct    

− Concert Enescu 60 susţinut de Corina Răducanu şi Eugen Dumitrescu  1 dec  - peste 

programul minimal 

− Concert de Crăciun –formaţia Fantasia 19 decembrie 

 

− Lansări de carte 

− Realizarea revistei muzeului „Acta Musei Tutovensis” nr. XI/I-Arheologie 

 

Studii si articole(teme):   

− Vasile Diaconu, Mircea Oancă – „A stone ax from Muntenia (Romania). An imitation of a 

Bronze Age metal ax?”, în AMT, XI, 2015; 

− Mircea Oancă – „Două monede chinezești în colecțiile Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad”, 

în AMT, XI, 2015; 

− Mircea Mamalaucă Descoperire inedită în punctul Ciubota, sat Iezer, comuna Puieşti, judeţul 

Vaslui; 

− Mircea Mamalaucă Practici funerare la sarmaţii de la est de Carpaţi, rituri şi ritualuri funerare 

(sec. I–III d. Chr.) 

Sesiunea de comunicări ştiinţifice- Secţiunea arheologie 

− Arheologia mileniului I d.Hr. la est şi vest de Prut – temă susţinută de  muzeograf Mircea 

Mamalaucă 
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Cercetarea neoliticului şi eneoliticului din România – temă susţinută de muzeograf 

Mircea Oancă 

Comunicări ştiinţifice: 

− Laurențiu Ursachi, Cristian Onel, Marin Rotaru, Mircea Oancă  - „Cercetările de salvare din 

situl eneolitic de la Fruntișeni-Fântâna Babei Ștefana, jud. Vaslui”, la Sesiunea națională de 

comunicări a Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad. 

 

− Lecţii de muzeu/ Proiecție Cinema 3D:  

− „24 ianuarie Unirea  principatelor” -23 .01.2015 - 70 copii de la Școala de muzică 

− „24 ianuarie Unirea  principatelor” - 23 .01.2015 - 35 de la Grădinița Nr. 2 

− „24 ianuarie Unirea  principatelor”- 26.01.2015= 25 copii Școala de muzică  

− „24 ianuarie Unirea  principatelor” – 30.01.2015= 30 copii Școala Fedești 

− Proiecție Cinema 3D+ghidaj – 31.01.2015.   

− Proiecție Cinema 3D+ghidaj – 31.01.2015 

− „Întemeierea statului dac” – 20.03.2015 

−  „Armele și uneltele preistorice” – 06.04.2015  

− Proiecție Cinema 3D+ghidaj - 16.04.2015 

−  „Războiul de independenţă” – 08.05.2015  

− „Cercetări non-invazive în arheologie” – 26.05.2015  

−  Proiecție Cinema 3D+ghidaj - 28.05.2015. 

−  Proiecție Cinema 3D+ghidaj - 28.05.2015  

−  Proiecție Cinema 3D+ghidaj - 29.05.2015  

−  Proiecție Cinema 3D+ghidaj – 04.06.2015  

−  Proiecție Cinema 3D+ghidaj – 05.06.2015   

−   Proiecție Cinema 3D+ghidaj – 05.06.2015  

−  Proiecție Cinema 3D+ghidaj – 05.06.2015  

−  Proiecție Cinema 3D+ghidaj – 06.06.2015  

−  Proiecție Cinema 3D+ghidaj – 06.06.2015  

−  Proiecție Cinema 3D+ghidaj – 12.06.2015 

−  Proiecție Cinema 3D+ghidaj – 12.06.2015 

−  Spectacol de planetariu – 13.06.2015. 

−  Proiecție Cinema 3D+ghidaj – 16.06.2015. 
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−  Proiecție Cinema 3D+ghidaj – 16.06.2015. 

−  Proiecție Cinema 3D+ghidaj – 16.06.2015. 

−  Proiecție Cinema 3D – 21.06.2015 

−  Spectacol de planetariu+ghidaj – 25.06.2015 

−  Spectacol de planetariu+ghidaj – 25.06.2015 

−  Proiecție Cinema 3D – 25.06.2015 

−  „Patrimoniul cultural mobil” – 18.09.2015 

−  Spectacol de planetariu – 18.09.2015 

−  Spectacol de planetariu – 20.09.2015 

−  Spectacol de planetariu – 20.09.2015 

−  Proiecție Cinema 3D+ghidaj – 30.10.2015 

−  Spectacol de planetariu – 17.11.2015 

−  „Marea Unire” – 04.12.2015 

−  

Alte activităţi: 

  Realizarea și prelucrarea de fotografii pentru Secția Istorie-Arheologie sem. I-IV; 

− Realizarea şi prelucrarea de fotografii pentru Secţia de Artă- 17.03.2015; 

− Realizarea şi prelucrarea de fotografii pentru Secţia de Artă- 26-27.03.2015; 

− Ghidaj în expoziţia permanentă de arheologie şi Colecţii şi colecţionari; 

− Realizarea raportului de diagnoză pentru situl Pogana-Râpa Mâţii;  

− Realizarea raportului de diagnoză SC Ecosemfruct SRL Băcani; 

− Realizarea raportului de diagnoză S.C. Cassiopeia Arhitect S.R.L. Vaslui pentru Epureni-Capul 

Dealului, Epureni-Şoldeni, com. Epureni şi Bursuci-La Râchi, com. Epureni; 

− Realizarea raportului de diagnoză S.C. Cassiopeia Arhitect S.R.L. VASLUI pentru situl 

Zăpodeni-La Ţintirim, com. Zăpodeni; 

−  Realizarea de afişe şi invitaţii pentru conferinţe şi expoziţii; 

−  Interviuri în presa locală; 

−  Strângerea materialelor pentru revista muzeului; 

−  Participare în organizarea sesiunii de comunicări; 

−  Scanarea şi publicarea pe internet a publicaţiilor muzeului pe internet (până în prezent au 

strâns  2.641  de vizualizări; lucrez în continuare pentru publicarea pe internet a tuturor 

publicaţiilor muzeului); 
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−  Realizarea de fişe de sit; 

−  Realizarea documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiilor pentru cercetările arheologice; 

−  Creşterea patrimoniului muzeului prin cercetări de teren; 

−  Efectuarea servicului în muzeu; 

 

Secţia Ştiinţele naturii  

Expozitii:  

− Expoziţia -   Mesaje de primăvară - 1martie –10 martie ; 

− Expoziţia - Mărturii şi documente din timpul lui Gh.Gheorghiu Dej - 29 martie; 

Conferinţe : 

− Economia României între anii 1950 – 1965, 29 martie 2015 

− Carnivore străvechi din Podişul Bârladului, 26 aprilie 2015 

− Pădurea, sursă de materii prime regenerabile, 15 noiembrie 201 

Lecţii de muzeu  

− Mamifere stăvechi din  Sarmaţian;  

− Acviferele subterane din  depozitele Podişului  Bârlad;  

− Geomofologia  Colinelor  Tutovei; 

− Bazinul hidrografic al râului Bârlad;  

− Geomorfologia Dealurilor Fălciului; 

− Glaciaţiunile Terrei. 

 

Studii şi articole:  

 

- Cercetare şi documentare - tematică multianuală – Paleofauna depozitelor sedimentare 

din Podişul Bârladului.  

- Noi date asupra faunei de mamifere pleistocene din punctul fosilifer Movileni, com. Coroieşti, 

jud. Vaslui - L. Ursachi,  

- Prospecţiuni paleontologice în arealul Podişului Bârlad - L. Ursachi, V. Codrea, B. Răţoi şi M. 

Brânzilă. 
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Sesiunea  de comunicări ştiinţifice  

- Cercetări şi studii din domeniul ştiinţelor naturii – temă susţinută de muzeograf Laurenţiu 

Ursachi 

Îmbogăţirea patrimoniului cultural al muzeului 

 
- Secţia arheologie  - Sigla A                                                                                          

 - au fost inventariate un număr de 30 piese de arheologie de la nr. 10448 – 10477 

   Provenienţa pieselor inventariate: 

- 26 cercetări de teren şi săpături; 

- 4 piese donate; 

 

Secţia numismatică – Sigla B 

-  au fost inventariate o piesă la  nr.15635, provenită din donaţie. 

 

Secţia artă 

Provenienţa pieselor inventariate: 

Au fost inventariate un număr de  5 donaţii  de la nr. 4262  la nr. 4271: 

 

-  Dionisie Gradu, Contract de donaţie nr. 47/29.01.2015 - Lucrarea : Butoiaş tapir dintr-o 

bucată; 

-  Elena Brînduşa Bontea,  Contract de donaţie nr. 134/03.03.2015 - Lucrarea :  

     Umbre; 

- Deliu Petre, Contract de donaţie nr. 278/24.04.2015 -  pianină sec. IXX; 

–Neagu Anton, Conntract de donaţie nr. 498/14.07.2015- bust bronz al sculptorului Paul Neagu 

- Caratănase Răzvan-Constantin Contract de donaţie nr. 700/03.10.2015 - Lucrarea: 

Incertitudini 

 

- 5 icoane  (diverse donaţii) de la nr. 4267  la nr. 4271. 

   

-  Secţia Personalităţi bârlădene   

  Donaţii  
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- sigla „E” – 148 documente, cărţi, fotografii, obiecte personale P.S. Episcop Ioachim Mareş, 

piese de vestimentaţie, de la nr. inv. 20.838 la nr. inv.   20.985, cu valoarea de 3.922 lei; 

- sigla “G” – 200 documente PCR, de la nr. inv. 21.301 la nr. inv. 21.500, cu valoare de 130,8 

lei. 

Total- 348 piese de patrimoniu   

 

Secţia ştiinţele naturii 

 

Donaţii 

- 9 piese ,inv.  de la nr. C/5524 la nr. C/5553 - col. de roci şi minerale de la Marian  Munteanu , 

pr.v. nr. 805/19.11.2015 

Cercetări de teren:  

Au fost inventariate:  

-  4 piese, inv.  de la C/5520  la nr. C/5523  col. de roci şi minerale, pr.v. nr. 805/19.11.2015 

-  4 păsări inv.,  de la  C/5501  la nr.C/5504 col. de păsări 809/19.11.2015 

-  6 mamifere naturalizate, inv.  C/5505-C/5510 pr.v. nr. 807/19.11.2015 

-  9 piese inv. de la C/5511   la nr. C/5519, col. de paleontologie  806/19.11.2015 

Total 32 piese 
  

N
r. 

cr
t 

Domeniul Inventar 

Provenienţă Total 
(buc.) 
 

Cercet. 
proprii 
(buc.) 

Achiziţii 
(buc.) 
 

Donaţii/ 
(buc.) 

1. Ştiinţele  naturii 

 Col. de roci şi 
minerale 

C/5524- 
C/5553 4   9 13 

 
Col. de Păsări şi 
mamifere 
naturalizate 

C/5501- 
C/5510 
 

10   10 

 Col. de 
paleontologie 

C/5511- 
C/5519 9    9  

 Total  23  9 32 
2 Istorie modernă şi contemporană. Personalităţi 
 

Documente PCR G/21301- 
G/21.500 - - 200 200  
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 Cărţi, fotografii, 
piese vestimentaţie 
şi obiecte personale 
P.S. Episcop 
Ioachim Mareş etc. 

G/21301 –
G/21500, cu 
o valoare de 
130,8 lei 

- - 148 148  
 

 Total    348                348 
3 Arheologie/Numismatică 
 piese arheologie 

 

 
10448-10477 
 

26 - 4 30 

 piese numismatică 
 

 
15635 - - 1 1 

 Total                    26 - 5 31 
4 Artă 
 Tablouri, 

stampă 
icoane 

Inv. 4262- 
4271   10 10 

       Total general 421 

 

Evidenţă patrimoniului cultural naţional  

 

- La Secţia Arheologie - au fost întocmite 200 de F.A.E 

- Fişe pentru clasare pentru  1082 buc. piese 

 

-La Secţia Personalităţi bârlădene au fost întocmite: 

- F.A.E. – 200 buc.(fără fotografii) 

- Fişe pentru clasare pentru 100 piese (în format electronic) 

- Inventarierea bunurilor de patrimoniu, intrate prin donaţie; 

- Continuarea inventarierii documentelor PCR. 

- Secţia Ştiinţele naturii  

- F.A.E. – 200 bucăţi.  

- Inventarierea şi evaluarea bunurilor intrate în patrimoniul secţiei, prin donaţie şi cercetări de 

teren. 

 

Conservare şi restaurarea bunurilor din patrimoniu muzeului 

S-a prelucrat prin metode specifice laboratorului de restaurare (fotografiat, înainte şi după 

restaurare, decapat, curăţat, tratat, uscat, lipit, completat formă, finisat, integrat cromatic, 

conservat, întocmit documente fişe, jurnale restaurare etc.) următorul material: 
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-   suporturi: ceramică, os, lemn, bronz, rame la tablouri: rame lemn, sculpturi lemn, metal, 

hârtie. 

 Arheologie:  

- Vas sec. IV inv. 10407, Iezer; 

- Placă decorativă Stela funerară inv. 1228; 

- Decretul din Dionisopolis –Acornion inv. 7142; 

- 4 vase sec.XVI –Ghireasca, inv. 1038, 10440, 10445, 10439; 

- Piesa compozita piele plăcuță bronz-Vaslui; 

- 57 piese ceramică-Fruntișeni (silexuri) inv. 10300-10354, 3 frag. fără nr.inv.; 

- cosmetizat, integrat cromatic : vasul mare din fața muzeului; părțile sărite din spațiul 

expozițional sectia arheologie; 

- modedă bronz China inv. 1687; 

- fragmente ceramice Polocin-Călălboaia 2014 -  6229 fragmente + 150 fragmente; 

- fragmente ceramice Polocin-Călălboaia 2015 – 1000 fragmente; 

- fragmente ceramice –Costeşti Ţiclăoani –Moreni, Rapa Maței,etc; 

- curățat, tratat 2 piese alama bronz  expo Arta din transee; 

- tratat, conservat  5 piese lemn din sectia arheologie (masa olarului, râsnița, raft); 

- curățat, desprăfuit, degresat, tratat- conservare activă 

- 5 icoane inv.D/4267,4268,4269,4270,4271. 

- rame tablouri  5 piese  E.Nicogosian – Bucuresti 

Tablouri expoziții: 

- inv. D/712, 665, 625, 71`0, 711,617, 679, 601, 605, 606, 635, 636, 640, 641, 648, 649, 652, 

666, 679, 688, 690, 719, 1433, 1437, 1483, 1489, 1492, 1555, 1556, 1557. 

- participat conservare  statui parc  9 piese piatra, 2 piese bronz 
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- luat măsuri și participat  la conservarea 24 cărți – secția Personalități bârlădene 

- desene tuș, creion Polocin, planse 17 buc. 

Pavilionul Muzeal „Marcel Guguianu” 

Lustruit şi îndepărtat petele de pe 45 sculpturi din bronz Marcel Guguianu cu următoarele 

nr. de inv.: D/ 3796, D/3797, D/3720, D/3690, 3792, 3673, 3695, 3719, 3683, 3679, 3526, 

3714,3799, 3523, 3800, 3677, 3524, 3719, 3670, 3717, 3697, 3790, 3711, 3789, 3680, 3727, 

3527, 4118, 3948, 3947, 3681, 3693, 3682, 3726, 3728, 3675, 3730, 3716, 3678, 3712, 3529, 

3715, 3711, 3700, 3696. 

 Verificarea  periodică a curăţeniei din sălile de expoziţie şi depozite precum şi luarea 

măsurilor pentru combaterea dăunătorilor: insecte, gândaci, furnici etc. 

Verificarea stării de sănătate a pieselor expuse şi curăţenia din spaţiul expoziţional. 

Înregistrarea zilnică a parametrilor microclimatici UR/T0 din sălile de expoziţie şi depozite, 

luarea de măsuri, după caz. 

Depozite artă 

 Verificat şi luat măsuri de conservare preventivă împotriva dăunătorilor specifici 

suportului textil, împreună cu custodele: 4 cutii ştergare cu următoarele nr. de inventar: D/869, 

D/876, D/877, D/878, D/879, D/880, D/875, D/870, D/1677, D/1678, D/1681, D/2011, D/3340, 

D/3347, D/2004-2008, D/1266, D/3348-3357, D/ 820, D/ 891, D/1679, D/1680, D/ 3476, D/ 

3486, D/ 882, D/884, D/ 886-889, D/ 894, D/ 868, D/2012, D/ 2002, D/2011, D/ 4078, D/ 4074, 

D/4079, D/4080, D/4081, D/ 4073.  

 Scoarţe, tapiserii, cu nr. de inv. D/ 1264, D/1858, D/ 1959, D/ 1265, D/ 1958, D/ 1975, D/ 1957, 

D/248, D/ 1974, D/ 898, D/ 896, D/ 897. 

- Carpetă persană, costum popular, tapiserie cu nr. de inv. D/ 1973, D/ 1972, D/ 899, D/ 1267, D/ 

1625, D/ 1614, D/ 3328, D/ 1497, D/ 1270, D/ 1326, D/ 1901, D/ 1900, D/ 1426, D/ 3327 şi trei 

piese neinventariate.  

Verificat periodic depozitele de artă, arheologie, istorie, ştiinţele naturii, urmărind starea de 

sănătate a pieselor, curăţenia, parametrii microclimatici.  

 -Întocmit fişe conservare,  82 bucăţi şi fişe restaurare. 

 - Participare la  alte activităţi desfăşurate în muzeu ( Sesiunea Națională de Comunicări 

Științifice, Şcoala altfel, etc.), împachetarea pieselor pentru expozițiile itinerante. 

- Făcut apă distilată pentru aparate, umidificatoare şi laboratorul de restaurare cat a fost necesar. 
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Secţia  Știintele naturii 

Conservarea şi restaurarea bunurilor muzeale din cadrul secţiei: 

- asigurarea condiţiilor microclimatice a bunurilor culturale etalate în expoziţia permanentă şi a 

pieselor aflate în depozitul secţiei; 

- detaşarea materialului paleontologic colectat din teren de muzeograful secţiei 

Achiziţii şi diverse lucrări administrative  pentru eficientizarea activităţilor din muzeu în: 
 
Anul 2014 
 
- s-au achiziţionat materiale și substanțe necesare în procesul de restaurarea şi conservare a 

bunurilor culturale descoperite în urma activităţilor de cercetare şi colectare în teren.  

- executarea reparaţiilor de izolare pluvială a terasei de la sediul din str. Republicii nr. 235, 

precum şi înlocuirea ghenei de scurgere a apelor pluviale din interiorul clădirii; 

- executarea reparaţiilor de izolare pluvială a terasei Pavilionului M. Guguianu, precum şi 

repararea ghenelor de scurgere a apelor pluviale atât  din interiorul cât şi de pe exteriorul clădirii; 

- reparaţii periodice la pereţii afectaţi de apa de la ploaie din demisolul imobilului din str. 

Republicii nr. 235, precum şi la o parte din pereţi de la Pavilionul Expoziţional Marcel 

Guguianu; 

- pregătirea spaţiului şi organizarea aprovizionării cu materialele necesare în vederea bunei 

desfăşurări a acţiunilor şi expoziţiilor muzeului pe tot parcursul anului: 

- montat vitrine de perete pe hol parter muzeu şi executat instalaţia electrică pentru iluminatul 

acestora; 

- prelungit cablurile electrice şi montat întrerupătoare pe fir la toate vitrinele din expoziţiile 

muzeului; 

- lipit autocolant negru pe geamurile de la sălile de expoziţie; 

- modificat vitrine sala tezaur; 

- amenajat şi montat aparatura la sala cinema 3D; 

- confecţionat pereţi din rigips sub scări în vederea depozitării diverselor materiale şi vitrine din 

cadrul muzeului; 

- montat suporţi metalici pentru drapele pe faţada muzeului; 

- montat cadranele de ceas pe faţada şi în interiorul muzeului; 

- executat rampe de trecere la treptele cu diferenţe de nivel pe holuri şi în sălile de expoziţie ale 

muzeului; 
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- confecţionat şi montat uşi de lemn la recepţia de la intrarea în muzeu; 

- confecţionat plase ţânţari la geamurile sălilor de expoziţie pentru evitarea pătrunderii insectelor; 

- confecţionat rafturi şi poliţe în depozitul de istorie-arheologie; 

- executat raft bibliotecă pentru depozitul de artă; 

- înlocuit lămpile pentru iluminat în expoziţiile de la sala Numismatică, Cuza şi de pe holul casei 

scărilor la imobilul din str. Republicii nr. 235; 

- îmbunătăţit sistemul de iluminare şi reparat firma luminoasă de la intrarea în imobilul din str. 

Republicii nr. 235; 

- Încheierea contractelor de service pentru instalaţiile de alarmare antiincendiu şi antiefracţie, 

sistemelor de monitorizare săli expoziţionale şi imobile, telefonie, reţele de calculatoare, servere 

de internet , paza, etc. 

-Verificarea periodică anuală a instalaţiei electrice, a paratrăznetelor şi a prizelor de pământ la 

toate sediile muzeului; 

- Reparat şi vopsit panourile publicitare de la intrările în oraş şi a panourilor stradale de afişaj 

aparţinând muzeului; 

- Asigurarea RCA şi CASCO a autoturismului aparţinând muzeului, precum şi executarea 

lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente necesare;  

-Verificarea anuală şi autorizarea bianuală ISCIR a centralelor termice, boilere, aparate de aer 

condiţionat, instalaţiilor de stingere cu gaze inerte şi supapelor de presiune de la toate sediile 

aparţinând muzeului; 

- Verificarea periodică anuală a instalaţiilor sanitare, de alimentare şi scurgere a apelor de la 

toate sediile muzeului.   

- Reparaţii periodice la sistemele antifoc şi antiefracţie, la reţelele de calculatoare şi internet, la 

sistemele informatice (infochioşc, panouri publicitare, site-ul muzeului, telefonie etc) din cadrul 

muzeului, conform contractelor de service existente.                                              

- Reparaţii periodice la uşile şi ferestrele din aluminiu de la fostul sediu al Băncii Agricole 

precum şi la celelalte uşi şi ferestre din lemn şi lemn stratificat de la Pavilionul Expoziţional 

Marcel Guguianu; 

-  confecţionat geam aluminiu la Planetariu; 

- înlocuit chederele la geamurile de la extindere Pavilion M. Guguianu pentru evitarea infiltrării 

apei de ploaie; 

- vopsit gardul la Pavilionul M. Guguianu; 
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- reparat şi modificat traseul conductei de alimentare cu apă potabilă la imobilul din str. 

Republicii nr. 235; 

- confecţionat rampă de acces pentru transportul telescoapelor pe scările de la Observatorul 

astronomic; 

- Verificarea semestrială şi încărcarea anuală a stingătoarelor PSI;    

- Executarea dezinfecţiei, dezinsecţiei şi deratizării la secţia de ştiinţele naturii;                                                             

- Remedierea crăpăturilor apărute la pereţii şi tavanele de la toate sediile; 

- Vopsit şi reparat ușile metalice de la garajul şi atelierele aparţinând muzeului 

 

Anul  2015 

- s-au achiziţionat rafturi metalice pentru depozitele muzeului; 

- au fost achiziţionate şi montate proiectoare color pentru iluminatul faţadei la pavilionul marcel 

guguianu; 

- s-au achiziţionat şi înlocuit o serie de corpuri pentru iluminatul de siguranţă atât la pavilion cât 

şi la imobilul din strada republicii nr. 235; 

- au fost montate sisteme de iluminat cu bandă led la o serie de vitrine din cadrul expoziţiilor 

muzeului; 

- s-au confecţionat suporţi metalici pentru expunerea diferitelor obiecte de patrimoniu;  

- au fost confecţionate rafturi din lemn pentru cărţi în bibliotecă şi birou director 

- a fost achiziţionat şi s-a montat un ventilator la geamul depozitului de artă în vederea unui mai 

bun control al microclimatului; 

- au fost  achiziţionate şi reparate uneltele necesare pe şantierele arheologice ale muzeului; 

- au fost recondiţionate şi vopsite uşile metalice de la atelierul şi garajele muzeului, deasemenea 

s-au execurat reperaţii la acoperiş şi zugrăveli în interiorul şi la exteriorul acestor locaţii 

aparţinând muzeului; 

- a fost refăcută instalaţia electrică la atelierul de tâmplărie al muzeului; 

- s-au executat modificări ale uşilor metalice de la depozitul de carte şi la arhiva PCR, în vederea 

creşterii rezistenţei la foc a acestora; 
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- s-au achiziţionat şi montat lămpi speciale pentru iluminatul din depozitul de carte 

- a fost mutat aragazul şi alimentarea cu gaz a acestuia deoarece erau situate pe căile de evacuare 

în caz de incendiu; 

- a fost schimbat sensul de deschidere a uşilor de la expoziţia secţia de Șt. naturii, pentru a 

corespunde cu direcţia de evacuare în caz de incendiu; 

- s-a executat un panou informativ şi două indicatoare care au fost montate pe şantierul 

arheologic de la Ghergheşti; 

- s-au execultat casete luminoase cu leduri şi instalaţia electrică pentru alimentarea acestora, pe 

casa scărilor de la imobilu din strada Republicii nr. 235; 

 
-  proiecte proprii realizate în afara instituţiei  

 
Anul  2011 
 
- Observaţii astronomice în afara muzeului „Vasile Pârvan”: 

  - observaţii astronomice din Gradina Publică din Bârlad – 12 august 2011; 

  - observaţii astronomice la Mânăstirea Bujoreni – 24-25 septembrie 2011; 

-  Expoziţie pictură - Cozmin Movila  la Galeriile de Arta- N. N/Tonitza Bârlad. 

-  Simpozion - ,,Gheorghe Gheorghiu Dej între Stalin şi Bucureşti” la Galeriile N.N Tonitza 

din Bârlad. 

 

Anul  2012 
 
Expoziţii:  

 -  „Mamifere preistorice din Podişul Bârladului”, expoziţie itinerantă - Muzeul de 

Mineralogie, Baia Mare; 

 - „Mamifere preistorice din Podişul Bârladului”, expoziţie itinerantă – Complexul Muzeal 

Judeţean, Piatra Neamţ, 

 

 Lecţii de muzeu :  

 -  Mamifere străvechi din Colinele Tutovei – Şcoala gimnazială Ciocani, iunie; 

 -  Mamifere străvechi din Colinele Tutovei – Şcoala gimnazială Popeni, iunie; 
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 -Proboscidienii – mamifere dispărute din fauna recentă a Romaniei, Şcoala „Veniamin 

Costache” Roşieşti, aprilie 2012; 

 -  Proboscidienii – mamifere dispărute din fauna recentă a Romaniei, Şcoala gimnazială Popeni,  

decembrie 2012; 

 

Secţia observator astronomic/planetatiu 

- Proiectul educational “Mark  Twain” – lecţie de astronomie la şcoala nr. 2 Bârlad ;  

- observaţii astronomice din stradă; 

- observaţii astronomice din stradă;  

- observaţii astronomice din stradă; 

- observaţii astronomice în comuna Zorleni, sat Popeni; 

- observaţii astronomice langa localitatea Tutova din judetul Vaslui;. 

- lecţie de astronomie la şcoala nr.10 Bârlad ; 

 

Anul 2013  

 

Lecţii de muzeu 

- Lecţie de muzeu Şcoala Roşieşti, „Mammuthus trogontheri”   

- Lecţie de muzeu – Şcoala Hălăreşti, com. Iana, „Proboscidienii 

 - Mamifere preistorice din zona Podişul Bârladului                                                                                                                               

la Şcoala Gimnazială  din Iana; 

- Lecţie de muzeu, Şcoala Iana, com. Iana, jud. Vaslui 

 

Conferinţe   

- Conferinţă – „Moldova înainte de istorie”, loc. Creţeşti, jud. Vaslui. În colaborare cu Primăria 

comunei Creţeşti, Muzeul Muinicipal Huşi, Redacţia revistei „Lohanul” Huşi şi Asociaţia 

Culturală „Academia Rurală Elanul”, Giurcani; 

- Conferinţă “Aspecte ale geologiei Africii de Sud: de la supremaţii mondiale la geoturism  

- Sesiune de comunicări ştiinţifie din loc. Roşiesti, tema susţinută „Mammuthus trogontherii 

            

Secţia Observator astronomic 

– Observaţii astronomice din stradă cu ocazia campaniei mondiale "Ora Pământului"; 

- Observaţii astronomice din stradă; 
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- Observaţii astronomice din stradă - "conjunctie Luna - Saturn"; 

- Observaţii astronomice langa localitatea Badeana (Rezervatia Badeana); 

- Observaţii astronomice in localitatea Tutova (Pensiunea Raluca) - Club Rotary; 

- Participare la tabara de astronomie "Deep Sky" editia a VIII-a din Muntii Macinului. In data de 

7 august am participat la conferinta "Priviti Cerul Dobrogei!" editia a V -a- Caminul Cultural al 

comunei Luncavita jud. Tulcea; 

- Observaţii astronomice din stradă; 

 - Observaţii astronomice lânga localitatea Badeana (Rezervatia Badeana); 

- Observaţii astronomice din stradă în cadrul proiectului Constelatii Româneşti Tradiţionale - 

"Seara observaţiilor astronomice la Bârlad" - proiect initiat de Planetariul din Baia Mare; 

 

Expoziţii:  

- Expoziţie itinerantă „Mamifere preistorice din Podişul Bârladului”. Muzeul Naţional al 

Carpaţilor Răsăriteni, Sf. Gheorghe (Miercurea Ciuc), Galaţi, Tulcea    

 - Expoziţia ,,Poveşti scrise în piatră“  Complexul Muzeal Naţional  ,,Moldova“-parteneri) 

- Expoziţia “Aurul si argintul” ( parteneri ai Muzeului Naţional de Istorie a României) 

- Expoziţia Şcoala de la Poiana Mărului – Colaborare cu Muzeul de Artă din Braşov 

 

Anul 2014 

 

Observatorul astronomic 

- 29 martie - "Ora Pământului" - observaţii astronomice în stradă ; 

- 10 mai - Ziua Internaţională a Astronomiei la Bârlad - Observaţii astronomice în stradă; 

- 27 - 29 iunie - tabara de astronomie în rezervatia Bădeana; 

- 25 - 28 iulie - tabara de astronomie "Să cunoaştem cerul!", ediţia I -Bădeana judeţul Vaslui; 

- 7 - 9 august - participare la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică organizată 

la Suceava şi Gura Humorului, în calitate de profesor evaluator la proba observaţională; 

- 10 august - observaţii astronomice din stradă; 

- 4 octombrie - observaţii solare cu publicul (în faţa Teatrului "Victor Ion Popa"); 

- 4 octombrie - observaţii astronomice în stradă cu publicul; 

- 9 octombrie - lecţie de muzeu / Şcoala nr. 1 Bârlad / Tema: Săptămâna Mondială a Spaţiului 

Cosmic 2014; 
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- 5 noiembrie - lecţie de muzeu / Colegiul "Gheorghe Roşca Codreanu" Tema: Noţiuni generale 

despre Univers. Astronomia pentru toţi; 

 

Cercetări de teren 

 

Secţia   Arheologie 

 

-   participarea la săpăturile din situl de la Polocin-Călălboaia (iulie – august 2014). 

-   cercetări de teren pe raza comunelor Roşieti, Puieşti, Costeşti, Zorleni, Deleni. 

- Comemorarea maestrului Marcel Guguianu  - slujbă de pomenire la mormânt - Cimitirul 

Eternitatea 

- Cercetări arheologice în situl arheologic de la Polocin punctul Islaz (colaborare : tabăra 

internatională, Universitatea  Dunărea de Jos din Galaţi, Universitatea Al. I. Cuza Iaşi 

- Cercetări de teren (periegheză) 

 

Secţia ştiinţele naturii: 

Cercetări de teren în subunitatea geomorfologică a Podişului Bârladului (prospecţiuni 

paleontologice). 

- Prospecţiuni paleontologice de teren în vederea colectării de material paleontologic din siturile 

cunoscute şi identificarea în teren a noi puncte fosilifere în arealul cercetat. S-au desfăşurat 

deplasări în comunele: Zorleni, Pogana, Creţeşti, Huşi, Puieşti, Fruntişeni, Vultureni, etc. 

- Colectarea din teren a bunurilor susceptibile de a fi introduse în patrimoniul cultural al 

muzeului şi recoltarea materialelor auxiliare pentru panotarea expoziţiilor. 

- Şantier paleontologic, Creţeşti-Dobrina 1, loc. Creţeşti, jud. Vaslui 

- Continuarea săpăturilor de salvare în punctul fosilifer de la Dobrina, com. Creţeşti, jud. Vaslui; 

- Conferinţe prezentate în localităţile Roşieşti, Fruntişeni şi Găgeşti: 

- Ursachi L., Proboscidienii. Străvechi mamifere din Podişul Bârladului. (Roşieşti , 11 mai 

2014); 

- Ursachi L., Fauna de climat rece de la Movileni, com. Coroieşti, jud. Vaslui. (Fruntişeni, 24 

august 2014); 

- Ursachi L., Fauna de climat cald de la Creţeşti – Dobrina 1, jud. Vaslui.  (Găgeşti, 5 septembrie 

2014). 
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- Lecţii de muzeu: 

- 1.  Cronstratigrafia depozitelor din Podişul Bârladului; 

- 2.  Depozitele geologice din arealul comunei Movileni; 

- 3.  Depozitele geologice din arealul comunei Puieşti; 

- 4.  Depozitele geologice din arealul comunei Griviţa; 

- 5.  Asociaţii de vertebrate fosile miocene din Podişul Bârladului; 

- 6. Asociaţia faunistică de mamifere din Miocenul superior. 

 

Anul 2015 

 

Secţia  Planetariu/Observator astronomic 

- 28 martie - "Ora Pământului" -  Valoare: 55,8 lei; 

- 22 aprilie - Ziua Pământului.  Activitatea organizată la Liceul Tehnologic Petru Rareş; 

- 30 mai - Observaţii astronomice în stradă; 

- 12 - 14 iunie - Star party, rezervaţia Bădeana, comuna Tutova, judeţul Vaslui; 

- 15 - 19 iulie - Tabăra de astronomie "Să cunoaştem cerul!", ediţia a II-a, rezervaţia 

Bădeana, comuna Tutova, judeţul Vaslui; 

- 28 iulie - observaţii astronomice la pensiunea Raluca - comuna Tutova judeţul Vaslui; 

- 1 august - observaţii astronomice în stradă; 

- 7 august - Conferinţă la Căminul Cultural din comuna Luncaviţa Judeţul Tulcea despre 

Astroclubul "Perseus" din cadrul Muzeului "Vasile Pârvan" Bârlad; 

- 10 octombrie - Observaţii solare în stradă, cu un instrument special pentru Soare, activitate 

organizată cu prilejul Săptămânii Mondiale a Spaţiului Cosmic şi aniversarea a cinci ani de 

activitatea a Astroclublui "Perseus" Bârlad; 

-14 octombrie - 2 lecţii de muzeu la clasa a IX-a, "Col. Naţ. Gh. Roşca Codreanu" - Introducere 

în astronomie şi formarea Sistemului Solar; 

- 23 octombrie - observaţii astronomice din stradă; 

 

Secţia  Istorie – Arheologie 

 

− evaluare de teren în situl de la Pogana-Râpa Mâței – 21.01.2015; 

− evaluare de teren com. Băcani; 

− evaluare de teren în situl Epureni-Capul Dealului, com. Epureni; 
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− evaluare de teren în situl Epureni-Șoldeni, com. Epureni; 

− evaluare de teren în situl Bursuci-La Râchi, com. Epureni; 

− evaluare de teren  în situl Zăpodeni-La Țintirim, com. Zăpodeni; 

− evaluare de teren  în situl Costești-Țiclăoani; 

-   participarea la săpăturile din situl de la Polocin-Călălboaia (iulie – august 2015). 

- cercetări arheologice în situl arheologic de la Polocin punctul Islaz (colaborare: tabăra 

internatională, Universitatea  Dunărea de Jos din Galaţi, Universitatea Al.I.Cuza Iaşi 

- Cercetări de teren (periegheză) 

 

- Comemorarea maestrului Marcel Guguianu  - slujbă de pomenire la mormânt - Cimitirul 

Eternitatea 

 

Secţia ştiinţele naturii: 

- Lecții de muzeu organizate la şcolile din județ; 

- Cercetări paleontologice de teren efectuate în arealul Podișului Bârlad;  

- Săpături paleontologice de salvare în situl fosilifer de la  Gherghești. 

 
- participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri - în perioada 2011-2015 

 
2013 
- 29 noiembrie - invitatie la sediul Petrom cu prilejul lansarii noului spot publicitar Tara lui 

Andrei. 

2014 
- Participare la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică organizată la Suceava şi 

Gura Humorului, în calitate de profesor evaluator la proba observaţională- 

7 -9 august 2014. 

- Participarea la Sesiunea de comunicări de la Bacău, desfăşurată în perioada 2-3 octombrie a.c.; 

- Participări la activităţile culturale (expoziţii, lansări de carte, colocvii literare) organizate de 

instituţiile de cultură din oraş şi din ţară; 

-  Participare în calitate de preşedinte al juriului, la Concursul de cultură generală „Al. I. Cuza – 

fiu al Bârladului”, ediţia a VIII-a, organizat de Societatea de Ştiinţe Istorice, filiala Bârlad (18 

martie 2014). 

-   Expoziţia  itinerantă „Aurul şi argintul antic al României“- Muzeul Naţional de Istorie a  

României (parteneri) - Muzeul ,,Ţării Crişurilor” Oradea 
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- Expoziţia itinerantă:  Aurul şi argintul României - Muzeul Naţional de Istorie a României 

(parteneri) Muzeul Judeţean Satu Mare 

-   Expoziţia  de artă - Pavilionul de artă ART SAFARI Bucureşti (colaboratori) 

 
Anul 2015 
 
- Participare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice de la Muzeul “Ştefan cel Mare” din Vaslui (24 

septembrie 2015) George Enescu, o reprezentare sculpturală aparţinând lui Ion Vlad, muzeograf 

Alina Butnaru; 

- Participări la activităţile culturale (expoziţii, lansări de carte, colocvii literare) organizate de 

instituţiile de cultură din oraş şi din ţară- muzeograf Alina Butnaru; 

-  Participare în calitate de preşedinte al juriului, la Concursul de cultură generală „Al. I. Cuza – 

fiu al Bârladului”, ediţia a IX-a, organizat de Societatea de Ştiinţe Istorice, filiala Bârlad (18 

martie 2015) - muzeograf Alina Butnaru. 

- Participare la Sesiunea anuală de rapoarte arheologice - Piteşti 

Civilizaţia medievală- Aşezarea de sec. IV p. Chr. din punctul Călălboaia, sat Polocin, com. 

Pogoneşti, jud.Vaslui; 

- Participare la Sesiunea anuală de la Vaslui, a XXXVIII-a ediţie (24-25 septembrie) Cercetări 

paleontologice de teren în Podişul Bârladului; Deinotherium proawum de la Ghergheşti jud. 

Vaslui, muzeograf Laurenţiu Ursachi 

-  5-9 august - participarea în tabara de astronomie "Deep Sky" din Munţii Măcinului. Activitate 

organizată de Observatorul Astronomic din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 

Galaţi şi Primăria comunei Luncaviţa din Judeţul Tulcea, muzeograf Ciprian Vîntdevară 

-   4-6 septembrie - Gala de astronomie 2015. Activitatea organizată de Societatea Astronomică 

Română de Meteori - Târgovişte. La acestă manifestare am susţinut o prezentare despre 

activitatea pe departamentul de astronomie din anul 2014 - 2015, muzeograf Ciprian Vîntdevară; 

- 19 septembrie -Ediţia a II-a a festivalului  "Fereastră către Ştiinţă"  - conferinţa publică 

intitulată "Nova Roşie Luminoasă din Galaxia M 101", la Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" din 

Tecuci, muzeograf Ciprian Vîntdevară. 

 
- Proiecte realizate ca partener/coproducator în perioada 2011-2015 

 
Anul  2011 
 
  -Valori de patrimoniu recuperate – colaborare cu Muzeul “Ştefan Cel Mare Vaslui” 
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 - Expoziţie – “ 130 de ani de la nașterea pictorului Iosif Iser”  - expoziţie organizată in 

colaborare cu Muzeul Cotroceni noi avand calitatea de partener. 

- Retrospectiva pictorita Elene Uta Chelaru  -  La organizarea expoziţiei au participat mai 

multe muzee din tara precum si colectionari particulari. Noi am participat cu peste 40 de lucrări. 

- Retrospectiva Switzer Cumpăna   expoziţie organizată de Muzeul Judeţean Botoşani cu 

participarea mai multor muzee din ţară. 

 - Expoziţie aniversara “ Fereastra timpului” Cela Neamtu   

Expoziţia a fost organizată la Galeria Dialog din Bucureşti. 

 
Anul  2012 
 
- noiembrie 2012 - Înscrierea pe situl „Tara lui Andrei” la secţiunea oraşul Tău de la Petrom, a 

proiectului „Modernizarea Observatorului Astronomic Bârlad II” – proiect de altfel câştigat, 

observatorul fiind îmbogăţit cu alte câteva instrumente. 

- Expoziţia „Ceasuri elveţiene în colecţii din Romania” – Muzeul National de Istorie Bucuresti 

- Expoziţia natională “ Artistul si Puterea – Ipostaze ale picturii romaneşti în perioada 1950 

– 1990” – Casa de licitaţie Artmarc Bucureşti. 

- Expozitia – “Vicii si delicii – tutunul iarba dracului prin timpuri”. Muzeul Bucovinei 

Suceava. 

 

Anul  2013 

 

- Concurs judeţean vioară  - Şcoala de muzică   N.N. Tonitza Bârlad 

 - Concert  extraordinar- Pianul călător”   susţinut  de pianistul Horia Mihai 

 - Expoziţie - Stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare 

 - Expoziţie pictură : Paris versus Bucureşti – expozitie internaţională de artă plastică si 

sculptură cu participarea a patru artişti plastici de la Paris 

- Concert muzică medievală susţinut de formaţia Codex 

 - „Interferenţa artelor“  (expoziţe de pictură şi  concert ) - colaborare cu Şcoala de Muzicã şi 

Arte Plastice 

- Expoziţia Şcoala de la Poiana Mărului (parteneri Muzeul de Artă Braşov) 

- Dezvelirea statuiei Marcel Guguianu 

- Expoziţia ,,Poveşti scrise în piatră“( Complexul Muzeal Naţional  ,,Moldova “-parteneri) 

- Expoziţia  Lux util şi estetic la  Apulum. Podoabe şi accesorii vestimentare 
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(colaborare Muzeul de Istorie Târnăveni ) 

- Concert  susţinut  de elevii de la Liceul Pedadogic Bârlad) 

 - Concert  susţinut  de elevii de la Scoala de Muzică N.N.Tonitza Barlad) 

- Aurul si argintul României (Muzeul Naţional de Istorie a României). 

- Participarea la conferinţa Naţională de la Baia Mare. Activitatea s-a desfăşurat în cadrul 

proiictului "Constelații Româneşti Tradiţionale" 

 

Anul  2014 

- Conferinţă (proiect) Circuit turistic în judeţul Galaţi  (colaborare) 

- Concurs  O zi 3 semnificaţii - 9 mai  colaborare cu Sc. Elena Bibescu Bârlad 

- Concurs Naţional de Limba şi literatura  română: Cultura şi spiritualitate românească,  9-11 

mai 2014, Inspectoratul Şcolar Vaslui 

- Găzduire eveniment Aniversarea  a 50 de ani de la înfiinţarea Liceului Teoretic nr. 3, Bârlad 

(concert Şc. de Muzică N.N. Tonitza) 

- Concert susţinut de elevii Liceului Pedagogic Bârlad 

- Concert  susţinut de elevii  Scolii de Muzică N.N. Tonitza  

- Expoziţie: “Mesaje de primăvară”, în colaborare cu Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii, 

Galaţi (01 – 10. 03. 2014). 

- Expoziţie: „El şi ea în lumea vie”, expoziţie propusă şi organizată la Complexul Muzeal 

Galaţi în perioada 4 aprilie-20 octombrie 2014. Din această expoziţie a făcut parte şi piesa 

Păunul (nr. inv. C 4074) din colecţia de păsări şi mamifere naturalizate a Secţiei de Ştiinţele 

Naturii. Bunul cultural a fost vizionat în ansamblul expoziţiei de 68213 vizitatori. 

 
Anul 2015 
 
- Expoziție itinerată de la alte muzee: „Peşti fosili din Europa. Expediţii National Geographic”; 

- Expoziţia Aurul şi argintul antic al României (a fost itinerantă la Muzeul de Artă Cluj-Napoca-

5 februarie-22 martie; Muzeul Judeţean Mureş - 8 aprilie-16-17 mai; Muzeul Unirii Alba-Iulia - 

3 iunie-12 iulie; Muzeul National Secuiesc Sfântu Gheorghe-30 iulie-6 sept; Muzeul Judeţean 

Buzău 23 septembrie-1 noiembrie ; Muzeul Olteniei, Craiova- 18 noiembrie- 31 ianuarie 2016. 
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- Expoziţie de artă şi lansare catalog Comori de artă din colecţia Ion Chiricuţă vernisată la 

Muzeului Colecţiilor – Bucureşti- 5 mai 

- Expoziţia Comorilor Carpilor –parteneriat cu Complexul Muzeal ,,Iulian Antonescu” Bacău-3 

iulie-25 septembrie 

-  Expoziţia Fumuri şi lulele de odinioară parteneriat cu Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" 

Bacău -31 octombrie 

 
Concerte 

− Concert Master-Clas  ŞC.Gimnaz. de Arte N.N. Tonitza  (colaborare) 29 ianuarie 

− Concert Interferenţe sonore Şc. Gimnaz. G. Tutoveanu şi Şc. Gimnaz. de Arte N.N. Tonitza  

(colaborare) -16 iunie 

− Concert de muzică clasică susţinut de elevii de la Şcoala de Muzică ,,N.N.Tonitza”10 
decembrie  
− Concertde muzică clasică susţinut de elevii de la Şcoala de Muzică ,,N.N.Tonitza”- 14 
decembrie,ora 17,00  
− Concert de muzică clasică susţinut de elevii de la Şcoala de Muzică ,,N.N.Tonitza” 14 
decembrie, ora 18,00 
− Concert Adrian Naidin (colaborare Primăria Bârlad) 

 

 „Tabăra internaţională de arheologie – Polocin 2015” colaborare: Clubul Rotary Bârlad, 
Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, Universitatea  Al.I. Cuza Iaşi    

 

Filme  documentare: 

Proiecție filme documentare în parteneriat cu KineDok 

- 1989- 07 octombrie 

- Aici..adică  acolo-14 octombrie 

- Recidiva -21 octombrie 

- Normalizarea -28 octombrie 

- Bucureşti, unde esti?- 4 noiembrie 

- Joanna – 11 noiembrie                
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2. orientarea activității profesionale către beneficiari 

 

Prezența publicului vizitator constituie însăși rațiunea de aexista a oricărei instituții muzeale. 

Muzeele atrag diverse categorii de public: populaţia locală, elevi, studenţi,vizitatori individuali, 

familii cu copii, turişti şi alte categorii. 

Făcând o analiză a structurii şi provenienţei publicului un muzeu îşi poate schiţa o imagine a 

situaţiei sale actuale. Publicul, ca entitate abstractă, a existat  dintotdeauna, încă de la apariţia 

muzeului ca instituţie publică. Interesul acestuia pentru actul cultural muzeal s-a manifestat cu o 

intensitate graduală, într-o evoluţie permanentă, în funcţie de nivelul de educaţie. Pentru a 

înţelege ceea ce doreşte publicul, raportat la profilul beneficiarului actului cultural am căutat să 

ne racordăm la propriile studii sociologice, realizate în anii anteriori, precum şi la studii iniţiate 

şi realizate de alte instituţii. Rezultatele acestor studii au fost următoarele: 

-  cei mai numeroşi vizitatori au  vârsta cuprinsă între 12 şi 35 de ani. Categoria elevilor din 

ciclul gimnazial şi liceal fiind cei mai numeroşi. În consecinta de fiecare dată am căutat să ne 

adaptăm oferta cultural stiinţifică în funcţie şi de nevoile acestor categorii de vârstă şi 

profesionale. Dintre genurile de manifestari care i-au vizat pe aceştia aş aminti spectacolele de 

planetariu, observaţiile astronomice, numeroase lecţii de muzeu pe diverse teme, expoziţiile 

permanente (la secţia de Ştiinţele naturii, expoziţia Bârladul cultural, expoziția găzduită de 

Pavilionul Marcel Guguianu, expozițiile organizate la sediul central al muzeului, respectiv cele 

de arta plastică românească și universală, de arheologie, expoziția legată de prezentarea evoluției 

muzeului în cei 100 de ani de existență), dar și o mulțime de expoziții temporare, etc. Sigur am 

urmarit şi satisfacerea asteptărilor publicului adult cel până în 35 de ani, dar si cel cu vârste mai 

mari de 35 de ani, pentru aceştia am căutat să organizăm o mare diversitate de manifestări, de la 

expoziţii până la concerte de muzică clasică, precum si conferinţe cu caracter ştiinţific, din 

domeniile istoriei, ştiinţelor naturii, arheologiei, numismaticii, etc. 

- Pornind de la rezultatele studiilor sociologice avem şi am avut în vedere şi o problematică care 

se pune tot mai acut în privinţa accesului la actul cultural. 

 Sociologic, se poate intui că mediul de provenienţă şi cultură a părinţilor tinde să facă din 

procesul de reproducţie culturală principalul redistribuitor de cultură, accentuând astfel 

inegalităţile. Consumul cultural este un revers şi un catalizator al relaţiilor sociale. El pune în 

valoare ceea ce altfel ar fi mai greu de observat. De pildă, ca variabilă rezidenţială, de tip urban-

rural sau centru-periferie, devine o variabilă de stratificare ascunsă, din ce în ce mai 

semnificativă. Ceea ce înseamnă, că şansele de reuşită socială depind nu numai de capitalul 
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economic, educaţional sau social, ci şi de ceea ce s-ar putea numi “capital rezidenţial”, care 

realocă în mod semnificativ, după criteriul apropierii de marile concentraţii de resurse, toate 

celelalte specii de capital. De altfel, discursul cotidian şi spune, chiar dacă cel sociologic sau 

politologic o ignoră: românii se identifică şi ierarhizează între ei nu numai prin deosebirile dintre 

bogaţi şi săraci, educati şi needucati etc., ci (poate mai ales!) prin etichetări de tipul: “de la 

ţară”/”de la oraş” sau: “din Capitală”/”din provincie” - discriminări şi excluderi operate în 

fiecare zi, pe o bază de sorginte culturală. Dar acesta este reflexul vizibil al unui trend de 

adâncire a unor clivaje în care un element important de corecţie îl reprezintă accesul generalizat 

la educaţie. Este limpede că, în absenţa unui reglaj instituţional şi a unor politici adecvate, 

contrastele se vor accentua, cu consecinţe, mai târziu, greu de contracarat.  

Pornind de la adevărurile şi realităţile dezăluite de anumite studii dedicate vieţii culturale am 

dorit să ne aducem şi noi contribuţia la anularea s-au eventual micşorarea decalajelor existente 

între ceea ce înseamnă viaţa culturală în lumea satelor şi cea a oraşului. În acest sens ne-am 

intensificat şi permanetizat prezenţa în şcolile din mediul rural, acolo unde promovăm ştiinţa, 

cultura şi evident muzeul nostru. 

De asemenea am căutat să asigurăm o apropiere mai puternică între muzeu şi o categorie 

socială poziţionată într-o zonă mai îndepărtată de muzeu şi mă refer aici la categoria persoanelor 

de peste 60 de ani. În acest sens am stabilit contacte cu organizaţiile pensionarilor prin 

intermediul cărora această categorie de public a început să frecventeze mai des Muzeul. 

În concluzie am putea afirma că în vederea realizării unei strategii eficiente de atragere a 

publicului este importantă cunoaşterea situaţiei actuale. În plus este necesară şi o perspectivă 

asupra pieţei culturale din Bârlad şi zonele limitrofe. Integrarea Muzeului în societate se exprimă 

prin relaţiile de colaborare cu alte organizaţii. Pornind de la acest considerent este necesar să 

arătăm că tocmai extinderea fără precedent, în ultimii ani, a relaţiilor de parteneriat şi colaborare 

cu numeroase organizaţii culturale, sociale, de învăţământ asigură un nivel superior al 

informaţiei de ofertare şi cunoaştere a programelor culturale pe care instituţia le pune la 

dispoziţia vizitatorilor. 

Atunci când schiţezi portretul beneficiarului ţintă al acţiunilor culturale ale muzeului trebuie să 

faci distincţie între mai multe categorii de vizitatori, cu trăsăturile lor specifice. 

-  Vizitatorul local individual vine cu regularitate la muzeu pentru a vedea noile expoziţii 

temporare. Acest vizitator poate să aducă şi invitaţi care se pot transforma în vizitatori fideli. 

- Turiştii din afara localităţii vin pentru vizionarea expoziţiilor permanente si temporare, dar mai 

ales pentru a participa la spectacolele de Planetariu.  
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 -  Adulţii insoţiţi de copii caută îndeosebi oferte care vizează copii. În această direcție este 

importantă oferta noastră expozițională, îndeosebi în ceea ce privește arheologia și istoria, dar și 

observaţiilor astronomice, spectacolelor de planetariu și filmele 3D.  

- Pentru vizitatorii cu dizabilităţi există, cel putin la două din locaţiile, care gazduiesc expozitii, 

concerte de muzică clasică și camerală facilităţi speciale, respectiv,  căi de acces, rampe, lift.  

 - În general elevii din şcolile din Bârlad, dar şi din localităţile apropiate de municipiu vin în 

grupuri însoţite de cadre didactice care preferă ca aproape în întegralitate lecţiile să fie susţinute 

de către specialiştii instituţiei noastre.  

 

3. analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse 

 

Muzeul „Vasile Pârvan” este un muzeu mixt, organizat pe patru secții și un department de 

astronomie. La baza întregii activități desfășurate stă un patrimoniu valoros și în același timp 

extreme de diversificat. În cadrul activității curente a instituției se au în vedere 7 programe 

principale în cadrul cărora se derulează sute de proiecte anual.  

 Unul din programele importante este cel de cercetare a patrimoniului deținut, dar și a 

celui virtual. Anual organizăm cercetare în teren pe șantierele noastre cu profil arheologic și 

paleontologic, cu rezultate importante. În acest sens pot aminti descoperirile din așezarea de 

secol IV d. Chr. din punctual Călălboaia, sat Polocin. Spectaculoase sunt și descoperirile din 

punctele paleontologice de la Crețești, Gherghești, Pogana, descoperiri care au asigurat punere 

pe harta paleontologică a țării și a județului Vaslui. La ora actuală cele mai multe descoperiri din 

acest domeniu sau făcut în judetul Vaslui. La fel de interesante sunt și cercetările din domeniul 

astronomiei, acolo unde la începutul anului 2015 specialistul de la secție a descoperit o novă 

roșie. În aceași sferă a cercetării trebuie incluse și numeroasele articole și studii publicate de 

către specialiștii muzeului, în reviste de specialitate. 

 În ceea ce privește programul de valorificare a patrimoniului pentru public amintim că în 

ultimii 5 ani numărul manifestărilor a crescut continuu. Am urmărit să realizăm o multime de 

evenimente pe cât de interesante pe atât de diversificate. Specialiștii de la fiecare secție căutând 

să propună mereu teme și subiecte noi. În cadrul acestui program au fost organizate expoziții, 

concerte, conferințe, simpozioane, lansări de carte, lecții de muzeu, observații astronomice, 

spectacole de planetarium, difuzare de filme 3D,  etc. Extrem de important în privința 

valorificării patrimoniului a fost momentul redeschiderii, după aproape 25 de ani a sesiului 

central al Muzeului, acolo unde au fost oraganizate 3 mari și importante expoziții permanente. 
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 Important de remarcat este și programul de creștere continuă a patrimoniului, pe căile 

consacrate, respectiv prin cercetari în teren, achiziții și donații. În fiecare an patrimonial 

instituției îmbogățindu-se cu sute de noi obiecte, care contribuie și vor contribui la creștrea 

substațială a valorii patrimoniului. Au intrat patrimonial Muzeului piese de arheologie, 

paleontologie, dar și lucrări de artă plastic și foarte multe documente. 

 Programul vizând conservarea și restaurarea patrimoniului s-a aflat în atenția noastră, mii 

de piese fiind conservate și restaurate pe parcursul ultimilor 5 ani. Este vorba de obiecte rezultate 

în urma cercetărilor arheologice și paleontologice, care au fost spălate, desenate, restaurate, dar 

și de alte piese aflate în muzeu de mulți ani și care impuneau conservarea sau restaurarea lor.  

 Un program care ne-a asigurat rezultate remarcabile este cel privind clasare obiectelor de 

patrimoniu în categoriile fond și tezaur. Ca urmare a muncii susținute desfășurate de  specialiști, 

până în acest moment Muzeul a propus spre clasare câteva mii de piese. În privința pieselor din 

domeniile numismatică și arheologie deținem locul I in țară, având cele mai multe piese 

încadrate în fond și tezaur. 

 În cadrul programului de popularizare a muzeului și a activităților lui sau întreprins o 

mulțime de pași. Au fost realizate bannere cu prilejul sărbătoririi celor 100 de ani ai Muzeului, 

au fost montate noi panouri la intrarile în oras, a fost realizat un film de promovare, au fost 

realizate mii de flayere, pliante de prezentare în limbile română și engleză. De asemenea s-au 

modernizat afișajele stradale, s-au realizat obiecte artizanele cu imagini ale unor obiecte din 

muzeele noastre, a fost realizat un nou site pentru departamentul astronomie, iar siteul Muzeului 

a fost actualizat și modernizat. A fost inițiată o adresă de facebook care ne asigură o mai bună 

legătură cu publicul interest de Muzeu. La promovarea Muzeului un loc important ocupă 

revistele de specialitate pe care le edităm în fiecare an, dar și Sesiunea Națională de Comunicări 

Științifice. 

 

C. Organizarea , funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/sau de 

reorganizare, pentru mai buna funcționare, după caz: 

 
1. măsuri de organizare internă 

 
În conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) Muzeul „Vasile Pârvan” 

are următoarea organizare: 

Art.1. Conform prevederilor Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, Muzeul 

,,Vasile Pârvan” Bârlad, denumit în continuare Muzeul, este instituţie publicã de culturã, de 
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drept public, fara scop lucrativ, aflata in serviciul societatii, care colectioneaza, conserva, 

cerceteaza, restaureaza, comunica si expune in scopul cunoasterii, educarii si recreerii, marturii 

materiale si spirituale ale existentei si evolutiei comunitatilor umane, precum si ale mediului 

inconjurator. 

Art.2. Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad a fost inființat la data de 10 aprilie 1914 si  este  

unitate bugetară autonomă,  cu personalitate juridică din 13 iulie 1990, conform  Deciziei nr. 

532/iulie 1990 a Primariei Bârlad, iar în prezent se află sub autoritate administrativă a 

Consiliului Judeţean Vaslui .                                                        

Conform Ordinului Ministerului Culturii si Cultelor nr.2230 din 22.04.2004, Muzeul 

"Vasile Pârvan" Bârlad este încadrat în categoria muzeelor de importanță judeteană. 

Muzeul este organizat şi funcţioneazã în conformitate cu legislaţia română în vigoare (Legea 

muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003 republicată, Legea nr. 488/2006 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil) şi cu 

prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare (denumit în continuare ROF). 

Art.3. (1). Muzeul,,Vasile Pârvan”  este persoană juridică, ordonator terţiar de credite, având 

firmă, siglă şi sigiliu (ştampilă) proprii. Sediul Muzeului este în Bârlad, strada Vasile Pârvan, 

nr.1, judetul Vaslui.           

          (2).Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc., vor conţine denumirea completã a 

Muzeului şi indicarea sediului.  

Art.4. Activitatea Muzeului se desfăşoară pe baza planurilor de activitate anuale, avizate de 

Consiliul știinţific şi aprobate de Consiliul Judeţean Vaslui. 

 

 PERSONALUL ŞI  CONDUCEREA 

  

Art. 15. Conform prezentului ROF, Muzeul  este organizat pe secţii şi compartimente: 

                                                                                                                                                

- Secţia de Istorie - arheologie; 

- Secţia de Ştiinţele Naturii; 

- Secţia de Artă; 

- Secţia de Istorie contemporana – Personalitati bârladene; 

- Compartimentul Planetariu – Observator astronomic; 

- Serviciul administrativ - contabilitate; 

- Compartimentul Juridic; 
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Art.16. (1) Personalul Muzeului se structureazã în personal de conducere, de specialitate, 

administrativ și gospodăresc.                                                                                                  

            (2) Salarizarea personalului se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.        

            (3) Personalul Muzeului va respecta normele de conduită profesională prevăzute de Legea 

nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritătile și instituțiile 

publice.       

            (4) Personalul  Muzeului poate sesiza persoana competentă, potrivit dispozitiilor 

prezentului regulament, cu privire la încălcarea prevederilor Legii nr. 477/2004, precum si cu 

privire la constrângerea sau amenințarea exercitată asupra unui angajat  pentru a-l determina să 

încalce dispozițiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.       

             (5) Persoana împuternicită să primească sesizările privind   cazurile de încălcare a 

normelor de conduită profesională va fi desemnată prin decizie a managerului. 

              (6) Ocuparea posturilor, se face prin concurs, în condiţiile legii. Eliberarea din functie, 

precum și încetarea raporturilor de muncă ale personalului Muzeului, au loc în condițiile legii. 

Art.17. (1). Personalul de specialitate al muzeului este format din specialişti cu studii superioare 

sau medii, conform Legii 311/2003 şi se compune din: muzeografi, conservatori, restauratori, 

gestionari - custode sală, fotograf. 

              (2). Absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, postuniversitar sau preuniversitar 

încadraţi în muzeu se specializează prin cursuri de formare şi atestare în muzeologie, conservare 

şi restaurare, organizate de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură al Ministerului Culturii 

Cultelor şi Patrimoniului Naţional, precum şi prin universităţi. 

                (3). Deţinerea de către personalul de specialitate din muzeu (muzeografi, restauratori, 

conservatori) a atestatului recunoscut la nivel naţional, emis de Centrul de Pregătire 

Profesională în Cultură al Ministerului Culturii Cultelor şi Patrimoniului Naţional, în urma 

absolvirii cursurilor de formare şi atestare organizate de acest centru, este obligatorie. 

           (4). Neobţinerea atestatului prevăzut la alin. 3, ca şi refuzul de a urma cursurile organizate 

de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional prin Centrul de Pregătire Profesională 

în Cultură atrag, în cazul angajatului împricinat, desfacerea contractului de muncă. 

          (5). Personalul de specialitate care a obţinut atestatul prevăzut la alin. 3 în urma cursurilor 

suportate financiar de muzeu, este obligat prin contract, conform Codului Muncii, să rămână 

încadrat în schema muzeului pentru o perioadă de cel puţin trei ani de la data absolvirii cursurilor 

sau stagiului de formare profesională, în caz contrar urmând a restitui integral muzeului taxele şi 
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cheltuielile de şcolarizare. Perioada maxima se stabileste, prin negociere intre salariat si 

conducerea institutiei. 

Art.18. Conducerea Muzeului este formată din director şi contabil șef. 

Art.19. (1) Ocuparea postului de director al acestei instituţii se face pe bază de concurs de 

proiecte de management. Angajarea directorului se face prin contract de management încheiat 

între preşedintele Consiliului Judeţean şi câştigătorul concursului. Directorul este numit prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui, autoritate care va face şi evaluarea performanţelor sale 

profesionale. 

  (2)  Managerul instituției are următoarele atribuţii principale:  

   a) elaborează şi propune spre aprobare autorităţii, proiectul de buget al institutiei;  

   b) decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al institutiei, conform 

prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de 

credite pentru bugetul acesteia;  

   c) selectează, angajează şi concediază personalul salariat, în condiţiile legii;  

   d) negociază clauzele contractelor de muncă, în condiţiile legii;  

   e) negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor codului civil sau, după 

caz, conform legilor speciale;  

   f) dispune, în funcţie de rezultatele evaluării performanţelor profesionale ale salariaţilor, 

menţinerea, diminuarea sau creşterea drepturilor salariale ale acestora, precum şi alte măsuri 

legale ce se impun;  

    g) reprezintă instituţia în raporturile cu terţii;  

     h) incheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, în limitele de competenţă 

stabilite prin contractul de management.  

    (3) managerul poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite prin contractul de management, 

prin regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei, sau prevăzute de lege, după cum 

urmează: 

a) aprobă Regulamentul de ordine interioară şi orice alte norme privind disciplina 

profesională, economică şi administrativă; 

b) numeşte Consiliul știinţific al muzeului, precum şi componenţa comisiilor de 

specialitate (achiziţii, evaluare a bunurilor, inventariere, casare, promovare etc.) prevăzute 

de lege; 

c) aprobă toate documentele financiar-contabile care prevăd semnătura sa; 
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d) răspunde în faţa organului ierarhic superior pentru activitatea muzeului şi pentru 

îndeplinirea programului propriu de conducere a muzeului; 

e) îndrumă, controlează şi răspunde de ansamblul activităţilor ştiinţifice, cultural-educative 

şi administrative din cadrul muzeului; 

f) asigură instituirea unui climat normal de lucru în cadrul muzeului; 

g) aprobă perfecţionarea şi specializarea personalului prin participare la cursuri; 

h) aprobă eşalonarea concediilor legale de odihnă ale salariaţilor; 

i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către organul ierarhic şi răspunde pentru 

realizarea lor; 

j) adoptă orice alte măsuri pe care le consideră necesare pentru buna desfăşurare a 

activităţii generale şi specifice a fiecărui compartiment în parte, în limita prevederilor legale în 

vigoare; 

 (4) în exercitarea atribuţiei prevăzute la alin. (2) lit. d), managerul poate încheia contracte 

individuale de muncă pe durată determinată cu respectarea prevederilor din Codul muncii şi, 

după caz, din legile speciale, fără ca durata acestora să depăşească durata contractului de 

management; 

  (5) în exercitarea atributiilor sale, managerul emite decizii; 

  (6) în absenţa managerului, instituţia este condusă de o persoană, desemnată pe baza unei 

decizii scrise. 

 Art.20. (1) Contabilul șef, este subordonat managerului şi răspunde de activitatea 

financiar – contabilă, avand urmatoarele atributii specifice: 

a) organizează și coordonează activitățile în domeniul financiar-contabil; 

b) elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţie;  

c) exercita controlului financiar, preventiv, propriu; 

d) organizează modul de efectuare a înregistrărilor financiar-contabile; 

e) întocmește bilanțul institutiei; 

d)verifică gestiunile și organizează procedurile de inventariere periodică a patrimoniului 

instituţiei; 

e) verifică și semneaza actele juridice care angajeazã rãspunderea patrimonială a instituţiei; 

f) raspunde pentru legala utilizare a creditelor bugetare alocate şi a resurselor financiare 

extrabugetare ale instituţiei; 

g) reprezintă instituția în relațiile cu  furnizorii/ subcontractanții și terții, pentru probleme 

legate de activitățile economic-financiare; 
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h) organizează și  menține legături perrnanente cu organele bancare și fiscale, pentru 

efectuarea operațiunilor de încasări și plăți, asigurând deplina legalitate a acestora; 

i) este responsabil pentru  îndeplinirea, în conformitate cu prevederile legislației actuale, a 

tuturor obligațiilor financiare ale instituției, fata de bugetul statului, unitatile bancare si  persoane 

juridice sau fizice. 

j) face parte din consiliul de administrație al muzeului și poate fi solicitat să participe la 

Consiliul științific. 

 (2) În lipsa directorului adjunct economic, toate atribuţiile sale se exercitã de persoana 

desemnatã de acesta din cadrul compartimentului de specialitate, cu acordul managerului. 

Art.21. Activitatea de audit se asigură de către compartimentul de specialitate din cadrul 

Consiliului Județean Vaslui.  

 
2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 

 
Acte normative propuse: 

Anul 2012 

-Regulamentul de organizare şi funcţionare;  

-Regulamentul de ordine interna.  

Anul 2013 

-Regulamentul de organizare şi funcţionare;  

-Regulamentul de ordine interna.  

 

Anul 2014  
- propunere aprobare buget pe anul 2014, concretizată prin hotărârea Consiliului Judeţean 

Vaslui   29/21.02.2014; 

- propunere  rectificare  buget,  concretizată prin hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui   nr. 

46/28.03.2014; 

- propunere  rectificare  buget,  concretizată prin hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui  nr. 

163/27.10.2014; 

- propunere  rectificare  buget şi aprobare stat de funcţii,  concretizată prin hotărârea Consiliului 

Judeţean Vaslui   nr. 200/17.12.2014. 

 
Anul 2015 



308 
 

 - propunere aprobare buget pe anul 2015, concretizată prin hotărârea Consiliului Judeţean 

Vaslui   18/24.02.2015; 

- propunere  rectificare  buget,  concretizată prin hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui   nr. 

56/24.04.202015; 99/26.06.2015;145/27.08.2015; 197/18.11.2015; 211/17.12.2015 

- propunere  rectificare  buget şi aprobare stat de funcţii,  concretizată prin hotărârea Consiliului 

Judeţean Vaslui   nr. 191/20.10.2015;152/27.08.2015 

 
3. sinteza activității organismelor colegiale de conducere (în perioada 2011-2015). 

 
Organisme colegiale consultative și comisii de specialitate 

Art. 22. Managerul este asistat în activitatea sa de organisme colegiale cu rol consultativ, după 

cum urmează:  

a) un consiliu administrativ;  

b) un consiliu de specialitate. 

Art. 23.(1) Componenţa Consiliului de administraţie este următoarea: 

 - preşedinte – managerul instituţiei; 

 - membrii – specialişti ai muzeului şi alte categorii de salariaţi; 

 - secretar – prin rotatie, unul din membrii Consiliului de administratie, numit de 

președinte.   

             (2) Consiliul de Administraţie îşi desfãşoarã activitatea astfel: 

 (a) se întruneşte la sediul Muzeului, in sedinte, ori de câte ori este nevoie, la convocarea 

preşedintelui sau a 1/3 din numãrul membrilor săi; 

 (b) este legal întrunit în prezenţa a 2/3 din numãrul total al membrilor sãi, ia hotãrâri cu 

majoritate simplã de voturi din numãrul total al membrilor prezenţi; 

(c) şedinţele Consiliului de administraţie sunt prezidate de preşedinte; 

(d) dezbaterile au loc potrivit ordinii de zi, comunicatã membrilor săi de secretar cu cel 

puţin trei zile înainte; 

(e) dezbaterile sunt consemnate în procesul verbal, inserat în registrul de şedinţe, 

numerotat, sigilat şi parafat; 

(f) procesul verbal al şedinţei se semneazã de toţi cei care au participat la aceasta.  

Art.24. Consiliul de administraţie are urmãtoarele atribuţii principale:                       

  (a) decide direcţiile de dezvoltare ale Muzeului; 

 (b) hotărăşte programele şi proiectele de cercetare muzeografice; 

(c) hotărăşte planul de expoziţii permanente şi temporare ale Muzeului; 
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(d) aprobã colaborãrile muzeului cu alte instituţii din ţarã şi strãinãtate; 

(e) stabileşte modul în care se utilizeazã bugetul şi sunt orientate sumele realizate 

ca venituri extrabugetare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 (f) iniţiazã şi controleazã activitãţile de întreţinere a imobilelor aflate  în administrare 

inclusiv reparaţii curente şi capitale, restaurarea şi conservarea lor;  

             (g) organizeazã  protecţia şi securitatea instituţiei în colaborare cu organele de 

specialitate; 

              (h) propune Consiliului Judetean taxele de intrare în Muzeu, de fotografiere şi de filmare 

şi stabileşte sistemul prin care se fac vânzãrile prin stand  e.t.c.  

Art. 25. (1) În activitatea de specialitate a muzeului, managerul este sprijinit de un Consiliu 

științific, organism colegial cu rol consultativ în domeniul cercetării ştiinţifice, organizării şi 

structurării activităţii muzeale. 

      (2) Componenţa consiliului șiinţific este următoarea: 

   - preşedinte – managerul muzeului; 

   - membrii – specialişti de profil din cadrul muzeului; 

   - secretar -  prin rotatie, unul din membrii Consiliului științific 

       (3) Constituirea şi funcţionarea Consiliului știinţific se face în baza deciziei 

managerului. 

       (4) Consiliul științific îşi desfãşoarã activitatea astfel: 

 - se întruneşte  ori de câte ori se impune luarea unei decizii potrivit competentelor sale;  

 - pentru adoptarea sau avizarea materialelor, lucrărilor supuse dezbaterii, este necesar votul a 

jumatate plus unu din numãrul  membrilor prezenţi; 

  - procesul verbal ale sesiunilor se consemnează într-un registru special și hotărârile se comunică 

Consiliului de administrație, sub semnatura președintelui.  

 (5) Consiliului știinţific are următoarele atribuții: 

 - răspunde de implementarea programelor de cercetare – dezvoltare din domeniul muzeelor şi 

colecţiilor publice în cadrul instituţiei; 

 -   cooperează şi păstrează legături cu alte instituţii din domeniul muzeal; 

 - urmăreşte aplicarea reglementărilor tehnice din domeniu muzeal; urmăreşte legislaţia 

aplicabilă domeniului de interes; 

 - urmăreşte şi participă în acelaşi timp la clasificarea şi inventarierea bunurilor muzeale din 

patrimoniul muzeal; 
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 - urmăreşte activitatea de gestionare, conservare, evidenţă şi restaurare a bunurilor din 

patrimoniul muzeal; 

 - verifică implementarea măsurilor speciale de protejare a patrimoniului muzeal din cadrul 

programelor de dezvoltare muzeală; 

 - face propuneri, alături de responsabilul de resurse umane, privind participarea la programele de 

pregătire a specialiştilor din cadrul muzeului; 

h) dezbate programele anuale şi de perspectivã ale muzeului, propunând măsuri organizatorice, 

financiare şi materiale pentru punerea lor în aplicare; sprijinã şi alte programe de  

interes pentru instituţie; 

  i)  examineazã programe muzeologice și stiintifice şi formuleazã aprecieri; propune colectivele 

de specialişti care împreunã cu materialul ştiinţific şi cultural însoţitor realizeazã: ghiduri, 

pliante, afişe, foi de salã, texte publicate, protocoale ale vernisajelor; 

  j)  se pronunţã asupra ponderilor şi prioritãţilor activitãţii instituţiei şi specialiştilor sãi în 

domenii de importanţã majorã ca: orientarea cercetãrilor de teren şi noile achiziţii; starea 

colecţiilor şi a mãsurilor ce se impun; diversificarea modalitãţilor de valorificare a 

patrimoniului de obiecte, date şi informaţii; pregãtirea profesionalã a angajaţilor; tematica 

tipãriturilor şi publicaţiilor; cursuri de specializare; congrese, cercetãri în echipe cu specialişti 

strãini etc.;   

 k) analizeazã rapoarte de activitate privind stadiul de îndeplinire a programului 

Muzeului; face evaluări periodice asupra contribuţiei compartimentelor şi specialiştilor acestora 

la dezvoltarea vieţii ştiinţifice, culturale, economice şi organizatorice a Muzeului. 

Art.26. (1) În cadrul Muzeului ,,Vasile Pârvan” Bârlad, funcţionează comisia de evaluare şi / sau 

achiziţii bunuri culturale. Membrii comisiei sunt numiţi prin decizia managerului instituţiei. 

            (2) Managerul Muzeului ,,Vasile Pârvan” decide, în funcţie de necesităţi şi cu respectarea 

prevederilor legale în materie, înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, componenţa comisiilor 

temporare şi permanente, pentru desfăşurarea unor activităţi, precum: achiziţia de bunuri 

materiale, servicii şi lucrări; conservare şi restaurare; inventariere; recepţionarea lucrărilor de 

reparaţii curente şi capitale, precum şi a bunurilor şi serviciilor; casarea de bunuri. 

În scopul stabilirii la nivelul Angajatorului a regulilor privind protectia, igiena și securitatea în 

muncă, drepturile și obligațiile angajatorului ai ale salariaților, procedura de solutionare a 

cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților, regulile concrete privind disciplina muncii 

în unitate, abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile și a modalităților de aplicare a 

dispozitiilor legale sau contractuale specifice; cu respectarea principiului nediscriminarii și al 
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înlăturării oricarei forme de încalcare a demnității; în temeiul dispozitiilor art. 257-262 din Legea 

nr. 53/2003 , Codul muncii , cu modificările ulterioare. 

 

Anul  2011 

-şedinţă Consiliul de Administraţie  25.01.2011 

-şedinţă Consiliul de Administraţie  07.02.2011 

-şedinţă Consiliul de Administraţie  10.03.2011 

-şedinţă Consiliul de Administraţie  19.04.2011 

-şedinţă Consiliul de Administraţie  24.06.2011 

-şedinţă Consiliul de Administraţie  21.09.2011 

-şedinţă Consiliul de Administraţie  14.10.2011 

-şedinţă Consiliul de Administraţie 17 11 2011 

-şedinţă Consiliul de Administraţie  13 12 2011 

-şedinţă Consiliul de Administraţie  14 12 2011 

          Total  10 şedinte 
-şedinţă Consiliul Ştiinţific 11.01.2011 

-şedinţă Consiliul Ştiinţific 07.02.2011 

-şedinţă Consiliul Ştiinţific 01.03.2011 

-şedinţă Consiliul Ştiinţific 10.03.2011 

-şedinţă Consiliul Ştiinţific 22.03.2011 

-şedinţă Consiliul Ştiinţific 19.04.2011 

-şedinţă Consiliul Ştiinţific   9.05.2011 

-şedinţă Consiliul Ştiinţific 23.05.2011 

-şedinţă Consiliul Ştiinţific 09.05.2011 

-şedinţă Consiliul Ştiinţific 23.05.2011 

-şedinţă Consiliul Ştiinţific 24.06.2011 

-şedinţă Consiliul Ştiinţific 21.09.2011 

-şedinţă Consiliul Ştiinţific 14.10.2011  

-şedinţă Consiliul Ştiinţific 24.06.2011 

-şedinţă Consiliul Ştiinţific 21.09.2011 

-şedinţă Consiliul Ştiinţific 14.10.2011  

-şedinţă Consiliul Ştiinţific 17 11.2011 

-şedinţă Consiliul Ştiinţific 13.12.2011 



312 
 

-şedinţă Consiliul Ştiinţific 14.12.2011  

         Total  19 şedinte 

Anul 2012- Şedinţe Consiliul Ştiinţific  

1. Proces verbal  din 10.01 

2. Proces verbal  din 07.02 

3. Proces verbal  din 24.02 

4. Proces verbal  din 13.03 

5. Proces verbal  din 09.04 

6. Proces verbal  din 04.05 

7. Proces verbal  din 22.05 

8. Proces verbal  din 30.05 

-şedinţe Consiliul de Administraţie :  

9. Proces verbal  din 10.01 

10. Proces verbal  din 07.02- 

11. Proces verbal  din 24.02 

12. Proces verbal  din 13.03 

13. Proces verbal  din 09.04 

14. Proces verbal  din 04.05 

15. Proces verbal  din 22.05 

16. Proces verbal  din 30.05 

17. Proces verbal  din 24.10 (şedinţă cu tot personalul) 

 

         1. Şedinţă de lucru  din   1 .10 

         2. Şedinţă de lucru  din     2.10 

         3. Şedinţă de lucru  din     3.10 

         4. Şedinţă de lucru  din     4.10 

         5. Şedinţă de lucru  din     5.10 

         6. Şedinţă de lucru  din     8.10 

          7. Şedinţă de lucru  din    9.10 

          8. Şedinţă de lucru  din  10.10 

          9. Şedinţă de lucru  din  11.10 

        10. Şedinţă de lucru  din  12.10 

        11. Şedinţă de lucru  din  15.10 
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        12. Şedinţă de lucru  din  16.10 

        13. Şedinţă de lucru  din 17.10 

        14. Şedinţă de lucru  din 18.10 

        15. Şedinţă de lucru  din 19.10 

        16. Şedinţă de lucru  din 22.10 

        17. Şedinţă de lucru  din 23.10 

        18. Şedinţă de lucru  din 24.10 

         19. Şedinţă de lucru  din 25.10 

         20. Şedinţă de lucru  din 26.10 

         21.Şedinţă de lucru  din 29.10 

         22.Şedinţă de lucru  din 30.10 

         23.Şedinţă de lucru  din 31.10 

24.Şedinţă de lucru  din  1 .11 

25.Şedinţă de lucru  din   2.11 

   26. Şedinţă de lucru  din  5.11 

27. Şedinţă de lucru  din  6.11 

28. Şedinţă de lucru  din   7.11 

37. Şedinţă de lucru  din   8.11 

38. Şedinţă de lucru  din   9.11 

39. Şedinţă de lucru  din 12.11 

40. Şedinţă de lucru  din 13.11 

41. Şedinţă de lucru  din 14.11 

42. Şedinţă de lucru  din 15.11 

43. Şedinţă de lucru  din 16.11 

44. Şedinţă de lucru  din 19.11 

45. Şedinţă de lucru  din 20.11 

46. Şedinţă de lucru  din 21.11 

47. Şedinţă de lucru  din 22.11 

48. Şedinţă de lucru  din 23.11 

49. Şedinţă de lucru  din 26.11 

50. Şedinţă de lucru  din 27.11 

51. Şedinţă de lucru  din 28.11 

52. Şedinţă de lucru  din 29.11 
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53. Şedinţă de lucru  din 30.11 

 

Anul 2013 - Şedinţe Consiliul Ştiinţific    

- Proces verbal  din 14.01 

- Proces verbal  din 18.02 

- Proces verbal  din 29.03 

- Proces verbal  din 11.04 

- Proces verbal  din 26.04 

- Proces verbal  din 08.05 

- Proces verbal  din 15.05 

- Proces verbal  din 21.05 

- Proces verbal  din 13.06 

- Proces verbal  din 24.09 

- Proces verbal  din 25.09 

- Proces verbal  din 05.11 

- Proces verbal  din 25.11 

Sedinţe Consiliul de Administraţie :  

- Proces verbal  din 12.02 (şedinţă cu tot personalul) 

- Proces verbal  din 11.04 

- Proces verbal  din 18.04 

- Proces verbal  din 26.04 

- Proces verbal  din 08.05 

- Proces verbal  din 15.05 

- Proces verbal  din 21.05 

- Proces verbal  din 13.06 

- Proces verbal  din 14.06 (şedinţă cu tot personalul)  

- Proces verbal  din 01.10 

- Proces verbal  din 24.12 

Şedinţă de lucru  cu muzeografii, despre organizarea  expoziţiilor permanente, centenar 

muzeu, materiale publicitare- 2014  

         1. Şedinţă de lucru  din     6 .11 

         2. Şedinţă de lucru  din    13.11 

         3. Şedinţă de lucru  din    20.11 
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         4. Şedinţă de lucru  din    27.11 

         5. Şedinţă de lucru  din      4.12 

         6. Şedinţă de lucru  din     11.12 

         7. Şedinţă de lucru  din     18.12 

 

              Anul  2014- Şedinţe Consiliul Ştiinţific   

- Proces verbal  din 15.01 

- Proces verbal  din 30.01 

- Proces verbal  din 06.02 

- Proces verbal  din 13.03 

- Proces verbal  din 17.03 

- Proces verbal  din 20.03 

- Proces verbal  din 25.03 

- Proces verbal  din 06.05 

- Proces verbal  din 17.09 

- Proces verbal  din 31.10 

- Proces verbal  din 30.11 

Sedinţe Consiliul de Administraţie  2014:  

- Proces verbal  din 17.01  

- Şedinţe zilnice de lucru  cu muzeografii și personalul administrativ în cadrul cărora am 

pregătit organizarea  expoziţiilor permanente și manifestările legate de marcarea 

centenarului instituției.   

        -  Şedinţă de lucru  din     9, 16, 23, 30  ianuarie 

        -  Şedinţă de lucru  din    6, 13, 20, 27 februarie 

        -  Şedinţă de lucru  din 6, 13, 20, 27 martie   

- Proces verbal  din 20.03 

- Proces verbal  din 01.04 

- Proces verbal  din 17.09 

- Proces verbal  din 23.09 

 
Anul 2015  -Şedinţe Consiliul Ştiinţific  
- Proces verbal  din 23.01 

- Proces verbal  din 03.02 

- Proces verbal  din 26.02 



316 
 

- Proces verbal  din 05.03 

- Proces verbal  din 13.03 

- Proces verbal  din 23.03 

- Proces verbal  din 02.04 

- Proces verbal  din 20.04 

- Proces verbal  din 22.04 

- Proces verbal  din 28.04 

- Proces verbal  din 30.04 

- Proces verbal  din 11.05 

- Proces verbal  din 11.09 

- Proces verbal  din 13.10 

- Proces verbal  din  03.11 

- Proces verbal  din  13.11 

- Proces verbal  din  22.12 

Sedinţe Consiliul de Administraţie  2015:  

- Proces verbal din 5.03. 

- Proces verbal  din 03.11  

- Proces verbal  din 26.11  

- Şedinţe zilnice de lucru   

        - în jur de 220 de şedinţe de lucru (cu profesorul de serviciu, administrator, conservator)  

4. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuații, cursuri, 
evaluare/promovare, motivare/sancționare. 
 
Evoluția statului de funcţii în perioada 2011-2016 (pe număr de posturi aprobate): 

Anul 2011 2012 2013 2014 2015 

Total posturi conf. statului de functii 47 48 36 36 46 
Functii de conducere 4 4 4 4 4 
Functii de executie/din care: 43 44 32 32 42 
Muzeograf 5 5 5 5 5 
Arheolog 1 1 1 1 1 
Conservator 2 2 2 2 2 
Restaurator 3 3 2 2 2 
Supraveghetor 15 15 6 6 13 
Custode sala 5 5 4 4 4 
Tehnician-fotograf 1 1 1 1 1 
Funcţii administrative/d.c.: 11 12 11 11 12 
Consilier juridic 1 1 1 1 1 
Economist 0 0 1 1 1 
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Referent-contabil 1 1 0 0 0 
Analist program aj. 1 1 1 1 1 
Administrator 1 0 0 0 0 
Pompier 1 1 1 1 1 
Șofer 1 1 1 1 1 
Muncitor 3 3 3 3 3 
Îngrijitor 2 2 1 1 2 
Referent-admin. 0 1 1 1 1 
Referent-relații pb. 0 1 1 1 1 
 

 
 Perfecţionarea, evaluarea, promovarea personalului din instituţie  în perioada 2011-2015  
 
Anul 2011 
 
- perfecţionarea personalului din instituţie   

Singurul angajat care a participat la un curs de perfectionare a fost administratorul 

institutiei care a participat la un curs de atestare ISCIR 

- evaluarea personalului din instituţie   

În urma procesului de evaluarea personalului, 29 de persoane au obţinut calificativul 

Foarte Bine şi 3 persoane, calificativul Bine. 

- promovarea personalului din instituţie   

A fost promovata o singura persoana care si-a imbunatatit calificarea, prin incheierea 

cursurilor universitare. 

 
Anul  2012 
- perfecţionarea personalului din instituţie   

Ursachi Laurentiu  

-23.04-02.05 (40 ore) – Expert administraţie publică 

Dumitraşc Sorin 

-23.05 - 31.05 (40 ore) – Manager Resurse Umane 

-23.04 – 02.05 (40 ore) – Expert administraţie publică 

Mureşan Liviu 

-23.05 – 31.05 (40 ore) - Manager Resurse Umane 

-22.02 – 02.03 (40 ore) - Expert achiziţii publice 

Mureşan Nicoleta, Oanca Mircea 

 - mai – iunie - ECDL 
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Popa Maria 

- 07.03 – 16.03 (40 ore) – Manager Proiect 

- 23.07 – 31.07 (40 ore) – Manager financiar 

Gheorghian Dana 

- 07.03 – 16.03 (40 ore) – Manager Proiect 

- 23.07 – 31.07 (40 ore) – Manager financiar 

Mamalaucă Mircea 

-12.12.2011 – 31.03.2012 (60 ore) – Comunicare în limba engleză 

-evaluarea personalului din instituţie   

În urma procesului de evaluarea personalului, 26 de persoane  au obtinut calificativ ,,foarte 

bine”. 

 -promovarea personalului din instituţie – au fost promovate 6 persoane, dupa cum urmeaza:  

1.Ursachi Laurenţiu – muzeograf I, decizia 49 / 28.08.2012;  

2.Butnaru Alina – muzeograf II, decizia 50 / 29.08.2012; 

3.Modiga Mariana – restaurator II, decizia 51 / 29.08.2012; 

4.Craciun Constantin – conservator II, decizia 52 / 29.08.2012; 

5.Hanganu Mihaela – custode sala II, decizia 53 / 29.08.2012; 

6.Mintuta Gabriela– custode sala II, decizia 54 / 29.08.2012 

 
Anul 2013 
- evaluarea personalului din instituţie   

În urma procesului de evaluarea personalului 26 de persoane  au obtinut calificativ ,,foarte 

bine”. 

 - promovarea personalului din instituţie – au fost promovate  4  persoane, dupa cum 

urmează:  

04.07. decizia nr .18/- Tufaru Viorel, muncitor gr.3 

04.07. decizia nr .19/-Schineanu Florin, muncitor gr.3 

04.07. decizia nr . 27 -Liviu Mureşan, consilier jr.gr.1 

10.08. decizia nr . 27 - Gheorghian Dana,  economist gr.2  

 

Anul 2014 

-evaluarea personalului din instituţie   
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În urma procesului de evaluarea personalului 25 de persoane  au obtinut calificativ ,,foarte 

bine”. 

 - promovarea personalului din instituţie       –  

Dumitraşc Sorin -  de la referent II   la referent I; 

Oancă Mircea - de la arheolog II la arheolog I; 

Vîntdevară Ciprian  de la muzeograf II la muzeograf I; 

 

Anul 2015 

- perfecţionarea personalului din instituţie   

Singurul angajat care a participat la un curs de perfectionare a fost administratorul 

instituției care a participat la un curs de atestare ISCIR - Dumitrașc Sorin 

- evaluarea personalului din instituţie   

În urma procesului de evaluarea personalului 25 de persoane  au obtinut calificativ ,,foarte 

bine”. 

- promovarea personalului din instituţie – 8 persoane 

- Laurenţiu Ursachi de la muzeograf 1 la muzeograf 1a; 

- Alina Butnaru  de la muzeograf 2 la muzeograf 1; 

- Costel Crăciun de la conservator  2 la coservator 1; 

- Mariana Modiga de la restaurator 2 la la restaurator 1; 

- Mihaela Hanganu  de la custode 2  la  custode 1; 

- Mintuta de la custode 2  la  custode 1; 

- Dana Isabela Gheorghian de la   economist  2 la contabil şef; 

- Liviu  Mureşan de la consilier juridic 1 la sef serviciu  juridic-administrativ. 

5.  Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, îmbunătățiri/refuncționalizări 

ale spațiilor.  

Analiza utilizării spaţiilor instituţiei 
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Puţine muzee sunt găzduite în clădiri construite de la bun inceput ca sedii de muzee. In 

privinţa institutiei noastre există totuşi o exceptie, este vorba de Pavilionul expoziţional Marcel 

Guguianu, care de la inceput a fost construit cu destinaţie muzeu. 

Faptul că edificiile au avut iniţial o altă destinaţie face ca arhitectura clădirilor să pună destule 

probleme în exploatarea muzeală. Prezentarea colecţiilor trebuie adaptată, uneori în mod forţat, 

la structura clădirii, iar accesul publicului poate fi îngreunat ca urmare a unei structuri 

inadecvate. 

Clădirea unui muzeu însumează o serie de funcţii, ea trebuie să fie potrivită pentru 

păstrarea şi prezentarea colecţiilor, pentru primirea vizitatorilor, pentru organizarea de depozite, 

laboratoare şi pentru găzduirea personalului. Toate aceste funcţii implică exigenţe deosebite. 

Pentru protejarea colecţiilor trebuie luate măsuri de stabilizare a condiţiilor de microclimat, 

măsuri antiefracţie şi antiincendiu. 

Pentru public este important să existe un traseu clar prin clădire sau prin expoziţie şi să 

existe tot felul de facilităţi. 

Personalul angajat necesită spaţii de lucru şi alte încăperi cu caracter administrativ. 

Sunt necesare spaţii pentru depozitarea patrimoniului, pentru procedurile de conservare 

activă, restaurare şi pentru realizarea expoziţiilor temporare. Spaţiile publice însumează intrarea, 

recepţia, garderoba, sală de conferinţe, spaţiile educative,  toaleta etc. Spaţiile administrative sunt 

birourile, arhiva, biblioteca, atelierele şi depozitele de materiale. 

Muzeul Vasile Parvan încorporează în structura sa, patru imobile si un apartament într-un 

bloc, acestea fiind următoarele: 

- Muzeul "Vasile Pârvan", sediul central - suprafaţă construită de 4400 m2 ; 

Cladirea muzeului “Vasile Pârvan” este o construcție monumentală, realizata în secolul 

XIX, după planul arhitectului italian Giovani Baldorossi. Clădirea face parte din lista 

monumentelor istorice si de arhitectura de importanţă natională. 

Constructia are forma literei “E” in plan, este constituita din 5 corpuri functionale, 

realizand un insa un tot unitar,  

Cladirea are 2 nivele (P+1E)  cu inaltimea libera pe nivel = 5,10 m 

 - inaltimea incaperii etaj - corp central = 7,10 m 

 - inaltimea predominanta la streasina = 12,00 m 

avand si un soclu de 1,00 m pana la nivelul terenului 

 - inaltimea predominanta la coama = 14,20 m 

 - înaltimea turnuletelor la aripi marginale = 16,35 m 
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- înaltimea turnului corpului central = 19,50 m 

-accesul principal în cladire este realizat în corpul central prin holul existent la parter. 

Legătura între parter şi etaj este asigurată pe scara principală monumentală amplasată în 

corpul central în continuarea holului de intrare. În aripile de Sud si Nord din corpurile marginale 

se mai găseşte câte o scară care face legătura între parter si etaj. Scările din corpurile marginale 

(aripile Sud şi Nord) se găsesc amplasate în zona intrărilor secundare în clădire, din cele doua 

corpuri. Toate cele trei accese ale cladirii constitue şi căile de evacuare din construcţie.  

Din punct de vedere functional, construcţia cuprinde un total de 73 încaperi din care 49 

sunt săli de expunere, diferenţa fiind formată din spaţii ocupate de laboratoare, magazii (depozite 

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

Sălile de expunere se găsesc la exteriorul constructiei (Est, Sud si Nord), în faţa acestora 

gasindu-se coridoarele de circulaţie din care se poate accede în toate celelalte. 

În acest moment acest vast spatiu găzduieste expoziţia de artă intitulată Colecţii şi 

Colecţionari şi expoziţia Tezaur. Aceste expoziţii sunt realizate la etajul I al imobilului. La 

parter,  cu prilejul marcării a 100 de ani de existență a muzeului au fost amenajate următoarele 

expoziții: Expoziţia permanentă de arheologie, expoziţia permanentă: Evoluţia muzeului pe 

parcursul celor 100 de existenţă şi organizarea sălii Geneza Pământului. 

Spaţiul este utilizat la acest moment în proporţie de 100% 

-  Casa Sturdza - suprafaţă construită 825 m2 

 La acest moment cele 11 săli de expoziţie nu mai sunt utilizate urmând ca în viitorul 

apropiat, în funcţie de fondurile obţinute, să demarăm procesul de reabilitare şi acestui imobil. În 

curând va fi realizat studiul de fezabilitate.   

- Pavilionul Muzeal “Marcel Guguianu” : 

 - suprafaţă totală 1610 m2 

- suprafaţă destinată organizării expoziţiilor 950  m2 

- suprafaţă construită 522 m2 

- suprafaţă cu destinaţie administrativă (birouri, magazii) 100 m2  

- suprafaţă curte  1088 m2 

         Investiție determinată de oferta de donaţie a marelui sculptor bârlădean, constând în 

sculptura, machete, grafica, mobilier, obiecte personale, care au condus la refacerea atelierului 

artistului si prezentarea operei. 

Pavilionul muzeal a fost deschis publicului larg în anul 2004, iar din 2008 suprafaţa acestui 

pavilion s-a extins. Parterul si etajul acestei extinderi sunt spaţii de etalare a unor lucrari de 
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sculptura remarcabile – Ciocârlia, Icaar, Japoneza, Cei 12 Apostoli – acestea fiind doar câteva 

exemple. Spatiul exterior, grădina, găzduieşte o serie de lucrări din marmură, expuse în aer liber.  

 În acest spațiu au fost organizate lunar concerte de muzică camerală și clasică, de 

asemenea tot aici se află și planetariul care atrage anual mii de spectatori. 

Spaţiul este folosit în proporţie de 100%      

-  Planetariul si Observatorul astronomic 

Muzeul Vasile Pârvan din Bârlad, în anul 2006, a achizitionat si organizat la sediul 

instituţiei un modern observator astronomic, care îsi propune sa acopere atât nevoile celor care se 

ocupă îndeaproape de studierea astronomiei, cât si pentru nevoile publicului larg interesat în 

cunoaşterea şi întelegerea fenomenelor astronomice.  

  Din punctul 2006 observatorul astronomic a fost continu dotat cu noi telescoape și 

materiale legate de astronomie. În anul 2014 alte două telescoape au îmbogățit zestrea 

Observatorului. La ora actuală acest obiectiv beneficiază de un număr de 8 telescoape, o cameră 

CCD pentru astro fotografie și cercetare științifică, o cameră foto Cannon, o cameră Mintron 

pentru video astronomie.  

Spaţiile sunt utilizate în proporţie de 100% 

- Imobilul situat în stradă Republicii nr. 235 -  suprafaţă totală 1510 m2 

- suprafaţă destinată organizării expoziţiilor 1060 m2 

- suprafaţă cu destinaţie administrativă (birouri, magazii) 450 m2 

- suprafaţă curte  80 m2 

- suprafaţă terasă destinată construirii platformei pentru telescop 22 m2 

 Găzduieşte expoziţiile : 

 -  Bârladul cultural la sfârşitul mileniului doi, cu o tematică generoasă care se structurează 

pe două secţiuni: Societatea Literară “Academia Bârlădeană”, Evoluţia culturii bârlădene sec. 

XIX-XX şi care permite valorificarea patrimoniului muzeal propriu, dar şi piese ce aparţin 

colecţionarilor şi instituţiilor de cultură din Bârlad. 

 - secţia de Ştiinţele Naturii – al cărei patrimoniu cultural cuprinde bunuri cu semnificaţie 

ştiinţifică de valoare deosebită şi excepţională, colectate, donate şi achiziţionate din ecosistemele 

Podişului Bârladului, din alte zone ale ţării noastre şi din alte areale geografice ale lumii. 

 - expoziţiile de numismatică şi medalistică, precum şi Cuza şi epoca sa. 

În acest spațiu pe lângă expozițiile permanente au fost organizate mai multe expoziții 

temporare precum și serate literare și conferințe. 

Spaţiul este utilizat în proporţie de 100%. 
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- Casa Octavian Stoica - suprafaţă utilă  41 m2. 

Scriitorul Octavian V. Stoica (1942 - 1995) s-a nascut la Bârlad. Este autorul lucrarilor în 

volum „Antologia reportajului românesc contemporan”, „D-ale gurii din batrâni”, „Almanah 

literar gastronomic”, „Calendarul și almanahul almanahurilor românesti”, „Cinstire patriei”, 

precum si a unor povestiri „Încet înainte si înapoi”, „Noaptea orasului”. 

  Apartamentul cu două camere, care a apartinut scriitorului bârladean Octavian Vasile 

Stoica, este donatia parintilor scriitorului – Emilia si Vasile Stoica. Din 1997 a devenit Casa 

memoriala Octavian Vasile Stoica. Aici se afla biblioteca si obiectele personale ale scriitorului. 

Spaţiul utilizat în proporţie de 100% 

 

- îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparaţii, 

reabilitări, după caz. 

 
- Sediul central al Muzeului "Vasile Pârvan" 

Imobilul care găzduieşte sediul central al muzeului a fost în intervalul 2010 – 2012 în 

plin proces de reabilitare. Întreaga clădire a fost reabilitată integral în cadrul unui proiect 

finanţat, în mare parte din fonduri europene. Reabilitarea întregii construcţii s-a desfăşurat pe 

parcursul a doi ani, încheindu-se în vara anului 2012. La începutul anului 2012, au fost demarate 

lucrările de pregătire a patrimoniului pentru mutarea în noul sediu al muzeului. 

 Pe 1 decembrie 2012 au fost inaugurate două expoziţii permanente în 22 din sălile cu 

această destinatţe. Este vorba de expozitia de artă contemporana sub genericul «  Colectii si 

Colectionari » si expozitia Tezaur, care găzduieste o parte din cele mai valoroase piese de 

arheologie şi numismatică deţinute de instituţie şi care au fost clasate in patrimoniul cultural 

national la categoriile fond si tezaur. De asemenea tot cu prilejul redeschiderii şi spatiile 

destinate expozitiilor temporare s-au organizat doua expozitii aduse de la Chişinău. 

Sigur în anul 2013 va continua procesul de organizare şi a expoziţiilor permanente cu 

tematică de arheologie istorie. 

S-au achiziţionat o serie de materiale necesare pentru remedierea rafturilor din depozitele 

muzeului dar şi pentru executarea unora noi care să corespundă cerinţelor actuale de depozitare a 

obiectelor de patrimoniu. Aceste rafturi au fost executate în atelierul propriu, cu personal 

propriu, iar înainte de montare în depozite au fost ignifugate conform normelor PSI. 
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Au fost achiziţionate deasemenea, materiale diverse necesare organizării expoziţiilor de 

bază din cadrul muzeului astfel : materiale textile de diferite culori, cuie, capse, holşuruburi, 

vopsea, lacuri, cabluri, neoane, becuri, spoturi, materiale pentru curăţenie,etc. 

La sediul nou al muzeului au fost executate pe faţada centrală şi cea sudică, instalaţii de 

iluminat exterior, pentru punerea în valoare a imobilului pe timp de noapte. În cadrul expoziţiilor 

au fost montate vitrinele pentru expunere, îmbrăcaţi cu pânză modulii de susţinere a exponatelor, 

confecţionaţi noi moduli din plastic, s-a aranjat mobilierul în toate sălile şi birourile din muzeu.  

Având în vedere faptul că locația a fost subiectul unui proces amplu de reabilitare în cursul 

anului 2014 intervențiile au fost minore. Totuși în spațiu existent a fost organizat un nou depozit 

la secția de artă descongestionând într-o oarecare măsură vechiul depozit. Au fost întreprinse 

operațiuni de reparații la instalația de evacuare a apelor pluviale.  

În anul 2015 au fost rezolvate în regim propriu problemele legate de evacuarea apei în 

perimetrul cupolei aflate la intrarea în clădire ; 

- A fost îmbunătățit sistemul de iluminat în expoziții 

- Au fost realizați noi suporți care ne vor permite o mai bună etalare a pieselor de mari 

dimensiuni ; 

- S-a îmbunătățit dotarea laboratoarelor de restaurare – conservare ; 

- S-au făcut verificările periodice anuale pentru toate utilajele şi sistemele din cadrul 

muzeului: centrale termice, supape de siguranţă, instalaţiile de paratrăznet, prizele de pămant, 

sistemele de alarmare, platformă lift pentru persoane cu handicap, stingătoare PSI, instalaţia de 

climatizare la Planetariu, telefonie, internet, paza, etc. 

- S-au  achiziţionat ochelari speciali pentru cinema 3D. 

- A fost achiziţionat un autovehicol autoutilitar Volkswagen Transporter, care a fost 

imatriculat, înscris în circulaţie şi echipat cu anvelope de iarnă, trusă sanitară, triunghiuri 

reflectorizante şi stingător PSI. 

- Au fost achiziţionate materialele necesare pentru modernizarea expoziţiilor de la imobilul 

din strada Republicii nr. 235. 

- Au fost demarate operaţiunile de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ISU pentru cele 

trei sedii ale muzeului. 
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- Au fost confecţionate noi rafturi din lemn pentru cărţile din bibliotecă şi birou. 

- A fost achiziţionat şi s-a montat un ventilator la geamul depozitului de artă în vederea 

unui mai bun control al microclimatului. 

- Au fost  achiziţionate şi reparate uneltele necesare pe şantierele arheologice ale muzeului; 

- Au fost recondiţionate şi vopsite uşile metalice de la atelierul şi garajele muzeului, 

deasemenea s-au execurat reperaţii la acoperiş şi zugrăveli în interiorul şi la exteriorul acestor 

locaţii aparţinând muzeului. 

- A fost refăcută instalaţia electrică la atelierul de tâmplărie al muzeului. 

 

Pavilionul expozitional Marcel Guguianu 

În perioada 2011-2015, sau efectuat următoarele de reparaţie şi întreţinere : 

- executarea unor lucrări de reparaţie şi întreţinere la tâmplăria exterioară (lăcuirea 

ferestrelor) şi la terasa imobilului 

- reparatii curente ale cladirii, inclusiv operaţini de văruire în interior 

- reparaţii la acoperisul clădirii, prin practicarea unui nou strat izolator pe corpul mai vechi 

al clădirii ; 

- întreţinerea în permanenţă a sistemului de alarmare, a instalaţiei electrice, instalaţiei de 

apă, gaz şi canalizare prin efectuarea reviziilor anuale de către firme specializate ; 

- întreţinerea şi amenajarea peisagistică a curţii prin semănarea şi tunderea periodică a 

gazonului precum şi plantarea de flori şi brazi. 

 -  au fost executate o serie de lucrări de reparaţii la pereţi si tavane,  

 - a fost înlocuită gresia de la scările de la intrarea principală a imobilului,  

 - a fost remediat si vopsit gardul împrejmuitor al pavilionului muzeal, 

 -  au fost executate lucrări de remontare a gresiei din spaţiul expoziţional etaj, deoarece 

aceasta s-a umflat în două locuri,  

 - s-a intervenit la terasa pavilionului efectuându-se izolaţii pluviale cu membrană 

bituminoasă, în două etape. 

 -  s-a intervenit pentru remedierea si modificarea instalaţiei de încălzire de la  birou.  

- au fost înlocuite globurile de sticlă pentru iluminat exterior de pe gardul si din curtea 

imobilului.  
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- în anul 2014 au demarat lucrările la protejarea tubulaturii de la instalațiile de aer 

condiționat de la Planetariu.  

În anul 2015 : 

-    intervenții la acoperișul clădirii unde s-au efectuat mici intervenții asupra izolaţiei. 

- s-au achiziţionat rafturi metalice pentru depozitele muzeului; 

- s-a organizat un nou depozit pentru materialul colectat de la săpăturile arheologice, la 

demisolul Pavilionului M. Guguianu; 

- s-au efectuat reparaţii şi zugrăveli la Pavilionul M. Guguianu; 

- au fost achiziţionate şi montate proiectoare color pentru iluminatul faţadei la Pavilionul 

M. Guguianu; 

- s-au executat reparatii la terasa şi la scurgerile de pe terasa Pavilionului M. Guguianu 

- s-a recondiţionat şi vopsit rama metalică de la monumentul situat în curtea Pavilionului 

M. Guguianu; 

- au fost îmbunătăţite sistemele de supraveghere video prin achiziţionarea unui DVR 
montat la Pavilionul M. Guguianu. 

      Imobilul situat în stradă Republicii nr. 235  
  

În perioada 2011-2015, sau efectuat următoarele lucrări de reparaţii şi întreţinere: 

- executarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii la terasa imobilului. 

- executarea în regie proprie a unor lucrari de izolare din punct de vedere termic a clădirii, 

în vederea scăderii cheltuielilor cu energia ; 

- întreţinerea în permanenţă a sistemului de alarmare, a instalaţiei electrice, instalaţiei de 

apă, gaz şi canalizare prin efectuarea reviziilor anuale de către firme specializate 

- întreţinerea spaţiului verde din faţa şi curtea aparţinând imobilului 

- modificarea platformei pentru telescop prin extinderea linei de culisare a cabinei de 

observaţii, izolaţii termice cu plăci de polistiren la pereţii sălii de prezentare a observatorului 

astronomic.  

- în vederea realizării unei mai bune protecţii a imobilului au fost securizate prin montarea 

de zăvoare, încuietori si lacăte la toate usile si ferestrele exterioare. 
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-  la sediul din stradă Republicii nr.235 au fost executate o serie de lucrări de reparaţii la 

pereţi, tavane și ferestre, înlăturîndu-se urmările înfiltrărilor apei.  

- s-au executat modificări ale uşilor metalice de la depozitul de carte şi la arhiva PCR, în 

vederea creşterii rezistanţei la foc a acestora; 

- s-au achiziţionat şi montat lămpi speciale pentru iluminatul din depozitul de carte; 

- a fost mutat aragazul şi alimentarea cu gaz a acestuia deoarece erau situate pe căile de 

evacuare în caz de incendiu; 

- a fost schimbat sensul de deschidere a uşilor de la expoziţia stn, pentru a corespunde cu 

direcţia de evacuare în caz de incendiu; 

- s-a executat un panou informativ şi două indicatoare care au fost montate pe şantierul 

paleontologic de la Ghergheşti; 

- au fost efectuate reparaţii şi zugrăveli pe casa scărilor la imobilul din strada republicii nr. 

235; 

- s-au executat casete luminoase cu leduri şi instalaţia electrică pentru alimentarea acestora, 

pe casa scărilor de la imobilu din strada republicii nr. 235; 

- a fost refăcută izolaţia terasei imobilului din strada republicii nr. 235 deoarece erau 

infiltraţii de la ploaie; 

- au fost efectuate diverse reparaţii la pereţii afectaţi de infiltraţii şi scurgeri ale apei de 

ploaie; 

- au fost încheiate contracte de mentenanţă pentru instalaţiile de stingere cu gaze inerte, 

montate în depozitele muzeului,  

- a fost refăcută izolaţia terasei imobilului din strada republicii nr. 235 deoarece erau 

infiltraţii de la ploaie. 

 

Casa Octavian Stoica  

În intervalul 2011 - 2015  au fost realizate lucrări de reparaţii la instalaţia de alimentare cu 

apă și curățenie. 
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6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității sau a altor 
organisme de control  în perioada raportată.- Anexa II   
 
Au fost derulate urmatoarele controale în perioada 2011-2015: 

 

Anul 2011 

- Proces verbal numarul 3689/ 5 05 2011 – control efectuat de I.S.U Podul Inalt, jud. Vaslui 

- Proces verbal nr. 1235/ 8 12 2011 efectuat de I.T.M. Vaslui. 

Anul 2012 

- I.S.U.  Podul Inalt, jud. Vaslui – proces verbal nr. 8/ 17.05.2012, intrare muzeu 423 / 

17.05.2012; 

- I.T.M. Vaslui - proces verbal nr.13295 / 2.10.2012; 

- Compartimentul de audit public intern al C.J. Vaslui – raport de audit nr. 9988 / 134.12.2012, 

nr. de intrare in muzeu 931 / 21.12.2012 

 
Anul 2013 

 
- I.S.U. Podul Inalt, jud. Vaslui – proces verbal nr. 454116/26.02.2013 

- I.T.M. - proces verbal nr. 014417/14.01.2013  

- I.T.M. - proces verbal nr. 015259/ 18/ 21.02.2013 

- I.T.M. - proces verbal nr. 014417/14.03.2013  

-Poliţia mun.Bârlad pr.v.05.02.2013 

- Poliţia mun.Bârlad pr.v.19.06.2013 

 

Anul 2014 

 

 - I.S.U. Podul Inalt, jud. Vaslui – proces verbal  de control nr.1 /4.12.2014 şi răspuns 

827/23/12/2014; 

- I.T.M. - proces verbal nr. 016796/04.02.2014. 

-  Raport  de audit nr.10725/18.11.2014 

 

Anul 2015 
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- Poliția Județului Vaslui proces-verbal verificare 112/26.02.2015 

- I.S.U. Podul Inalt, jud. Vaslui – proces verbal  de control nr.1 /29.09.2015 şi răspuns 

727/19.10.2015 

-  Raportul  de audit nr. 7474/ 2015 

 

 D. Evoluția situației economic-financiare a instituției 

 

1. analiza datelorfinanciare din proiectul de management corelat cu bilanțul contabil al 
perioadei raportate 
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 Program Realizat Program Realizat Program Realizat Program Realizat Program Realizat 
 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 
1. Personal 47 47 47 48 48  36  36   36 36 46 
a)Nr.de personal cf.statului de 
functii aprobat, d.c. 47 47 47 48 48 36 36 36 36 46 

 - personal de specialitate 35 35 35 35 35 24 24 24 24 33 
 - personal tehnic               
- personal administrativ 12 12 12 12 13 12 12 12 12 13 
b)Nr.de personal prevazut sa 
se realizeze, d.c: 47 47 47 48 48 36 36 36 36 46 

 - personal de specialitate 35 35 35 35 35 24 24 24 24 33 
 - personal tehnic               
 - personal administrativ 12 12 12 13 13 12 12 12 12 13 
2. Venituri totale , din care : 761500 893458 952578 1020034 1.152.684 1.385.048 1.214.000 1.157.567 1288849 1261271 
 - venituri proprii 60000 127897 80000 122893 60,000 261.948 75.000 44.824 65500 61833 
- subventii 701500 765561 872578 897141 1.092.684 1.123.100 1.139.000 1.112.743 1223349 1199438 
 3.Cheltuieli totale , din care : 761500 893458 872578 897141 1.152.684 1.385.048 1.214.000 1.157.567 1288849 1261271 
 - cheltuieli de personal, 
inclusiv colaboratori 461000 471938 487078 440263 530.000 514.414 561.000 535.226 553649 553606 

 - cheltuieli materiale 300500 413912 449500 566624 605.000 852.950 645.000 614.342 705134 677599 
 - cheltuieli pentru reparatii 
capitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - cheltuieli de capital 0 7608 16000 13147 17.684 17.684 8.000 7.999 30066 30066 
4. Cheltuieli pe vizitator, d. c: 34.61 29.39 43.30 34.41 57,63 15,41 48,56 15,54 51.55 13,30 
- din subventii 31.88 25.18 39.66 30.26 49,67 12,49 45,56 14,94 48.93 42.99 
 din venituri proprii 2.73 4.21 3.64 4.15 7,96 2,92 3,00 0,60 2.62 2.21 
 5.Gradul de acop. din 
venituri proprii a chelt.(%)  7.88 16.12 8.40 12.05 5,21 18,91 6,17 3,87 5.08 4.90 

 6.Ponderea chelt.de personal 
din totalul chelt. (%) 60.54 52.82 51.13 43.16 45,98 37,14 46,21 46,23 42.95 43.89 

 7.Gradul de acoperire a 
salariilor din subventii (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 - numar de vizitatori 22000 30403 22000 29642 22.000 89.903 25.000 74463 25000 96886 
- plati pt. manifestarile cult. 39600 45011 70000 75593 76.000 94.508 110.500 90.467 75200 75052 
- pondere chelt.capital din 
total cheltuieli(%) 0 0.85 1.67 1.29 1,53 1,28 0,66 0,69 2.33 2.38 
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Nr. 
crt. 

S p e c i f i c a t i e 
 

Cod 
Indicator 

2011 2012 2013 2014 Total 
2015 

Total 
2016 

  TOTAL  CHELTUIELI  893.458 1.020.034 1.385.048 1.157.567 1.261.271 1.528.500 
  SECTIUNEA   DE  FUNCTIONARE   885.850 1.006.887 1.367.364 1.149.568 1.231.205 1.387.000 
A Cheltuieli  curente 1 885.850 1.006.887 1.367.364 1.149.568 1.231.205 1.387.000 
 Cheltuieli de personal 10 471.938 440.263 514.414 535.226 553.606 762.250 
 Cheltuieli salariale in bani 10,01 370.314 347.185 403.387 422.987 453.105 622.500 
 salarii de baza 10.01.01 369.643 344.913 401.145 421.825 451.600 618.000 
 indemnizatii delegare 10.01.13 169 312 195 286 357 500 
 alte drepturi salariale in bani 10.01.30 502 1.960 2.047 876 1.148 4000 
 Contributii 10,03 101.624 93.078 111.027 112.239 100.501 139750 
 Contrib.pentru asigurari sociale de stat - 20.8% 10,03,01 77.323 72.097 84.430 84.529 71.536 97750 
 Contributii  pentru asigurarile de somaj - 0.5% 10,03,02 1.827 1.716 2.000 2.101 2.199 3200 
 Contrib.asigurarile sociale de sanatate 5.2% 10,03,03 19.005 17.849 20.799 21.909 23.397 32400 
 Contrib.asig.de accid. de m.si boli prof.0.168%  10,03,04 558 518 646 709 764 1100 
 Contrib.pt.FNUASS .0,85% 10,03,05 2.911 898 3.152 2.991 2.605 5300 
2 BUNURI  SI  SERVICII 20 413.912 566.624 852.950 614.342 677.599 624750 
 Bunuri si servicii 20,01 291.819 374.611 446.882 480.707 483.872 513000 
 furnituri de birou 20.01.01 2.256 809 658 596 500 600 
 materiale pentru curatenie 20.01.02 2.867 1.928 1.490 4.553 1.995 2000 
 incalzit, iluminat 20.01.03 91.747 113.268 183.039 162.223 192.120 197600 
 apa, canal, salubritate 20.01.04 8.922 7.412 7.570 6.910 6.682 7900 
 carburanti, lubrefianti 20.01.05 4.513 4.513 2.256 4.514 4.507 7000 
 posta, telecomunicatii,r-tv, internet 20.01.08 13.026 13.048 14.340 14.666 13.972 17500 
 mater.si prestari servicii cu caracter functional 20.01.09 34.000 49.500 50.890 68.555 50.104 53000 
 alte bunuri si servicii 20.01.30 134.488 184.133 186.639 218.690 213.992 227400 
 Reparatii curente 20,02 9.944 9.863 1.442 1.495 78.424 20000 
 Bunuri de natura ob.de inventar- 20,05,30 44.085 96.929 301.928 37.496 31.971 15000 
 Deplasari ,detasari,transferari 20.06.01 2.527 5.190 3.569 1.932 2.963 3000 
 Carti si publicatii 20,11 2.351 2.018 1.940 2.218 2.372 2000 
 Consultanta si expertiza 20,12 0 620 0 0 1.500 0 
 Pregatirea profesionala 20,13 700 1.800 1.100 0 700 1000 
 Protectia muncii 20,14 0 0 1.581 27 745 750 
 Alte cheltuieli 20,30,30 62.486 75.593 94.508 90.467 75.052 70000 
 SECTIUNEA  DE  DEZVOLTARE   7.608 13.147 17.684 7.999 30.066 141500 
B Cheltuieli  de  capital 70  13.147 17.684 7.999 30.066 141500 
  Constructii 71.01.01       10000 
  Masini, echipamente si mijl.transport 71.01.02 4.789    30.066 13000 
  Mobilier, ap.birotica, alte active corporale 71.01.03 2.819 13.147 17.684 7.999   118500 
  Alte active fixe 71.01.30       
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Analiza gradului de crestere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor 
Venituri realizate (in 
procente) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Total venituri din care 100% 100% 100% 100% 100% 
Venituri din subventii 85.68 87.95 81.08 96.12 95,03 
Venituri proprii 14.31 12.04 18.91 3.87 4,90 
 
Venituri realizate (in lei) 2011 2012 2013 2014 2015 
Total venituri din care 893458 1020034 1385048 1157567 1261271 
Venituri din subventii 765561 897141 1123100 1112743 1199438 
Venituri proprii 127897 122893 261948 44824 61833 
 

Cu ușurință se poate observa diferențele mari existente în perioada celor 5 ani. Având în 

vedere faptul că în mare parte veniturile proprii sunt obținute din descărcările de sarcină 

arheologică, în anii în care acestea lipsesc nivelul acestor veniturii este foarte scăzut. Acest lucru 

se datorează în mare măsură și faptului că încăsările de pe urma biletelor de intrare în muzeu le 

depunem la CJV în statisticile noastre neapărând la venituri propri. Un alt aspect care merită 

menționat este legat de faptul că prețul biletele de intrare sunt la un nivel foarte scăzut.  

 

Componența veniturilor proprii, pe surse de venit este redată în tabelul următor: 
 

Anul 2011 2012 2013 2014 2015 
Total venituri proprii d. c: 127897 122893 261948 44824 61833 
Servicii diverse 126389 121835 260715 43833 60934 
Venituri din  materiale publicitare 1508 1058 1233 991 899 
Venituri din vanzari bilete vizitare 
(virate la CJV) 

4975 5565 9007 10100 4211 

 
 Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor 

 

Ponderea cheltuielilor de personal au cunoscut în decursul timpului scăderi constant ajungând de 

la un procent de 52,82 % în anul 2011 la peste 44 % în anul 2015 ceea ce ilustrează o 

eficientizare a acestor cheltuieli pe parcursul celor 5 ani. 

 

 Analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total 

Anul 2011 2012 2013 2014 2015 

Cheltuieli de capital 7608 13147 17684 7999 30066 

                % 0,85 1,29 1.28 0,69 2,38 
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Este ușor de sesizat că în decursul acestor ani ponderea acestor cheltuieli, cu mici excepții 

a fost destul de mică. Legislația momentului fiind aceea care a limitat mult această categorie de 

cheltuieli. În procente din total buget aceste cheltuieli aflându-se la un nivel foarte scăzut. 

 

Analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenții/alocații 
 
Anul 2011 2012 2013 2014 2015 
Cheltuielile cu salariile 471938 440263 514414 535226 553606 
 
 Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractual, altele decât contractele 

individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile) 

   Cheltuieli pe beneficiar, din care :  

                        - subvenție 

 -  venituri proprii 

 
Cheltuieli cu proiectele culturale 2011 2012 2013 2014 2015 
Total cheltuieli 893458 1020034 1385048 1157567 1261271 
Total cheltuieli cu proiectele culturale 62486 75593 94508 90467 75200 
Ponderea cheltuielilor cu proiecte 
culturale in total cheltuieli 

6.99% 7.41% 6.82% 7.81% 5,96 

Numar de vizitatori 30403 29642 89903 74463 96887 
Cheltuieli pe vizitator 29.39 34.41 15.41 15.54 13,30 
Din subventii 25.18 30.26 12.49 14.94 42,99 
Din venituri proprii 4.21 4.19 2.92 0.60 2,21 

 
2. evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform criteriilor 
de performanță ale instituției 

 
Nr. 
crt. Indicatori de performanță Anul 

2011 
Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

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

29,39 34,41 15,41 15,54 13,30 

2.  Fonduri nerambursabile atrase (lei)  5000E 5000E 5000E  

3.  Număr de activități specifice 282 269 313 311 394 

4.  Număr de apariții media (fără 
comunicate de presă) 

320 247 214 392 331 

5.  Număr de beneficiari neplătitori      



334 
 

6.  Număr de beneficiari plătitori 30403 29642 89903 74463 96887 

7.  Număr de expoziții/Număr de 
evenimente/Număr de 
reprezentații/Frecvența medie zilnică 

45 55 63 63 115 

8.  Număr de proiecte/acțiuni culturale 237 214 250 248 279 

9.  Venituri proprii din activitatea de bază 127897 122893 261949 44824 61833 

10.  Venituri proprii din alte  activități      
 
 2013 2014 2015 
Vizitatori sediu BASA 5708 6020 5699 
Vizitatori  sediu Palat 5540 5551 6350 
Vizitatori sediu Pavilion M. Guguianu 6903 6572 6923 
Planetariu 4503 4245 5176 
Observator astronomic 1867 2075 1858 
Total vizitatori muzeu 24521 24463 27900 
Vizitatori externi 62.189 50000 75987 
Total general vizitatori 86.710 74463 96887 
 Vizitatori virtuali 
(site muzeu/publicații muzeu 3193 62363 58641/ 

 
Total general vizitatori    89903 136826 155528 
 
E. Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor asumate 

prin proiectul de management: 

 

 1. viziunea 

Viziunea managerial trebuie să pornească de la vocația muzeului ca loc de formare și 

devenire culturală, pe de-o parte a specialiștilor instituției și pe de altă parte a publicului care 

vede în muzeu locul unde actul cultural contribuie la formarea sa. Muzeul afându-se într-un 

mediu concurențial, prin programele și proiectele elaborate și propuse trebuie să tindă continuu 

spre atingerea criteriilor de calitate și performanță. 

 

3. misiunea  

Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad instituție de importanță județeană are drept misiune  

cercetarea, îmbogățirea, tezaurizarea, conservarea, restauratea, promovarea și valorificarea pentru 

public a patrimoniului deținut printr-o ofertă variată de manifestări culturale și științifice 
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specifice  fiecăreia din secțiile instituției, respectiv istorie arheologie, numismatică, medalistică, 

memorialistică, științele naturii și astronomiei. 

  

3. obiective (generale și specifice) 
 

- Obiectiv general  -  propus de prezentul proiect de menagement: 

Muzeul "Vasile Pârvan"  instituţie muzeală, model de nivel regional şi naţional! 

- Obiective specifice  -  propuse de prezentul proiect de management: 

- creşterea eficienţei şi eficacităţii managementului instituţiei în protejarea   patrimoniului 

deţinut şi în promovarea acestuia inclusiv prin utilizarea tehnologiei informaţiei – software, 

hardware; 

- creşterea performaţelor profesionale ale personalului de specialitate din instituţiei,  

accentuându-se capacitatea acestuia de a propune, implementa şi dezvolta programe şi proiecte 

culturale; 

- diversificarea şi adecvarea ofertei culturale a muzeului prin cunoaşterea profilulului 

consumatorului cultural bârlădean şi prin  promovarea de acţiuni culturale transdisciplinare; 

- creşterea vizibilităţii instituţiei pe plan naţional şi internaţional - site performant de 

promovare a muzeului, parteneriate regionale, naţionale şi internaţionale, înscrierea în reţele de 

diseminare a informaţiilor şi a produselor culturale; 

- poziţionarea şi promovarea noii imagini a muzeului pe piaţa culturală românească,  

atragerea de noi categorii de public, creşterea audienţei; 

- îmbunătăţirea ofertei culturale prin realizarea de produse culturale de calitate inclusiv 

prin utilizarea unui cadru de lucru performant cu instituţiile partenere ale muzeului/stakeholders. 

 

4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management 

 

Pentru realizarea cu succes a obiectivelor fundamentale ale muzeului, o atenţie deosebită 

va fi acordată, în cadrul procesului managerial, planificării activităţilor desfăşurate în instituţie. 

Strategia managerială reprezintă ansamblul obiectivelor majore ale instituţiei pe termen lung, 

principalele modalităţi de realizare, împreună cu resursele alocate, în vederea obţinerii 

rezultatului dorit. 

În stabilirea strategiei noastre manageriale am ţinut cont de: 
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- realizarea unor scopuri bine precizate, specificate sub forme de misiune şi obiective. 

Obiectivele reprezintă fundamentul motivaţional şi acţional al strategiei, calitatea lor fiind 

determinantă pentru performanţele viitoare ale instituţiei; 

-strategia noastră sa vizat o perioadă precisă de timp – 5 ani. De aici gradul oarecum ridicat 

de incertitudine ce-i este asociat, cu toată gama consecinţelor în procesul operaţionalizării; 

-conţinutul strategic se rezumă la elemente esenţiale, concentrându-se asupra evoluţiei 

majore a instituţiei, indiferent că acestea reprezintă sau nu schimbări faţă de perioada anterioară. 

Fireşte, prin strategie se prevăd mutaţii tehnologice, financiare, manageriale, etc. de natură să 

asigure dezvoltarea instituţiei; 

-strategia se bazează pe abordarea corelativă a instituţiei şi mediului în care-şi desfăşoară 

activitatea; 

-în prezent, de multe ori strategia are de regulă un caracter formalizat, îmbrăcând forma unor 

planuri sau programe pe termen lung, ale căror componente, proceduri şi mecanisme de elaborare 

şi implementare sunt bine precizate. Managementul strategic este definit ca un set de decizii şi 

acţiuni concretizate în formularea şi implementarea de planuri şi proiecte, pentru a realiza 

obiectivele organizaţiei bazat pe strategie. 

Analize temeinic efectuate pe diferite planuri, măsuri şi condiţii economico - financiare, au 

pus în evidenţă următoarele avantaje ale practicii managementului strategic: 

- asigură unitatea de concepţie şi de acţiune la toate nivelurile ierarhice din cadrul instituţiei; 

- constituie forma de conducere cea mai bine adaptată pentru anticiparea problemelor 

viitoare pe care le va avea instituţia, a oportunităţilor şi a dificultăţilor cu care se va confrunta; 

- asigură cadrul necesar implicării puternice a tuturor celor cu atribuţiuni de conducere din 

instituţie, începând de la nivelul cel mai de jos, până la manager, în acţiunile de concepere, 

stabilire şi aplicare a strategiei de ansamblu a instituţiei; 

- asigură îmbunătăţirea semnificativă a rezultatelor economic - financiare ale instituţiei, 

creşterea apreciabilă a competitivităţii ei. 

Viziune - pe termen scurt – Poziţionarea Muzeului « Vasile Pârvan » în percepţia publicului 

ca ofertant de produse şi servicii muzeale specifice - acţiuni, activităţi, proiecte şi programe 

culturale ce se vor realiza şi prin intermediul tehnologiei informaţiei şi comunicării, mass-mediei 

şi realizarea unei noi identităţi vizuale - promovarea unei mărci muzeale proprii ; 
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Viziune - pe termen mediu –  Muzeul « Vasile Pârvan » - centru de interes socio-comunitar  

pentru mediile socio-culturale, mediile de afaceri, mediile educaţionale ; 

Viziune - pe termen lung – recunoaşterea naţională şi  europeană a Muzeului «Vasile 

Pârvan » ca drept - model de bună practică instituţională în domeniul cultural pentru operatori 

culturali similari din România şi din Uniunea Europeană. 

 

5. strategia și plan de marketing 

 
Creşterea eficienţei şi eficacităţii managementului instituţiei în protejarea  patrimoniului deţinut 

şi în promovarea acestuia inclusiv prin utilizarea tehnologiei informaţiei – software, hardware; 

-  Creşterea performaţelor profesionale ale personalului de specialitate al instituţiei  accentuându-se 

capacitatea acestuia de a propune, implementa şi dezvolta programe şi proiecte culturale; 

-  Diversificarea şi adecvarea ofertei culturale a muzeului prin cunoaşterea profilulului 

consumatorului cultural bârlădean şi prin  promovarea de acţiuni culturale transdisciplinare; 

-  Creşterea vizibilităţii instituţiei pe plan naţional şi internaţional - site performant de promovare a 

muzeului, parteneriate regionale, naţionale şi internaţionale, înscrierea în reţele de diseminare a 

informaţiilor şi a produselor culturale; 

-  Poziţionarea şi promovarea noii imagini a muzeului pe piaţa culturală românească,  atragerea de 

noi categorii de public, creşterea audienţei; 

-  Imbunătăţirea ofertei culturale prin realizarea de produse culturale de calitate inclusiv prin 

utilizarea unui cadru de lucru performant cu instituţiile partenere ale muzeului/stakeholders. 

Exemple de produse culturale preconizate și realizate: 

- lansarea unei dezbateri publice privind modul în care bârlădenii şi-ar dori să arate expoziţiile 

permanente ale muzeului; dezbaterea publică se va lansa printr-un eveniment mediatic multiplu şi 

va prezenta variante de abordare construite în urma discuţiilor dintre specialiştii muzeului şi 

oameni de cultură din judeţ, dar şi de la instituţii culturale sau educaţionale interesate din regiune; 

- organizarea de conferinţe publice în cadrul muzeului susţinute de personalităţi culturale din 

judeţ sau din ţară continuându-se astfel o veche tradiţie inaugurată în Bârlad cu mai mult timp în 

urmă şi întâlnită frecvent şi în programele altor instituţii de cultură din Bârlad. 

- deschiderea unui forum de discuţii pe diferite teme de interes public în relaţie cu activităţile 

muzeale şi culturale din judeţ; 
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- realizarea împreună cu organizaţii, companii, instituţii de evenimente socio-culturale şi/sau 

mondene de înaltă ţinută având ca scop şi strângerea de fonduri, donaţii sau sponsorizări pentru 

muzeu sau activităţi muzeale; 

- prezentarea de scurte reconstituiri istorice şi/sau spectacole în colaborare cu instituţiile de 

spectacole din judeţ, în cadrul vernisajelor sau a manifestarilor muzeale; 

- construirea de posibile oferte de servicii de consultanţă în istorie, istoria artei, grafică, design, 

restaurare, conservare, educaţie muzeală, etnografie, cultură tradiţională din partea specialiştilor 

din muzeu către terţi – contra cost, în parteneriat sau în colaborare; 

- încheierea de parteneriate regionale cu alte muzee şi instituţii de cultură pentru promovarea în 

comun de proiecte culturale de nivel regional sau naţional; 

- încheierea de parteneriate cu, colegiul, liceele, şcolile populare de arte şi meserii pentru 

promovarea de proiecte în comun; 

- publicarea unui periodic al muzeului – pe internet şi/sau în scris – publicaţie de specialitate, dar 

având şi o importantă componentă despre viaţa cotidiană contemporană şi similitudinile ei cu 

evenimente sau artefacte din trecutul municipiului, judeţului sau regiunii – stabilirea de 

parteneriate media cu principalii operatori din presa vasluiană si barladeana; 

- promovarea de evenimente culturale şi manifestări muzeale în zilele în care se desfăşoară 

sărbători ale comunităţii – de pildă Zilele culturale ale Bârladului, sau marcarea unui număr de 

ani legaţi de naşterea sau moartea celei mai importante personalităţi politice, care provine din 

mijlocul acestei comunităţi – este vorba de Domnitorul Alexandru Ioan Cuza; 

- realizarea de replici după obiectele de patrimoniu în colaborare cu artişti plastici sau meşteri 

populari. - promovarea de proiecte pilot de parteneriat şi de cooperare cu autorităţile publice 

locale pentru acordarea de consultanţă de nişă în vederea accesării de către muzeu ca partener a 

fondurilor structurale. 

- Lărgirea şi diversificarea activităţii muzeului, în urma construirii la Bârlad a Planetariului; 

- Utilizarea mai judicioasă a Observatorului astronomic existent si eventuala lui modernizare. 

- Produsele culturale vor fi testate pe pieţele ţintă şi în urma verificării impactului acestora vor fi 

dezvoltate sau modificate. 

Plasarea produselor culturale 
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Produsele culturale lansate de către muzeu sunt plasate pe segmentele de piaţă selectate şi pe 

pieţele ţintă după un plan de distribuţie construit pe baza rezultatelor cercetărilor efectuate 

privind profilul consumatorului cultural. 

Muzeul a căutat să îşi construiască alianţe strategice cu operatori socio-culturali, 

operatori culturali, operatori din educaţie, turism, mass-media şi cu operatori din domeniul 

serviciilor pentru a reuşi să îşi plaseze în mod optim produsele culturale.De pildă, pentru prezenţa 

imaginii şi a materialelor promoţionale ale muzeului în zone cu afluenţă de public din municipiul 

Bârlad, sau din alte centre urbane ale judeţului se vor iniţia parteneriate cu operatori din turism 

sau din domeniul serviciilor pentru organizarea de stand-uri sau înmânarea de materiale 

promoţionale ale muzeului către clienţii acestora. 

Preţuri 

Preţurile produselor culturale vor avea poziţionarea necesară obţinerii de profituri 

maxime în funcţie de numărul şi de capacitatea consumatorilor culturali. 

Dorinţa de vizibilitate pentru cei mai mulţi oameni de afaceri îi face să investească pentru 

imaginea lor. Pe de altă parte consumatorii culturali fideli ai produselor muzeului vor beneficia 

de reduceri la achiziţionarea acestor produse. 

Promovare 

Campaniile de promovare şi de imagine pentru muzeu şi pentru produsele acestuia au fost 

concepute unitar, manifestându-se coerent şi cu impact. 

Mesajul campaniilor de promovare va fi explicit, clar şi concis. 

Strategia de imagine va urmări ca muzeul să devină un muzeu de referinţă pentru 

imaginea de instituţie europeană în domeniu. 

Tacticile de imagine se pot baza, de exemplu, pe coroborarea între un eveniment, fapt, 

personaj istoric sau obiect aparţinând trecutului. Avem in vedere ca in viitorul apropiat sa 

demaram un program de prezentare pe internet a unor piese de valoare detinute, schimbate  la 

intervale de 1-2 saptamani. 

Diseminare 

Diseminarea rezultatelor obţinute în conceperea, testarea, dezvoltarea, promovarea şi plasarea 

produselor culturale va fi efectuată prin informare directă către operatorii culturali parteneri, 

similari sau interesaţi, către parteneri şi posibili parteneri din mediile de afaceri, mediile socio-

culturale şi socio-educaţionale. 
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Deasemenea prin intermediul internetului şi al mass-mediei se vor distribui informaţii 

privind activităţile muzeale derulate şi rezultatele acestora. 

Vor fi accesate reţele domeniale de formare şi infomare pentru distribuirea de informaţii. 

 

6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management 

 

Cercetarea patrimoniului cultural 2011 - 2015 

Nr. 
crt. Cercetarea patrimoniului cultural 

1.  Cercetări arheologice în situl arheologic de la Polocin punctul Islaz 
2.  Cercetări de teren (periegheză)  
3.  Obs. astronomice, culegere de date şi imagini cu ocazia unor fenomene şi ev. astronom. 
4.  Cercetări de teren în Podişului Bârladului 

5.  Cercetare, documentare  Paleofauna depozitelor sedimentare din Podişul Bârladului- în vederea 
elaborării articolelor, conferinţelor şi comunicărilor ştiinţifice  

6.  Săpăturilor de salvare în şantierului paleontologic de la  Creţeşti, jud. Vaslui. 
7.  Săpături paleontologice la Satul Nou, com. Griviţa, jud. Vaslui                                               
8.  Cercetare  pt . realizare  revistei muzeului Acta Musei Tutovensis  
9.  Cercetare  pt.  realizare  revistei  ,,Perseus” 

10.  Cercetare, documentare,  în vederea pregătirii monografiei arheologice Necropolele de sec. IV 
p.Chr. (Bogdăneşti Fălciu; Pogoneşti – La Movila,  Polocin – Islaz) 

11.  Cercetare, documentare  în vederea elaborării dec studii şi articole, în vederea particip. la 
conferinţe, comunicărilor ştiinţifice, simpozioanele, organizate de alte instituţii de profil 

12.  Cercetare   documentare,  în  vederea pregătirii monografiei  muzeului. 

13.  Cercetare   documentare  Cartea de secol XX din colecţia George Ivaşcu, cu dedicaţii şi autografe 
- în vederea realizarii şi tipăririi unui catalog. 

14.  Cercetare şi documentare- Corespondenţa de război (scrisori şi cărţi poştale din patrim. muz.) 

15.  Cercetările de salvare din situl neo-eneolitic Stoicani-Aldeni de la Fruntişeni-Fântâna Babei 
Ştefana, jud. Vaslui  

16.  Cercetare ştiinţifică în domeniul astronomiei. Măsurarea şi raportarea poziţiilor asteroizilor şi 
cometelor la Minor Planet Center. 

17.  Degrevări de sarcină arheologică la proiect de inv. DN 24 şi DN 24B 
18.  Cercetarea structurilor arhitectonice de la Trestiana–comuna Griviţa, judeţul Vaslui. 

19.   Documentare bibliografică  şi întocmirea tematicilor în vederea realizării expoziţiilor permanente 
ale Secţiilor de – Istorie Arheologie, Personalităţi, Ştiinţele Naturii, Artă 

20.  Cercet., docum. pentru realizarea de reconstituiri virtuale pentru  exp. permanentă 
21.  Metode GIS aplicate pe siturile Cucuteni A în sud estul jud. Vaslui 
22.  Cercetare şi documentare privind situl arheologic de la Polocin punctul Călălboia 
23.  Căutarea şi descoperirea de noi supernove în galaxii îndepărtate şi apropiate. 
24.  Realizarea de imagini ale universului 
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Program de valorificare ştiinţifică a patrimoniului 

 
Nr. 
crt. Valorificare ştiinţifică a patrimoniului 

1. Lansare  reviste, cărti, albume 

2. Elaborării de studii şi articole, în vederea particip la conferinţe, comunicărilor ştiinţifice, 
simpozioanele, organizate de alte instituţii de profil  sau  publicarea acestora 

3. Organizarea de activități culturale 
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Programul de sesiuni științifice, simpozioane, conferințe, expoziții, concerte, lecții de muzeu, observații astronomice 
 

Nr. 
crt. 

Programul Tipul 
proiectului 

Numărul de 
proiecte  2011 - 

total  282 

Numărul de 
proiecte  2012 - 

total  294 

Numărul de 
proiecte  2013- 

total 313 

Numărul de 
proiecte  2014- 

total 311 

Numărul de 
proiecte 2015- 

total ... 
1) (2) (3) (4) (5) (6) (6)  
1 Lecţii de muzeu, 

 obs.astronom.,  
spectacole de 
planetariu 

Proiecte 
mici  237 239 250 248 279 

Total  proiecte mici  2011-2015                                  1253 
2 Conferinţe, 

  lansari de carte,  
concerte de 
muzica clasică, 
serate literare, 
tabere, expoziţii 

Proiecte 
medii  

28 30 31 22 24 

Total  proiecte medii  2011-2015                                135 
3 Sesiunea naț. de 

comunic.ştiinţ. 
 expozitii,concerte 
de muzica clasica 

Proiecte 
mari  17 25 32 41 

 
 

91 

                                                                  Total  proiecte mari  2011-2015                                 206 
 
 Evidența patrimoniului 
 
Secţia : 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

F.A.E Fişe 
clasare 

F.A.E Fişe 
 clasare 

F.A.E Fişe  
clasare 

F.A.E Fişe  
clasare 

F.A.E Fişe  
clasare 

Ştiinţele naturii 200 20 - - - - 200 - 200      - 
Arheologie 231 379 1500 632 200 913 200 600 200 1082 
Personalităţi - - - - - - 200 100 200 - 
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 CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA PATRIMONIULUI 
 
 

 
Conservarea  și restaurarea patrimoniului 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
Restaurare piese: decapat, curăşat, tratatu, scat, lipit, completat formă,integrat 
cromatic etc. 

 
2076 

 
23505 

 
3445 

 
897 

7505 

Conservare preventivă (înreg. zilnică a  param. microclimatici,etc)  9846 9895 9895 11804 11804 
Desene creion, tuş 376 506 156 280 380 
Întocmire fişe de conservare, restaurare, jurnale 44 76 103 27 82 
Şedinţe foto înainte şi după restaurare 1024 900 890 500 1520 
 
 

 Dinamica creșterii patrimoniului 
 

Domeniul 
Provenienţă  

Total (buc.) Cercet. Proprii (buc.) Achiziţii (buc.) Donaţii/ (buc.) 

Anul 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Col. roci şi 
min.  27 1  5          131  27 1  136 13 

Col. de 
moluşte              26      26  

Col. de păsări 
şi mamif.nat.   12 10 10 16            12 10 10 16 10 

Col. de 
paleont.  20 21 7 10        1 1   20 22 7 10 9 

Paleobotanica 9  22             9  22   
Secţia  St. 
Naturii 68 32 39 31  - - - -  - 1 1 157  68 33 39 188 32 

Doc. PCR           1200 600 400 300  1200 600 400 300 200 
Doc. senat           577 92    577 92    
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Cărţi, 
fotocopii,etc.           22 177  588   22 177  588  148 

Ziare      525          525     
Secţia 
Personalit. - - -  - 525 - - - - 1799 869 400 888  2324 869 400 888 348 

Piese 
arheolog.  102 64 35    7 -     1   102 71 36 30 

Piese numis.    12    2 -  204  9 5  204  11 17 1 
Secţia 
Arheolog.  102 64 47    9 -  204  9 6  204 102 82 53  

SecţiaArtă 
(sculpt., 
tablouri) 

- - - - - - - - - - 9 28 105 5  9 28 105 5 10 

  Total gen. 2605 1599 987 1134 421 
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Popularizarea muzeului și a activităților sale 

 
Nr. 
crt. 

Mater.  
promov. 

      2011        2012       2013       2014       2015 
Afişe Invit. Afişe Invit. Afişe Invit. Afişe Invit. Afişe Invit. 

1  Invitaţii, 
afişe 

585 5850 555 5550 510 5100 525 5250 910 9000 

2 Apariții 
în presă  

300 247 214 392 394 

       
 

 
În anul 2011 gradul de atingere a obiectivelor propuse este strâns legat de numărul acelora care 

intră într-un fel sau altul în contact cu muzeul. Analizând situaţia care se desprinde din derularea 

proiectelor pe parcursul acestui an, trebuie să remarcăm faptul că din noianul de manifestări 

derulate la sediu cele mai căutate de public au fost spectacolele de planetariu şi concertele de 

muzică clasică.  
Din rândul proiectelor realizate în afara sediului instituţiei manifestările cu cea mai mare 

priză la public sunt lecţiile  de muzeu organizate în şcolile din mediul rural şi expoziţiile de artă 

organizate cu importante instituţii muzeale din ţară. În acest sens aş aminti numărul mare de 

vizitatori ai expoziţiei retrospective Uţa Chelaru care s-a desfăşurat în sala de expoziţii de la 

Palatul parlamentului, expoziţie vizitată de 7200 de vizitatori din ţară si străinatate. S-a bucurat şi 

în acest an, ca de altfel şi în ani anteriori activităţile desfăşurate în cadrul Sesiuni Nationale de 

comunicări ştiinţifice, prilej cu care zeci de specialişti din ţară şi străinătate ne onorează cu 

prezenţa lor. Rezultatele dezbaterilor din cadrul fiecarei secţiuni se regăsesc mai apoi în paginile 

revistei muzeului care a ajuns la cel de-al şaptele număr. Sigur şi celelalte manifestări care fac 

obiectul activităţii noastre pe parcursul unui an se bucură de atenţie din partea publicului, dar 

având în vedere că multe din acestea au un caracter ştiinţific şi cultural profund acestea atrag o 

categorie de public cu un grad de pregătire mai înalt.  

O remarcă în plus aş face şi în ceea ce priveşte activitatea clubului “ Peseus” club relativ 

de curând iniţiat, dar care prin diversitate şi calitatea temelor şi programelor propuse a reuşit să 

atragă un număr mare de tineri doritori să descopere câteva din tainele astronomiei. În cadrul 

acestui club s-a organizat inclusiv tabere în aer liber, derulate pe parcursul mai multor zile, în 

care tinerii au avut posibilitate să facă observaţii astronomice. 
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 În cadrul activităţii ştiinţifice din acest an extrem de importantă a fost activitatea 

generată de derularea proiectului de modernizare a soselei Ghidigeni Albita. Au fost organizate 

sute de ore de supraveghere arheologica, supraveghere încununată cu rezultate spectaculoase. 

În anul 2012 după câte se poate observa muzeul a continuat să fie foarte activ în viaţa 

culturală a oraşului, astfel pe parcursul întregului an am fost prezenţi cu peste 290 de manifestări, 

caracterizate consideram noi, prin calitate şi profesionalism, dar şi printr-o mare diversitate. 

Încercăm astfel să acoperim cât mai multe din nevoile şi asteptările publicului larg. Astfel am 

căutat să ne îndreptăm mesajul spre diferitele categorii de vârstă şi socio – profesionale existente 

în Bârlad, dar nu numai. Pornind de realitatea că publicul tânăr este una din categoriile ţintă pe 

care suntem obligaţi a le avea în vedere, am organizat o mulţime de evenimente care i-a avut ca 

destinatari. În consecinţă spaţiul muzeal şi patrimoniul deţinut a fost utilizat în foarte multe 

situaţii la prezentarea unor lecţii de muzeu, pe teme de literatură, istorie, ştiinţele naturii etc. 

Multe din aceste lecţii au fost organizate chiar în cadrul instituţiilor şcolare. De foarte multe ori 

specialiştii muzeului s-au deplasat în şcolile din mediul sătesc contribuind astfel la promovare 

mai bună, într-un mediu în care informaţiile circulă cu o oarecare întârziere. Aceste participări, 

în afara institiţiei, au cel putin două urmări majore, pe de-o parte se adânceste procesul de 

informare şi educare a tinerei generaţii, iar pe de altă parte întâlnirile se transformă în provocări, 

care contribuie la creșterea interesului și a dorinței de a vizita Muzeul. 

Un alt palier avut în atenţia noastră, atunci când am stabilit planul activităţilor în muzeu, a 

avut în vedere şi publicul adult. În această direcţie am organizat peste 50 de manifestări care au 

cuprins: serate literare, în cadrul cărora au fost evocate personalităţi marcante ale culturii 

româneşti, conferinţe cu teme diverse, de la cele de arheologie până la cele de istorie 

contemporană, dar şi cu teme legate de ştiinţele naturii şi paleontologie. Un alt gen de 

manifestari organizate în cadrul muzeului ar fi concertele de muzică clasică. În organizarea 

acestora am urmărit, pe de-o parte promovarea tinerelor talente, aflate pe băncile liceelor şi a 

universitatilor din ţară, iar pe de alta parte, am oferit publicului nostru concerte susţinute de 

nume consacrate din domeniu. Spre exemplu în 2012 a sustinut un recital marele violonist 

Gabriel Croitoru, considerat unul din cei mai buni violonişti din ţară, cântând la vioară care a 

aparţinut marelui compozitor George Enescu. 

În paralel cu aceste manifestări artistice au fost organizate în muzeu, dar şi în alte instituţii 

specializate din ţară  expoziţii cu piese din patrimoniul instituţiei noastre, dar şi manifestări în 
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colaborare cu alte instituţii. Spre exemplu o importantă expoziţie cu materiale paleontologice am 

itinerat la muzeele din Baia Mare şi Piatra Neamţ, iar o altă expoziţie, în care am fost parteneri a 

fost organizată la Bucureşti unde au mai participat alte aproape 30 de muzee. Este vorba de o 

mare expozitie, cu caracter naţional, în care au fost prezentate lucrări de artă contemporană 

create de artisti plastici între 1950-1990.  

În cadrul activităţilor gestionate de muzeu un loc aparte au ocupat şi cercetările cu caracter 

ştiinţific. În acest sens aş aminti operatiunile de supravegere în vederea eliberării de sarcina 

istorică, a zonelor aflate în apropierea şantierelor în care se realizează reabilitarea drumurilor 

europene şi naţionale Ghidigeni - Albiţa şi Crasna - Iaşi. Aş menţiona aici faptul că în urma 

acestor supravegheri am reuşit să descoperim câteva situri arheologice şi paleontologice de mare 

importanţă, care sperăm ca în anii  următori să poata fi cercetate sistematic. 

 Tot în cadrul manifestărilor cu caracter ştiinţific trebuie să amintim de sesiunea anuală de 

comunicări ştiinţifice, sesiune în cadrul căreia zeci de specialişti din ţară şi-au prezentat 

preocupările în diverse domenii ale ştiinţei. Tot cu acel prilej am lansat şi numărul VII al revistei 

instituţiei  Acta Musei Tutovensi.  

În viaţa oricărei instituţii un loc aparte ocupă iniţierea proiectelor care vizează atragerea de 

fonduri suplimentare la bugetul instituţiei. În aceast sens aş aminti contractele de sponsorizare 

care ne-au adus unele sume de bani utilizate la organizarea unor manifestari, îndeosebi concerte 

de muzică clasică. Dar, fără indoială cea mai importantă realizare în această direcţie este legată 

de iniţierea, iar mai apoi câstigarea unui proiect în valoare de 5000 euro, proiect care ne-a permis 

modernizarea observatorului astronomic, acesta  fiind acum în masură să răspundă tot mai bine 

nevoilor actuale şi nivelului de cunoaştere atins de cei care sunt implicaţi în programele de 

astronomie.  

Fără indoială cel mai important eveniment care a marcat anul 2012 este legat de încheierea 

reabilităţii sediului central al muzeului. După mai bine de două decenii în care clădirea nu a putut 

fi folosită la întreaga capacitate, în toamna anului trecut, am început mutarea întregului 

patrimoniu în spaţiul nou, iar mai apoi am organizat primele expoziţii permanente. Sigur 

procesul de organizare a spaţiilor expoziţionale nu s-a incheiat, dar în prima fază, am amenajat la 

etajul clădirii două expoziţii permanente, respectiv expoziţia de artă plastică românească 

intitulată ,,Colectii si Colectionari” precum şi expozitia ,,Tezaur”. Cea din urmă găzduieşte o 

parte din cele mai valoroase piese deţinute de muzeul nostru şi care au fost clasate în categoriile 
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Fond şi Tezaur. Alături de cele două expoziţii permanente am itinerat, cu prilejul redeschiderii 

muzeului, şi două expoziţii temporare aduse din Republica Moldova.  

Sigur pe parcursul anului 2012 am iniţiat şi o serie de măsuri cu caracter administrativ, care 

au vizat mai buna funcţionare a instituţiei. Pentru a ridica constant şi continuu nivelul de 

pregătire a personalului nu mai putin de 8 angajaţi au urmat cursuri de perfecţionare, ceea ce ne 

va permite, pe viitor, o mai eficienta abordare a problemelor cu care ne confruntăm. 

În cadrul programelor legate de organizarea lecţiilor de muzeu şi a observaţiilor 

astronomice un rol major au jucat întâlnirile avute cu tinerii aflaţi pe băncile şcolii chiar în 

mediul în care ei învaţă, ca urmare a organizării a diverse lecţii în incinta şcolilor. De un real 

interes s-au bucurat şi organizarea unor activităţi care au vizat aducerea telescopului în mijlocul 

cetăţenilor, pe stradă.  

Pe parcursul anului 2013 eforturile angajaţilor a fost îndreptat în direcţia organizării unor 

expoziţii de înaltă ţinută care să corespundă exigenţelor publicului vizitator. În aceast sens merită 

menţionate cele două expoziţii permanente care au fost deschise cu prilejul marcării 

centenarului. Este vorba de expoziţia permanentă “Muzeul „Vasile Pârvan” la centenar” şi 

expoziţia permanentă a secţiei de Istorie – Arheologie. 

Programul de cercetare cu caracter ştiinţific, derulat pe parcursul anului, s-a concretizat 

prin derularea unor fructuoase cercetări în teren, atât în domeniul arheologiei, cât şi a 

paleontologiei. Astfel a fost descoperită şi cercetată aşezarea aferentă necropolelor de secol IV p. 

Chr. din com. Pogoneşti, jud. Vaslui, fiind continuate şi cercetările din situl paleontologic de la 

Creţeşti, Huşi 

 Tot în vederea sărbătoririi celor 100 de ani de existenţă a Muzeului s-a realizat în cadrul 

programului de promovare un spot publicitar care este și acum prezentat pe posturile Tv. de la 

nivel local. La acelaşi capitolul au fost realizate un set de medalii, materiale publicitare, respectiv 

pliante, banner, panouri, afişe, flyere. La acestea se adaugă revista muzeului cu studii şi articole 

aparţinând unor specialişti din ţară şi străinătate, precum şi revista departamentului astronomie 

care reuşește să promoveze, cu succes rezultatele cercetărilor din acest domeniu.  

În cadrul programului care vizează modernizarea şi adaptarea continuă a mesajului nostru 

către public de semnalat sunt investiţiile realizate, rod a unor sponsorizări, investiţii de câte 5000 

Euro care ne-au permis modernizarea observatorului astronomic prin achziţionarea unor noi 

echipamente, precum şi dotarea cinematografului 3 D cu aparatură performantă. Cele două 
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investiţii ne-au asigurat plasarea observatorului astronomic pe locul doi la nivelul ţării, iar în 

urma redeschiderii cinematografului oferta noastră către publicul larg, dar îndeosebi către tineri, 

se va diversifica.  

 - Anul 2013 a reprezentat un moment important privind amplificarea prezenţei noastre în 

mijlocul publicului. Activităţiile organizate au permis atragerea unui număr record de vizitatori. 

Cifra de 89903 reprezentând totalul vizitatorilor care au participat la manifestările iniţiate de noi, 

precum şi a celor organizate în colaborare cu alte instituţii muzeale. 

Pe parcursul anului 2014 eforturile specialiștilor au fost canalizate în direcția pregătirii 

muzeului pentru marcarea, așa cum se cuvine, a centenarului instituției. În acest sens au fost 

realizate trei expoziții permanente la sediul central al instituție, respectiv expoziția permanentă 

de arheologie, expoziția „Muzeul „Vasile Pârvan un secol de existență” și expoziția cu titlul 

”Apariția Universului”.   

Programul de cercetare cu caracter ştiinţific, derulat pe parcursul anului, s-a concretizat 

prin desfășurarea unor fructuoase cercetări în teren atât în domeniul arheologiei cât şi a 

paleontologiei. Au continuat în cadrul taberei internaționale de arheologie cercetările din situl 

arheologic din punctul „Călălboaia”, sat Polocin acolo unde cu câțiva ani în urmă a fost reperată 

o așezare de secol III – IV d. Chr.  

De asemenea au continuat cu succes cercetările în teren pe șantierul paleontologic de la 

Crețești.  

La capitolul cercetare științifică trebuie adăugate și numeroasele pereghieze care au dus 

la confirmarea și verificarea a câtorva situri arheologice reperate cu mai mulți ani în urmă, dar și 

la descoperirea unor noi puncte de interes arheologic, cum ar fi cel de la Iezer, com. Puiești. 

Din dorința de a amplifica și diversifica promovarea instituției în acest an aniversar am 

elaborat o mare variatate de materiale publicitare și de promovare. Este vorba de bannere 

stradale, panouri amplasate în apropierea principalelor căi de comunicații care străbat 

municipiul, un spot publicitar prezentat la una din televiziunile din oraș, precum și pe internet. 

Au fost realizate o mulțime de obiecte pe care au fost inscripționate imagini din muzeu. La 

acestea se adaugă revista muzeului cu studii şi articole semnate de specialişti din ţară şi 

străinătate, precum şi revista departamentului astronomie care reuşește să promoveze cu succes 

rezultatele cercetărilor din acest domeniu.  
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În privința cinematografului 3D pentru a asigura o mai bună funcționare am achiziționat 

câteva perechi noi de ochelari speciali.  

 - În urma programelor și proiectelor implementate muzeul, prin patrimoniul deținut și maniera 

de promovare a acestuia, a reușit să atragă un număr de 74463 vizitatori, la sediile proprii și la 

sediile instituțiilor  cu care am colaborat.  La acest număr se mai adaugă 62363 de accesări pe 

unul din site-urile noastre. Aceste cifre arătând interesul major al publicului local, dar și străin 

pentru actul cultural oferit, într-o formă sau alta de muzeul bârlădean.  

În anul 2015 am continuat politica de promovare, dar în același de adaptare și 

modernizare a ofertei către public. În acest sens merită amintit faptul că în acest an am demarat 

procesul de modernizare și a expozițiilor găzduite în locația din strada Republicii 235. Expoziția 

Bârladul de altădată, în imagini a căpătat un nou aspect, mult mai modern și atractiv. Au fost 

realizate îmbunătățiri și în ceea ce privește spațiile alocate Observatorului astronomic. 

Continuând mai vechea politică privind oferirea către public a unei game diverse de manifestări 

cultural științifice și în acest an am fost extrem de prezenți în viața lui. Dovadă sunt cele 394 de 

activități destinate publicului nostru, de toate vârstele și cu diferite preocupări socio-

profesionale. Ne-am aplecat atât asupra nevoilor publicului tânăr, căutând să răspundem nevoilor 

acestuia, cât și publicului adult căruia i-am asigurat întâlnirea cu personalități marcante ale 

culturii și științei. Importantă a fost și prezența noastră la realizarea unor proiecte de anvergură în 

sediile unor instituții muzeale din țară. În acest sens merită amintită marea expoziție intitulată 

Comorii din colecția Ion Chiricuță, organizată la sediul Muzeului Colecțiilor Municipiului 

București, dar și participarea la marea expoziție, itinerată în întreaga țară, intitulată Aurul și 

argintul antic al României.  

La capitolul cercetare patrimoniului virtual remarcăm continuarea cercetărilor în vechile 

situri arheologice, dar și realizarea unei importante descoperiri din domeniul paleontologiei în 

comuna Gherghești, jud. Vaslui. Este vorba de scoaterea la lumină a unui strămoș al elefantului, 

vechi de câteva milioane de ani. Prin descoperirile din ultimii ani Bârladul devenind un 

important punct pe harta țării în privința descoperirilor din acest domeniu. 

De asemenea foarte buna dotare a observatorului astronomic i-a permis specialistului 

nostru să facă la 10 februarie o mare descoperire, respectiv a sesizat o novă roșie, lucru care s-a 

petrecut, până acum în lume, doar de cinci ori. Muzeul, prin observatorul său intrând astfel în 

clubul restrâns care îi adună la un loc pe cei care au făcut asemenea descoperiri, atât de rare. 
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 În urma programelor și proiectelor implementate muzeul a reușit să atragă un număr de 

96.887 vizitatori, la sediile proprii și la sediile instituțiilor  cu care noi am realizat colaborări.  La 

acest număr se mai adaugă 62363 de accesări pe unul din site-urile noastre. 

 

- 2011: total general vizitatori   30403 

- 2012: total general vizitatori   29642 

- 2013: total general vizitatori   89903  

- 2014: total general vizitatori 136826 

- 2015: total general vizitatori  155528 (din care: 96.887 vizitatori muzeu, vizitatori virtuali – 

publicații  2641; site AstroBârlad 56000) 

                                
7. proiecte din cadrul programelor  

  
În intervalul avut în atenție muzeul a continuat să fie extrem de activ în viața culturală a 

comunității. În acest sens este elocvent faptul că, spre exemplu numai în anul 2012 Muzeul a fost 

prezent cu peste 290 de manifestări, caracterizate consideram noi, prin calitate şi profesionalism, 

dar şi printr-o mare diversitate, încercăm astfel să acoperim cât mai multe din nevoile şi 

asteptările publicului larg. Astfel am căutat să ne îndreptăm mesajul spre diferitele categorii de 

vârstă şi socio – profesionale existente în Bârlad, dar nu numai. Pornind de la realitatea că 

publicul tânăr este una din categoriile ţintă pe care suntem obligaţi a le avea în vedere, am 

organizat o mulţime de evenimente care i-a avut ca destinatari. În consecinţă spaţiul muzeal şi 

patrimoniul deţinut a fost utilizat în foarte multe situaţii la prezentarea unor lecţii de muzeu, pe 

teme de literatură, istorie, ştiinţele naturii etc. Multe din aceste lecţii au fost organizate chiar în 

cadrul instituţiilor şcolare. De foarte multe ori specialiştii muzeului s-au deplasat chiar şi în 

şcolile din mediul sătesc contribuind astfel la promovare mai bună, într-un mediu în care 

informaţiile circulă cu o oarecare întârziere.  

Un alt palier avut în atenţia noastră atunci când am stabilit planul activităţilor în muzeu a 

avut în vedere şi publicul adult. În această direcţie am organizat peste 50 de manifestări care au 

cuprins: serate literare, în cadrul cărora au fost evocate personalităţi marcante ale culturii 

româneşti, conferinţe cu teme diverse, de la cele de arheologie până la cele de istorie 

contemporană, dar şi cu teme legate de ştiinţele naturii şi paleontologie. Un alt gen de 

manifestari organizate în cadrul muzeului ar fi concertele de muzică clasică. În paralel cu aceste 
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manifestări artistice am fost organizat în muzeu dar şi în alte instituţii specializate din ţară  

expoziţii cu piese din patrimoniul instituţiei noastre, dar şi manifestări în colaborare cu alte 

instituţii.  

În cadrul activităţilor gestionate de muzeu un loc aparte au ocupat şi cercetările cu caracter 

ştiinţific, dar și organizarea Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice, sesiune în cadrul căreia zeci 

de specialişti din ţară şi-au prezentat preocupările în diverse domenii ale ştiinţei. Tot cu acel 

prilej am lansat şi numărul VII al revistei instituţiei  Acta Musei Tutovensi.  

În viaţa oricărei instituţii un loc aparte ocupă iniţierea proiectelor care vizează atragerea de 

fonduri suplimentare la bugetul instituţiei. În aceast sens aş aminti contractele de sponsorizare 

care ne-au adus unele sume de bani utilizate la organizarea unor manifestari, îndeosebi concerte 

de muzică clasică. Dar, fără indoială cea mai importantă realizare în această direcţie este legată 

de iniţierea, iar mai apoi câstigarea unui proiect în valoare de 5000 euro, proiect care ne-a permis 

modernizarea observatorului astronomic, acesta  fiind acum în masură să răspundă tot mai bine 

nevoilor actuale şi nivelului de cunoaştere atins de cei care sunt implicaţi în programele de 

astronomie.  

Fără indoială cel mai important eveniment care a marcat anul 2012 este legat de încheierea 

reabilităţii sediului central al muzeului. După mai bine de două decenii în care clădirea nu a putut 

fi folosită la întreaga capacitate, în toamna anului trecut, am început mutarea întregului 

patrimoniu în spaţiul nou, iar mai apoi am organizat primele expoziţii permanente. Sigur 

procesul de organizare a spaţiilor expoziţionale nu s-a incheiat, dar în prima fază, am amenajat la 

etajul clădirii două expoziţii permanente, respectiv expoziţia de artă plastică românească 

intitulată ,,Colectii si Colectionari” precum şi expozitia ,,Tezaur”. Cea din urmă găzduieşte o 

parte din cele mai valoroase piese deţinute de muzeul nostru şi care au fost clasate în categoriile 

Fond şi Tezaur. Alături de cele două expoziţii permanente am itinerat, cu prilejul redeschiderii 

muzeului, şi două expoziţii temporare aduse din Republica Moldova.  

Sigur pe parcursul anului recent încheiat am iniţiat şi o serie de măsuri cu caracter 

administrativ, care au vizat mai buna funcţionare a instituţiei. Pentru a ridica constant şi continuu 

nivelul de pregătire a personalului în anul 2012, nu mai putin de 8 angajaţi au urmat cursuri de 

perfecţionare, ceea ce ne va permite pe viitor o mai eficienta abordare a problemelor cu care ne 

confruntăm 
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După câte se poate observa pe parcursul anului 2013 muzeul a continuat să fie foarte activ 

în viaţa culturală a oraşului, astfel pe parcursul întregului an am fost prezenţi cu peste 300 de 

manifestări, detaşându-se prin calitate şi profesionalism, dar şi printr-o mare diversitate. Am 

încercat să acoperim cât mai multe din nevoile şi aşteptările publicului larg. Am căutat să ne 

îndreptăm mesajul spre diferitele categorii de vârstă şi socio – profesionale existente în Bârlad, 

dar nu numai. Pornind de realitatea că publicul tânăr este una din categoriile ţintă pe care suntem 

obligaţi a le avea în vedere, am organizat o mulţime de evenimente care i-a avut ca destinatari pe 

aceştia. În consecinţă spaţiul muzeal şi patrimoniul deţinut a fost utilizat în foarte multe situaţii la 

prezentarea unor lecţii de muzeu, pe teme de literatură, istorie, ştiinţele naturii etc. De foarte 

multe ori specialiştii muzeului s-au deplasat chiar şi în şcolile din mediul sătesc contribuind 

astfel la promovare mai bună, într-un mediu în care informaţiile circulă cu o oarecare întârziere.  

Un alt palier avut în atenţia noastră atunci când am stabilit planul activităţilor în muzeu a 

avut în vedere şi publicul adult. În această direcţie am organizat peste 60 de manifestări care au 

cuprins: serate literare, în cadrul cărora au fost evocate personalităţi marcante ale culturii 

româneşti, conferinţe cu teme diverse, de la cele de arheologie până la cele de istorie 

contemporană, dar şi cu teme legate de ştiinţele naturii şi paleontologie. Un alt gen de 

manifestari sunt concertele de muzică clasică. În organizarea acestora am urmărit, pe de-o parte 

promovarea tinerelor talente, aflate pe băncile liceelor şi a universitatilor din ţară, iar pe de alta 

parte, am oferit publicului concerte susţinute de nume consacrate din domeniu. Spre exemplu în 

2013 la Bârlad a poposit organizatorii proiectului “Pianul călător”, prilej cu care unul din mari 

pianişti ai României a concertat în faţa unui numeros public. De asemenea la acelaşi capitol aş 

aminti şi turneul naţional întitulat “Vioara lui Enescu”, prilej cu care marele violonist Gabriel 

Croitoru ne-a încântat cu repertoriul susţinut.  În paralel cu aceste manifestări artistice am fost 

organizat în muzeu, dar şi în alte instituţii specializate din ţară  expoziţii cu piese din patrimoniul 

nostru, dar şi manifestări în colaborare cu alte instituţii. Spre exemplu o importantă expoziţie cu 

materiale paleontologice a fost itinerată la muzeele din Miercurea Ciuc, Galaţi, Tulcea.  

Tot în cadrul manifestărilor cu caracter ştiinţific trebuie să amintim sesiunea anuală de 

comunicări ştiinţifice, sesiune în cadrul căreia zeci de specialişti din ţară şi-au prezentat 

preocupările în diverse domenii ale ştiinţei. Tot cu acel prilej am lansat şi numărul VIII al 

revistei   Acta Musei Tutovensi.  
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În viaţa oricărei instituţii un loc aparte ocupă iniţierea proiectelor care vizează atragerea de 

fonduri suplimentare la bugetul. În aceast sens aş aminti contractele de sponsorizare care ne-au 

adus unele sume de bani utilizate la organizarea unor manifestari, îndeosebi concerte de muzică 

clasică. Dar, fără indoială cea mai importantă realizare în această direcţie este legată de iniţierea, 

iar mai apoi câstigarea unui proiect în valoare de 5000 euro, proiect care ne-a permis 

modernizarea observatorului astronomic, acesta  fiind acum în masură să răspundă tot mai bine 

nevoilor actuale şi nivelului de cunoaştere atins de cei care sunt implicaţi în programele de 

astronomie. La acesta adăugându-se o donaţie de aproximativ 5000 Euro, care ne-a permis 

redeschiderea cinematografului 3 D din cadrul instituţiei. 

Un loc importan în cadrul activităţilor din cursul anului 2013 a ocupat pregătirea 

expoziţiilor permanente care au fost deschise cu prilejul sărbătoririi a 100 de ani de existenţă a 

Muzeului. 

Pe parcursul anului 2014 muzeul a continuat să fie foarte activ în viaţa culturală a oraşului, 

așa se explică cele peste 300 de manifestări organizate, în cadrul programelor stabilite, 

caracterizate prin calitate şi profesionalism, dar şi printr-o mare diversitate.  

Pornind de realitatea că publicul tânăr reprezintă  unul din categoriile ţintă pe care suntem 

obligaţi să îl avem în vedere, am organizat o mulţime de evenimente care i-au avut ca destinatari 

pe aceştia. În consecinţă spaţiul muzeal şi patrimoniul deţinut a fost utilizat în foarte multe 

situaţii pentru prezentarea unor lecţii de muzeu, pe teme de literatură, istorie, ştiinţele naturii etc.        

Un alt palier socio – profesional avut în atenţia noastră, atunci când am stabilit direcțiile de 

manifestare pe anul 2014, a avut în centrul atanției și publicul adult. În aceast sens sunt de 

amintit cele 63 de manifestări care au cuprins: serate literare, în cadrul cărora au fost evocate 

personalităţi marcante ale culturii româneşti, conferinţe cu teme diverse, de la cele de arheologie 

până la cele de istorie contemporană, dar şi cu subiecte din domeniile ştiinţelor naturii şi 

paleontologie. Un alt gen de manifestari au fost, ca și în anii anteriori, concertele de muzică 

clasică. În organizarea acestora am urmărit, pe de-o parte promovarea tinerelor talente, aflate în 

formare pe băncile liceelor şi a universitatilor din ţară, iar pe de alta parte, am oferit publicului 

posibilitatea de a cunoaște și asculta nume consacrate din domeniu. Spre exemplu în 2014 la 

Bârlad au poposit organizatorii proiectului “Pianul călător”, prilej cu care unul din mari pianişti 

ai României a concertat în faţa unui numeros public. De asemenea la acelaşi capitol amintim şi 

turneul naţional intitulat “Duelul viorilor”, prilej cu care marii violoniști Gabriel Croitoru și  
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Liviu Prunariu, precum și pianistul Horia Mihail au concertat la Bârlad. Printre concertele de 

anvergură  amintim și prezența marelui pianist Valentin Gheorghiu și a violonistului Gabriel 

Croitoru.  

La fel de importante au fost participările instituției la expoziția itinerată la mai multe muzee 

din China, dar și participare la proiectul Art Safarii, prilej cu care o parte din cele mai valoroase 

lucrări de artă plastică aflate în patrimoniul muzeului a u putut fi admirate de un numeros public.  

Cu prilejul centenarului instituției am lansat numele IX-X a revistei   Acta Musei Tutovensi, 

dar și un nou număr al revistei de astronomie „Perseus”. 

          În anul 2015 muzeul bârlădean și-a continuat politica prin care se dorește 

dezvoltarea, modernizarea și adaptarea ofertei culturale la nevoile și așteptările publicului său. 

Prin publicul atras înțelegând atât locuitorii municipiului cât și cel venit din alte localități ale 

județului și chiar din țară. În acest sens trebuie subliniat faptul că prin programul minimal stabilit 

și aprobat de ordonatorul de credite s-a avut în vedere organizare a 154 de manifestări destinate 

publicului larg. Numărul mare de manifestări propuse a fost și este determinat de dorința noastră 

ca prin ofertă să acoperim o cât mai mare parte din așteptările celor pentru care muzeul 

reprezintă un loc de informare, educație și relaxare.  Din fericire ca urmare a unei bune 

organizări și în urma solicitărilor publicului nostru până la sfârșitul anului 2015 au fost 

organizate numai puțin de 394 de manifestări, cu teme și destinații diferite. În acest sens putem 

amintii numeroasele activități ale departamentului astronomie, în cadrul căruia s-a avut în vedere 

pe de-o parte marcarea tuturor evenimentelor astronomice importante sau legate de această 

minunată știință. În acest sens putem aminti câteva dintre ele, cum ar fi:   Fenomene astronomice 

în luna martie 2015;  O descoperire istorică realizată la Observatorul Astronomic din cadrul 

Muzeului "Vasile Pârvan" din Bârlad;  Expoziţie de instrumente optice folosite în astronomie - 

2015; Anul Internaţional al Luminii; Participare la Gala de astronomie - Târgovişte 2015; 

Noaptea cercetătorilor ; Videoconferinţă "În direct cu Agenţia Spaţială"- prezentare: Aurora 

Simionescu de la Agenţia Spaţială Japoneză (JAXA), 144 de spectacole de planetariu și 

enumerarea ar putea continua. Fără îndoială cel mai important eveniment a fost cel legat de 

descoperirea realizată în cadrul Observatorului astronomic, a unei Nove roșii. Este vorba de a 5 a 

descoperire de acest gen din istoria astronomiei, evenimentul fiind remarcat în numeroase 

mijloace media din întreaga lume, dar și de specialiști astronomi de la observatoarele de pe toate 

continentele.  Ca urmare a activității și a rezultatelor obținute în cadrul departamentului 
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astronomie observatorul nostru este recunoscut în organizația Minor Planet Center (cea care 

monitorizează asteroizii și cometele din sistemul solor) și  Biroul Central de Telegrame 

Astronomice (monitorizarea supernovelor și novelor roșii). 

 La secțiile de istorie arheologie în afara programului minimal aprobat au fost realizate și 

alte manifestări de anvergură, cum ar fi: Expoziția Comorilor Carpilor –parteneriat  Complexul 

Muzeal ,,Iulian Antonescu” Bacău, Expoziţia  „Aurul şi argintul antic al României”- în 

colaborare și cu alte muzee din țară, Zilele Porţilor deschise cu ocazia Zilelor Al.I. Cuza -18-20  

martie 2015 ,ediţia a XXXV-a (colaborare), Proiecţii Cinema 3D, Deschiderea oficiala a 

Taberei internaţionale de arheologie de la Polocin, cea de-a VII-a ediţie, 2015, organizată în 

colaborare cu Clubul „Rotary” Bârlad, Universitaea al. I. Cuza Iași li Universitatea Dunărea de 

jos Galați. 

 În paralel cu numeroasele expoziții de artă organizate la sediul muzeului a fost organizată 

o mare expoziție la Muzeul de Artă a municipiului București. Este vorba de expoziția Comori de 

artă din colecția Ion Chiricuță, urmată și de lansarea unui catalog. De asemenea au fost 

organizate mai multe concerte de muzică clasică, cum ar fi: Concert Enescu 60 susţinut de 

Corina Răducanu şi Eugen Dumitrescu, Concert de muzică clasică susținut de elevii de la Şcoala 

de Muzică ,,N.N.Tonitza”, Concert  Brahms –recital pian, Concert Interferenţe sonore Şc. 

Gimnaz. G. Tutoveanu şi Şc. Gimnaz. de Arte N.N. Tonitza  (colaborare), Concert de muzică 

clasică Trio-ul A Piacere (Andrei Ienoiu-Pânzariu - pian, Călin Fărcăşel - flaut, Andreea 

Ocheană – vioară, Concert Adrian Naidin (colaborare Primăria Bârlad) 

 Prin manifestările propuse în programul minimal cât și prin cele realizate în afara 

acestuia am urmărit și în mare parte am reușit să diversificăm oferta noastră, iar în același timp 

prin frecvența lor am reușit să apropiem publicul de muzeu.  

Am urmărit în continuare ca mesajul și oferta noastră culturală să se îndrepte spre diferite 

categorii de vârstă şi socio–profesionale. Pornind de la realitatea că publicul tânăr reprezintă una 

din categoriile ţintă pe care suntem obligati să o avem în atenție, am organizat o mulţime de 

evenimente care i-a avut ca destinatari.  Spaţiul muzeal şi patrimoniul deţinut au reprezentat în 

continuare suportul și punctul de plecare în realizarea unor lecţii de muzeu, pe teme de literatură, 

istorie, arheologie, ştiinţele naturii etc. Și în acet an s-a dovedit că acest tip de manifestări se 

bucură de un mai mare succes atunci când sunt organizate chiar la sediul școlilor. În acest sens 

amintim lecțiile de muzeu corelate cu unele descoperiri paleontologice realizate în zona unor 
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școli din mediul rural. Exemplu edificator sunt lecțiile:  Fauna Miocenă superioară de la 

Creţeşti Dobrina, judeţul Vaslui (Creţeşti), sau Conferinţa Elefanţi străvechi la Ghergheşti, dar 

și lecțiile cu tema, Geomorfologia Dealurilor Fălciului sau Glaciaţiunile Terrei 

  Departamentu astronomie pe lângă activitatea specifică a organizat mai multe lecții de 

muzeu atât la sediul instituției cât și în școlii. În acest sens amintim temele: Introducere în 

astronomie şi formarea Sistemului Solar, Conferinţă la Căminul Cultural din comuna Luncaviţa 

judeţul Tulcea despre Astroclubul "Perseus" din cadrul Muzeului "Vasile Pârvan" Bârlad - Ziua 

Internaţională a Astronomiei, Perseidele “Ploaia de stele căzătoare” – Conferinţă şi observaţii 

astronomice, Conferinţă şi expoziţie cu ocazia Săptămănii Mondiale a Spaţiului Cosmic. 

 În cadrul Secției personalități lecția de muzeu cu titlul Copilăria în culori, s-a bucurat de 

o mare atenție în rândurile copiilor din grădinițele municipiului. 

Lecții de muzeu au fost organizate și în cadrul secției de istorie cu prilejul marcării unor 

evenimente importante din istoria României. Astfel au fost organizate lecții de muzeu cu prilejul 

sărbătoririi zilei de 24 ianuatie, 20 martie, 9 mai, 1 decembrie.  

Organizarea unor lecții de muzeu în afara instituţiei, pe lângă caracterul lor informativ și 

educativ,  reprezintă o cale de promovare a muzeului și de atragere a tinerilor spre actul de 

cultură și știință.  

O altă direcție în care ne-am îndreptat atenția este cea legată de așteptările și nevoilor 

publicului adult. În aceast sens  stau mărturie zecile de manifestări destinate acestei categorii, 

cum ar fi seratele literare, prin intermediul  cărora au fost evocate personalităţi marcante ale 

culturii româneşti, cum ar fi întâlnirile cu temele:  Constantin Chiriţă, romancier şi scenarist,  

Marin Preda un împătimit al scrisului și chiar o mini expoziție cu lucrările elevilor Şc. 

Gimnazială. 8, din Bârlad. 

 Conferinţe pe teme diverse, de la arheologie până la istorie contemporană, cum ar fi: 

Limesul ca zonă de contact între romani și barbari. Studiu de caz: frontiera nordică a provinciei 

Moesia Inferior, Lumea dacică între arheologie  şi reenactment-ul  istoric; Economia României 

între anii 1950 – 1965 şi Expoziţia  Mărturii şi documente din timpul lui Gh. Gheorghiu  Dej, 

dar şi cu teme legate de ştiinţele naturii şi paleontologie, cum ar fi  Carnivore stăvechi din 

Podişul Bârladului. 

Un alt gen de manifestări organizate în cadrul muzeului, destinate atât tinerilor cât și 

persoanelor adulte, au fost concertele de muzică clasică. În organizarea acestora am urmărit, pe 
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de-o parte promovarea tinerelor talente, aflate pe băncile liceelor şi a universitatilor de 

specialitate din ţară, iar pe de altă parte am încercat să oferim  publicului posibilitatea de a 

cunoaște și asculta mari muzicieni ai genului, din țară și străinătate. În anul 2015 au fost 

organizate importante concerte de muzică clasică, cum ar fi: Concert  de muzică clasică susținut 

de Trio-ul pentru pian, vioară şi violoncel, în interpretarea lui Dragoş Andrei Cantea,  Laurenţiu 

Busnea, Sebastian Vîrtosu, Concert extraordinar susţinut de artistul ungur Antal Zalai  - 

Capriciile de Niccolo Paganini, Concerte  de muzică clasică  realizate în colaborare cu Fundatia 

culturală „ Remember Enescu” Bucureşti,  Concert de muzică clasică Pianul călător-Horia 

Mihail, Concert Adrian Naidin,  Trio-ul  A Piacere (Andrei Ienoiu-Pânzariu - pian, Călin 

Fărcăşel - flaut, Andreea Ocheană – vioară, Concert  Brahms, Concert Enescu 60 susținut de 

Corina Răducanu şi Eugen Dumitrescu, Concert de Crăciun –formaţia Fantasia 

În paralel cu aceste manifestări artistice au fost organizate în muzeu, dar şi în alte institutii 

specializate din ţară  expoziţii cu piese din patrimoniul instituţiei noastre, dar si manifestări în 

colaborare cu alte institutii. Spre exemplu o importantă expoziţie intitulată  „Comori de artă din 

colecția Ion Chiricuță” a adunat la București, în Muzeul de artă contemporană o bună parte din 

piesele de artă plastică, artă decorativă, mobilier, artă poulară aflate în patrimoniul muzeului 

nostru. Expoziția s-a bucurat de un real succes, dovada fiind numărul mare de vizitatori (circa 

7000), aceasta fiind solicitată, la acest moment și de alte instituții muzeale din țară. O expoziție 

care a continuat, cuprinzând și piese aparținând muzeului nostru este expoziția „Aurul și argintul  

antic al României” care a poposit la Cluj Napoca, Târgu Mureș, Alba Iulia, Craiova, Buzău,  

fiind vizitată de circa 67000 mii de oameni. Foarte importantă pentru instituția noastră este și 

participarea în calitate de partener la organizarea și itinerarea expoziției „Comorile României” 

care ar fi trebuit să fie deschisă în anul 2015 la Beijing, dar din diverse motive deschiderea a fost 

amânată pentru luna februarie a anului 2016. 

Sigur la aceste expoziți cu caracter internațional și național s-au adăugat foarte multe manifestări 

similare găzduite la sediul nostru. În acest sens amintim expozițiile din domeniile artelor plastice  

și religioase: Pictori contemporani bârlădeni  Dionisie Gradu, Călătoria - Dragoş Pătraşcu, 

Mesaje de primăvară, Retrospectivă Ervant Nicogosian, Impresii  de călătorie, Spiritualitate şi 

creştinătate românească, Expoziţie pictură Cozmin Movilă şi Zu Zu Carătănase;  paleontologiei 

și științelor naturii Peşti fosili din Europa. Expediţii National  Geographic; istoriei Comorilor 

Carpilor –parteneriat, Fenomenul TRENCH ART 
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În cadrul activităților muzeului un loc central au ocupat și cercetările cu caracter ştiinţific. 

În acest sens putem aminti cercetările de suprafață la care au participat specialiștii instituției, 

acestea contribuind la descoperirea și marcarea a noi situri arheologice. La del de importante 

continuă să fie  și cercetări sistematice în cadrul câtorva șantiere arheologice și paleontologice. 

În colaborare cu Universitatea  „Al. I. Cuza”  Iași,  Universitatea „Dunărea de jos” Galați și 

Clubul Rotary am continuat campaniile de cercetări arheologice în așezarea de secol IV d.Chr., 

în cadrul unui proiect cu participarea inclusiv a unor tineri veniți din diverse țări de pe trei 

continente ale lumii. De asemnea în colaborare cu facultatea de Geologie Cluj Napoca și a celei 

din Iași s-a desfășurat o campanie de cercetare și strângere de material paleontologic din punctul 

Crețești. Însă cea mai importantă descoperire s-a realizat într-un nou sit palentologic descoperit 

în perimetrul comunei Gherghești, acolo unde au fost scoase la suprafață o parte din scheletul 

unui dinoterium giganticus, strămoș al elefantului. Această descoperire plasând muzeul în rândul 

instituțiilor cu cele mai importante descoperiri din domeniul paleontologiei. 

Extrem de importantă a rămas Sesiunea Națională  de Comunicări Științifice care a ajuns la 

a XI a ediție, eveniment care adună la Bârlad zeci de specialiști din țară și străinătate. Strâns 

legat de acest eveniment este în fiecare an și pregătirea revistei Acta Musei Tutovensis, care a 

ajuns la numărul XI. Din dorința de a deveni o revistă tot mai căutată de specialiști numărul din 

anul 2015 a suferit unele modificări, în sensul că am încercat să tipărim revista pe domenii. Așa 

se face că domeniul arheologie a avut propriul număr, în timp ce pentru domeniul personalități 

am editat un număr separat. În aceste condiții șansele ca revista noastră să fie clasată într-o 

categorie superioară au crescut substanțial. Și cealaltă publicație a muzeului, respectiv revista 

Perseus, care adună în paginile sale informații din domeniul cercetărilor astronomice și-a 

continuat apariția,  ajungând la numărul IV.  

Printre realizările demne de amintit adăugăm faptul că observatorul astronomic a continuat 

să-și îmbogățească zestrea, prin primirea sub formă de donație a încă unui telescop, ceeea ce ne 

va permite, pe viitor, să ne îmbunătățim și mai mult oferta către publicul interesat în acest 

domeniu.  

Și în anul 2015 patrimoniul muzeului a continuat să crească la numărul de bunuri existente  

s-au mai adăugând încă 411de piese din toate domeniile, respectiv de la istorie arheologie până la 

științele naturii. Este important de menționat faptul că și în acest an Muzeul nostru a continuat să 

rămână pe poziția fruntașă, la nivel național, în privința bunurilor clasate în categoriile fond și 
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tezaur din domeniile arheologiei și numismaticii. În anul acesta au fost expediate, în vederea 

clasării, în categoriile fond sau tezaur încă 1082 piese. 

În vederea îmbunătățirii acțiunii de promovare a instituției, în anul 2015 s-a început 

modernizarea afișajului stradal, operațiune pe care o vom încheia în primele zile ale anului 2016.  

În anul recent încheiat am continuat procesul de înoire și modernizare a spațiilor 

expoziționale. În acest sens expoziția permanentă „Bârladul de altă dată” prezentată pe holul și 

scările din sediul fostei Bănci Agricole a fost reorganizată asigurând o prezentare nou și în 

același timp extrem de atractivă. Înaite însă de a realiza acest lucru am reabilitat spatiul astfel 

încât în acest moment acesta arată în conformitate cu exigențele momentului. Și spațiile de la 

Pavilionul expozițional Marcel Guguianu au fost reabilitate din dorinta de a asigura condiții 

dintre cele mai bune pentru derularea actului cultural. Au fost aduse îmbunătățiri și la sala de 

conferințe din apropierea observatorului astronomic.  

Pentru a pune capăt deteriorărilor spațiilor expoziționale, din fostul sediu al Băncii 

Agricole, a fost reparat acoperișul pe o bună parte din suprafața lui. 

La capitolul personal în anul care a trecut au fost promovați mai mulți din angajații 

instituției, respectiv toți cei care au îndeplinit condițiile de vechime și calitate a muncii prestate. 

În vederea asigurării unor condiții optime de transport a bunurilor de patrimoniu, care fac 

obiectul unor expoziții, precum și a activităților specifice pe șantierele arheologice și 

paleontologice, în anul 2015 am reușit să achiziționăm , din fonduri proprii, o autoutilitară. 

Sigur pe parcursul anului recent încheiat am iniţiat şi o serie de măsuri cu caracter 

administrativ, care au vizat mai buna funcţionare a instituţiei.  

 

Centralizatorul de programe/proiecte/ beneficiari:  
 
 Anul 2011  

Nr. 
crt. 

Programul Tipul 
proiectului 

Numărul de 
proiecte 

Numărul de 
……* 

Numărul de 
beneficiari 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
  proiecte mici  237 - lectii de muzeu, 

 - observaţii 
astronomice,  
- spectacole de 
planetariu 

 

  proiecte medii  28 - conferinte, 
 - simpozioane, - mese 

 



362 
 

rotunde -  lansări de 
carte,  
- concerte de muzica 
clasică 

  Proiecte mari  17 - sesiunea nationala 
de comunicări 
ştiinţifice, 
- expozitii,  
- concerte de muzica 
clasica 

 

 Total: Total:     282 Total: 30403 
 
Anul 2012  

Nr. 
crt. 

Programul Tipul 
proiectului 

Numărul de 
proiecte 

Numărul de 
……* 

Numărul de 
beneficiari 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 Lecţii de muzeu 

conferinţe,  mese 
rotunde 
 

proiecte mici 237 propuse 
239 realizate 

Au fost organizate nu 
mai putin de 193 de 
spectacole de 
planetariu, observaţii 
astronomice, realizarea 
de astrofotografii 46 
de lectii de muzeu,  

 

 Simpozioane, 
conferinţe, concerte 
camerale 

proiecte medii 28 propuse 
30 realizate 
 

Concerte de muzica 
clasica, serate literare, 
conferinte 

 

 Expoziţii, sesiuni de 
comunicări, conferinţe 
 concerte 

Proiecte mari 17 propuse 
25 realizate 

Concerte de muzică 
clasica, expoziţii, 
sesiunea naţională de 
comunicări ştiinţifice, 
lansarea revistei 
muzeului 

29654 

 

Anul  2013 

Nr. 

crt. 

Programul Tipul 

proiectului 

Numărul de 

proiecte 

Numărul de 

……* 

Numărul de 

beneficiari 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 Lecţii de muzeu 

spectacole de 
planetariu, 
observaţii astronomice 

proiecte mici 250 
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 Conferinţe, concerte,  
serate, 
expoziţii. 

proiecte medii 31 Expozitii 
conferinţe, 
concerte  
serate 

 

 Expoziţii,  
sesiuni de comunicări, 
conferinţe 
 concerte 

Proiecte mari 32 Concerte de 
muzică 
clasica, 
expoziţii, 
sesiunea 
naţională de 
comunicări 
ştiinţifice, 
lansarea 
revistei 
muzeului 

         

 Total    89903 
 
 Anul  2014 

Nr. 
crt. 

Programul Tipul 
proiectului 

Numărul de 
proiecte  
prevăzute 

Numărul de 
……* 

realizate 

Numărul de 
beneficiari 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Lecţii  muzeu - 41 

Spec. planet.  147 
obs. –astrom   46 
 div.activ.       14 

proiecte mici  248 
 

 

2 Conferinţe 11 
Concerte  3 
Serate 2 
Expoziţie 1 
Tabere 2 
Div.activ.2 

proiecte 
medii 

 22  

2 Expoziţii  21 
Simpozioane 4 
(ses. 
comunicări)  
Concerte 6  
Div.activ 
(cercetări,art., 
lansări carte) 10 

Proiecte mari  41          

 Total   311  
 
Anul 2015 

Nr. 
crt. 

Programul Tipul 
proiectului 

Numărul de 
prevăzute 

Numărul de 
realizate 

Numărul de 
beneficiari 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1.  Întruniri 

 
Proiecte mici 

/279 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 3    100 
Palat  30 
Obs.astr. 70 

2.  Vizite  muzeu  
cu ocazia  
 unor evenimente 
(proiecte naţ.), cu 
caracter istoric, 
cultural-educativ 

7 8 
 

           6957 
Palat                    
2471 
BASA                 
2945 
Pav.M.Guguianu 
1536 
(inclusiv Planetariu) 

3.  Concerte - 5   415 

4.   Mini-expoziţie 1 1    17 

5.  Video-conferintă - 1    40 

6.  Lecţii de 
muzeu/Club Perseu 

38 39 Total     1211  
din care: 
-Obs.astr       311 
-Arheolog.    305 
-Personalit.   115 
-St. nat.         180 
-St.nat           300 
 (în afara instit.) 

7.  Observaţii 
astronomice 

45 51     1587 

8.  Comemorări 1 1         15 

9.  Proiectii filme 3d 
/documentare 

1 25      1152 

10   Tabara de 
astronomie"Munţii 
Măcinului 

1 1         40 

11   Spectacole de 
planetariu 

- 144   5176 

12   Concerte 
 

Proiecte 
medii /24 

3 3    194 

13   Serate  2 2    140 

14   Conferinţe 8 16 Total      1327  
din care: 
BASA              115 
Palat                100 
Ob.Astr.         1112                                          
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15   Lansarea de reviste 3 3  

16   Expoziţii  Proiecte 
mari/91 

  

13 
 

23 Total    75235 
 din care: 
-BASA           110 
-Palat             760 
-Expo.itiner.(parten.)  
                     67365 
- Expo.itiner.(pers.) 
                       7000                                                                                                                                                                                                                                

17   Concerte  3 8                979 

18   Organizare Sesiune 
de 
comunicări/simpozi
oane 

4 5 - 

19   Participare / 
sesiuni/simpozioan
e 

- 5 - 

20   Cercetare şi 
documentare/ 
cercetări de teren 

11 21 - 

21   Realizare reviste 3 3 - 

22   Realizare/ 
publicare articole 

9 25 - 

23   Tabără 
arheologică 

1 1 - 

 Total proiecte  154 394 
 

-Total vizitatori 
proiecte locale :                          
20830 
-Total vizitatori din 
proiecte naţionale, 
din care: 
-proiecte personale          
7000                                           
-proiecte parteneriat       
68980                                          
(expoziţii,conferinţe) 
Total          96.887                     
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8. alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de 

management 

 

Executarea reparaţiilor de izolare pluvială a terasei de la sediul din str. Republicii nr. 235, 

precum şi înlocuirea ghenei de scurgere a apelor pluviale din interiorul clădirii; 

 - Pregătirea spaţiului şi organizarea aprovizionării cu materialele necesare în vederea 

definitivării expoziţiei de arheologie din sediul central al muzeului; 

 - Încheierea contractelor de service pentru instalaţiile de monitorizare, telefonie, calculatoare,  

paza, etc. 

 - Verificarea periodică anuală a instalaţiei electrice, a paratrăznetelor şi a prizelor de pământ la 

toate sediile muzeului; 

 - Asigurarea RCA a autoturismului aparţinând muzeului, precum şi executarea lucrărilor de 

întreţinere şi reparaţii curente necesare  

 - Verificarea periodică anuală şi autorizarea  centralelor termice, boilerlor, aparatelor de aer 

condiţionat şi a supapelor de presiune de la toate sediile aparţinând muzeului; 

 - Verificarea periodică anuală a instalaţiilor sanitare, de alimentare şi scurgere a apelor de la 

toate sediile muzeului.   

 - Reparaţii periodice la sistemele antifoc şi antiefracţie, la reţelele de calculatoare şi internet, la 

sistemele informatice ( infochioşc, panouri publicitare, site-ul muzeului, telefonie etc) din cadrul 

muzeului, conform contractelor de service existente.                                                 

 - Reparaţii periodice la uşile şi ferestrele din aluminiu de la fostul sediu al Băncii Agricole 

precum şi la celelalte uşi şi ferestre din lemn şi lemn stratificat de la Pavilionul Expoziţional 

Marcel Guguianu; 

 - Verificarea semestrială şi încărcarea anuală a stingătoarelor PSI;    

 - Executarea dezinfecţiei, dezinsecţiei şi deratizării la secţia de ştiinţele naturii;                                                              

 - Executarea unei uşi de evacuare în caz de incendiu la Secţia de ştiinţele naturii;                                          

 - Remedierea crapăturilor apărute la pereţi şi tavane la toate sediile aparţinând muzeului; 
 
- S-a organizat un nou depozit pentru materialul colectat de la săpăturile arheologice la demisolul 

Pavilionului Marcel Guguianu; 

- S-au efectuat reparaţii şi zugrăveli la Pavilionul Marcel Guguianu; 
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- S-au executat reparatii la terasa şi la scurgerile de pe terasa Pavilionului Marcel Guguianu; 

- S-a recondiţionat şi vopsit rama metalică de la monumentul situat în curtea Pavilionului Marcel 

Guguianu; 

- A fost înlocuit sistemul de scurgere a apei pluviale de la balconul terasă al Muzeului Vasile 

Pârvan, deoarece cel vechi era subdimensionat şi nu făcea faţă; 

- S-au executat o serie de reparaţii şi zugrăveli la faţada sediului central al muzeului 

- Au fost efectuate reparaţii şi zugrăveli pe casa scărilor la imobilul din strada Republicii nr. 235; 

- A fost refăcută izolaţia terasei imobilului din strada Republicii nr. 235 deoarece erau infiltraţii 

de la ploaie; 

- Au fost efectuate diverse reparaţii la pereţii afectaţi de infiltraţii şi scurgeri ale apei de ploaie; 

- Au fost încheiate contracte de mentenanţă pentru instalaţiile de stingere cu gaze inerte, montate 

în depozitele muzeului, precum şi pentru instalaţia de detectalaţia electrică pentru alimentarea 

acestora, pe casa scărilor de la imobilu din strada Republicii nr. 235; 

- A fost refăcută izolaţia terasei imobilului din strada Republicii nr. 235 deoarece erau infiltraţii 

de la ploaie; 

- Au fost efectuate diverse reparaţii la pereţii afectaţi de infiltraţii şi scurgeri ale apei de ploaie; 

- Au fost încheiate contracte de mentenanţă pentru instalaţiile de stingere cu gaze inerte, montate 

în depozitele muzeului, precum şi pentru instalaţia de detecţie şi stingere a incendiilor de la toate 

sediile muzeului; 

- Au fost îmbunătăţite sistemele de supraveghere video prin achiziţionarea unui DVR montat la 

Pavilionul Marcel Guguianu; 

- S-au făcut verificările periodice anuale pentru toate utilajele şi sistemele din cadrul muzeului: 

centrale termice, supape de siguranţă, instalaţiile de paratrăznet, prizele de pămant, sistemele de 

alarmare, platformă lift pentru persoane cu handicap, stingătoare PSI, instalaţia de climatizare la 

Planetariu, telefonie, internet,paza, etc.; 
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- A fost achiziţionat un autovehicol autoutilitar Volkswagen Transporter, care a fost imatriculat, 

înscris în circulaţie şi echipat cu anvelope de iarnă, trusă sanitară, triunghiuri reflectorizante şi 

stingător PSI; 

- Au fost achiziţionate materialele necesare pentru modernizarea expoziţiilor de la imobilul din 

strada Republicii nr. 235; 

- S-au  achiziţionat ochelari speciali pentru cinema 3D; 

- Au fost demarate operaţiunile de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ISU pentru cele trei sedii 

ale muzeului; 

- evidenţierea  numărului de beneficiari ai proiectelor în afara sediului 

 
Anul 2011 

La expoziţiile organizate la initiaţiva altor instituţii dar cu o participare semnificativă în 

privinţa pieselor de patrimoniu puse la dispoziţie de muzeul nostru au participat 9550 de 

persoane. Această consistentă participare, fără îndoială a contribut la mai buna promovare a 

instituţiei noastre la nivel naţional. Contribuţia noastră a fost completată şi prin participarea la 

realizarea unor cataloage de expoziţie. 

 
Anul 2012 

În ceea ce priveste activităţile noastre cu publicul din afara sediului instituţie acestea ne-

au permis atragerea unui mare numar de vizitatori şi colaboratori. În acest sens extrem de 

importante pentru noi şi evident pentru publicul nostru au fost manifestările organizate la sediul 

unor instituţii şcolare din judeţ, acolo unde am desfăşurat proiecţii de filme cu caracter istoric dar 

şi lecţii pe teme de istorie, arheologie, ştiintele naturii. La fel de importante au fost în relaţiile cu 

publicul din afara locului unde ne desfăşurăm activitatea şi expoziţiile iniţiate de noi şi solicitate 

de muzeele din Baia Mare si Piatra Neamţ, precum şi manifestările iniţiate de alte instituţii – 

Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeul Bucovinei, Casa de licitaţie Art Marc etc., 

colaborări care au permis promovarea propriului patrimoniu şi în alte centre culturale ale ţării. 

Sigur nu este de neglijat faptul că aceste participări ne-au adus aproape 10000 de vizitatori care 

au avut posibilitatea să cunoască, la ei acasă, patrimoniul nostru.  
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Sigur a fost importantă şi participarea şi contribuţia la realizarea unor cataloage de autor 

sau de colecţionari care s-au realizat sau sunt în curs de definitivare. Aş aminti aici implicarea la 

întocmirea catalogului expoziţiei „ Artistul şi puterea”, catalogului de autor pictor Vasile Huşi, a 

catalogului artistei Paula Ribariu, sau a catalogului colecţiei Chiricuţă. 

 

Anul 2013 

În ceea ce priveste activităţile noastre cu publicul din afara sediului instituţie acestea ne-

au permis atragerea unui mare numar de vizitatori şi colaboratori. În acest sens extrem de 

importante pentru noi şi evident pentru publicul nostru au fost manifestările realizate la sediul 

unor instituţii şcolare din judeţ, acolo unde am desfăşurat proiecţii de filme cu caracter istoric dar 

şi lecţii pe teme de istorie, arheologie, ştiintele naturii. La fel de importante au fost în relaţiile cu 

publicul din afara locului unde ne desfăşurăm activitatea şi expoziţiile iniţiate de noi şi solicitate 

de muzeele din Miercurea Ciuc, Piatra Neamţ, Galaţi, Tulcea, Braşov, Iaşi. Care ne-au adus un 

aport de aproape 60000 de vizitatori. Este vorba de expoziţii iniţiate, sau în care noi am fost 

parteneri, din domeniile paleontologiei, artelor plastice şi arheologiei. 

 

Anul 2014 

În ceea ce priveste activităţile noastre cu publicul din afara sediului instituţie acestea ne-

au permis atragerea unui mare numar de vizitatori şi colaboratori. În acest sens extrem de 

importante pentru noi şi evident pentru publicul nostru au fost manifestările realizate la sediul 

unor instituţii şcolare din judeţ, acolo unde am desfăşurat proiecţii de filme cu caracter istoric dar 

şi lecţii pe teme de istorie, arheologie, ştiintele naturii. La fel de importante au fost în relaţiile cu 

publicul din afara locului unde ne desfăşurăm activitatea şi expoziţiile iniţiate de unele muzee 

cum ar fi cele din București, Oradea , Satu Mare, Beijing. Aceste colaborări ne-au adus un aport 

de 50000 de vizitatori care se adaugă la cei care au participat la manifestările generate de 

instituția noastră.  

Anul 2015 

 Organizarea în cadrul Muzeului Colecțiilor Municipiului București a expoziției Comori 

de artă din colecția Ion Chiricuță” cuprinzând lucrări de artă plastică, artă decorativă, mobilier, 

artă populară aflate în patrimoniul muzeului nostrum a fost vizitată de 7000 de oameni. Expoziția 

„Aurul și argintul  antic al României” care a poposit la Cluj Napoca, Târgu Mureș, Alba Iulia, 
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Craiova, Buzău,  cuprinzând piese aparținând instituției noastre a fost vizitată de circa 67000 mii 

de oameni. 

 

-  servicii culturale oferite de instituţie în cadrul programelor proprii - în perioada 

2011-2015 

În ultima parte a anului 2011 în cadrul muzeului s-a iniţiat un proiect care a vizat 

modernizarea Observatorului astronomic. În acest sens a fost realizat  un amplu proiect depus 

mai apoi spre evaluare finanţatorului. Proiectul a fost aprobat, beneficiind de peste 20000 lei, 

bani cu care a fost modernizat observatorul. În aceste condiţii oferta noastră spre public s-a 

diversificat. 

 De asemenea tot în același  an am încheiat un contract de parteneriat cu Ministerul 

Culturii din Republica Moldova, minister care a elaborat un proiect de promovare a instituţiilor 

muzeale din Moldova de peste Prut, promovare care se va răsfrânge şi asupra muzeelor din 

Romania cooptate în proiect,  implicit şi asupra muzeului nostru. Participăm cu expertiza noastră 

la realizarea unor ghiduri de prezentare a localităţii şi judeţului nostru. În acest sens suntem 

colaboratori la realizarea unui amplu proiect intitulat Imagoromânia care îşi propune să prezinte 

locuri, instituţii şi oameni din deceniile şi secolele anterioare.  

În vederea lărgiri ofertei noastre în luna mai, am deschis, în colaborare cu o societate 

comercială şi un cinematograf 3D. 

 Am contribuit substanţial la realizarea a două cataloage prin intermediul cărora opera 

sculptorului Marcel Guguianu va fi mai bine promovată şi evident receptată de publicul larg. De 

asemenea am participat la realizarea catalogului colectției Ion Chiricuță 

În cadrul programelor cu publicul un loc important ocupă actiunea de sprijinire a unor 

instituţii de învăţământ și cultură în încercarile lor de implementare a unor proiecte. Am fost 

implicati în multe proiecte în care muzeul si-a pus la dispozitie infrastructura și priceperea 

specialistilor. Muzeul acordă sprijin tinerilor (Școala de Muzică și Artă N.N. Tonitza, Liceul 

Pedagogic) punând la dispoziție spațiile precum și pianul aflat în dotarea noastra pentru 

organizarea de concursuri și concerte. 

Punem la dispoziţia publicului interesat,  spaţii pentru organizarea de evenimente, diverse 

manifestări culturale, colocvii, aniversări etc.;  
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          Specialiștii muzeului participă la emisiuni tv. şi radio organizate de posturile locale, 

regionale şi naţionale pe teme diverse.  

- Alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia, după caz. 

 
Muzeul a desfăşurat începând cu luna aprilie a anului 2012, continuând și în anul următor, 

ample activităţiti de supraveghere în vederea eliberării de sarcină istorică a terenurilor aflate de-o 

parte şi de alta a DE 581 şi DN 24, pe o lungime de peste 100 de km. Rezultatele acestor 

descoperiri se vor regăsi în curând în paginile unor reviste de specialitate, ceea ce va reprezenta o 

contribuţie majoră la dezvotarea cunoaşterii noastre în domeniile arheologiei şi paleontologiei. 

- conservarea şi/sau restaurare de bunuri culturale mobile în mediul privat;  

- evaluare şi/sau datare a bunurilor culturale mobile aflate în colecţii private;  

          Asigurăm  servicii de diagnosticare şi supraveghere în vederea obţinerii unor autorizaţii de 

construcţie pentru diverse spaţii.  
Un alt serviciu oferit de specialiştii muzeului este acela de clasare şi evaluare a bunurilor 

de patrimoniu deţinut de terţi.  

Participăm cu expertiza noastră la realizarea unor ghiduri de prezentare a localităţii şi 

judeţului nostru.  

        De asemenea oferim servicii legate de conservarea şi/sau restaurare de bunuri culturale 

mobile private;  

        Evaluare şi/sau datare a bunurilor culturale mobile aflate în colecţii private. 

În mai multe rânduri, am pus la dispoziţia unor asociaţii o parte din spaţiile noastre în 

vederea desfăşurări unor activităţi cu publicul, gen spectacole, conferinţe, etc. 

 
F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu estimarea resurselor 

financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce 
pot fi atrase din alte surse. 

  
1. proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare, cu numărul 

de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă; 2. nr. de beneficiari estimați pentru 
următoarea perioadă de management 

 
 

Nr. 
crt. 

Categorii 2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

1 Total venituri, din care: 1569500 1833650 1821150 1891170 1891170 



372 
 

2 Venituri proprii 58000 42000 42000 45000 42000 
3 Sponsorizari 10000 12000 12000 14000 14000 
4 Subventii 1501500 1779650 1767150 1832170 1835170 
5 Total cheltuieli, din care: 1559500 1821650 1809150 1877170 1877170 
6 Cheltuieli de personal 762250 948050 948050 961370 961370 
7 Bunuri si servicii, din care: 624750 723600 761100 765800 765800 
8 Proiecte culturale 70000 100000 120000 120000 120000 
9 Cheltuieli de capital 172500 150000 100000 150000 150000 
10 Grad de acoperire din venituri 

proprii a cheltuielilor (%) 
3.72 2.31 2.32 2.40 2.24 

11 Ponderea cheltuielilor de 
personal din total cheltuieli (%) 

48.87 52.04 52.40 51.21 51.21 

12 Ponderea cheltuielilor de 
personal din subventii (%) 

50.76 53.27 53.64 52.47 52.38 

13 Ponderea cheltuielilor cu 
bunuri si servicii din total 
cheltuieli (%) 

40.06 39.72 42.07 40.80 40.80 

14 Ponderea cheltuielilor de 
capital din total cheltuieli (%) 

11.06 8.23 5.53 7.99 7.99 

15 Ponderea cheltuielilor pe 
proiecte culturale din total 
cheltuieli (%) 

4.49 5.49 6.63 6.39 6.39 

16 Numar beneficiari 22000 22500 22500 23000 23000 
17 Total cheltuieli pe beneficiar 

(lei) din care: 
70.88 80.96 80.40 81.61 81.61 

18 Din venituri proprii 2.64 1.87 1.87 1.96 1.83 
19 Din subventii 68.24 79.09 78.53 79.64 79.78 

 

Evoluția cheltuielilor de personal ale instituției 

2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 
762250 948050 948050 961370 961370 
 

 
Evolutia veniturilor propuse a fi atrase pentru dimensionarea veniturilor proprii 
 
 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 
 58000 42000 42000 45000 42000 
Materiale 
publicitare 

1000 1000 1000 1000 1000 

Alte servicii 57000 41000 41000 44000 41000 
 
 
3.analiza programului minimal realizat 
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Pe parcursul  anului 2011, am reuşit să ne îndeplinim toate obligaţiile asumate în cadrul 

programului minimal, acesta fiind chiar depăşit semnificativ. Au fost câteva manifestări care din 

motive obiective nu au fost realizate,în schimb acestea au fost înlocuite cu alte activităţi cel putin 

la fel de interesante.  Astfel expoziţiile temporare „ Trestiana” şi expoziţia “Cultura Gumelniţa”  

au fost înlocuite cu expoziţiile  “Imaginea copilăriei în fotografii de epocă și cărți poștale” şi 

“Dacii din Curbura Carpaților” expoziţii realizate în colaborare cu muzeele din Brăila şi Sfântu 

Gheorghe. De asemenea în acest an nu a fost realizată serata literara cu titlul „ Triada de la Baad- 

Cezar Ivănescu,Gheorghe Ivănescu şi Dumitru Ivănescu”, aceasta fiind amânată pentru începutul 

anului 2012. Au fost însă realizate o mulţime de lecţii de muzeu atât la sediul instituţiei cât şi la 

sediile colaboratorilor nostri. În acest sens foarte impotant de semnalat este prezenţa noastră tot 

mai intensă în şcoli din mediul rural, acolo unde pe parcursul anului specialiştii au ţinut prelegeri 

pe diverse teme de istorie, arheologie, ştiinţele naturii. Fără îndoială şi în anii următori vom 

încerca să dezvoltăm aceste parteneriate cu şcolile din mediul rural, în acest mod noi vom reuşi 

să ne promovăm mai bine instituţia şi de ce nu să atragem alături de noi pe cei care într-o 

oarecare măsură sunt mai defavorizaţi. 

Pe parcursul  anului 2012, am reuşit să ne îndeplinim toate obligaţiile asumate în cadrul 

programului minimal, dar cel mai important este că am reuşit să menţinem interesul publicului 

pentru Muzeu. Şi în anul acesta ne-am propus un program ambiţios de manifestări, pe care l-am 

atins. Asfel Muzeul a fost gazda sau a participat în calitate de colaborator sau partener la nu mai 

puţin de 294 de manifestări. Inclusiv ca activităţi propuse am reuşit să respectăm în linii mari 

programul propus, cu câteva exceptii. Astfel la începutul anului ne-am propus o amplă expoziţie 

legată de civilizaţia dacă de la vest de Carpaţi. Această activitate nu am putut să o realizăm 

datorită costurilor ridicate, în schimb am realizat doua expoziţii aduse de la Chişinău, una 

intitulată „ Drapelul la români”, iar cealaltă a vizat evoluţia armenetului pe parcursul a peste 

4000 de ani. Nu este de neglijat nici realizarea a două expoziţii permanente în spaţiul reabilitat. 

Tot la capitolul depăşirii prevederilor programului minimal putem adaugă şi reorganizarea 

respectiv modernizarea a doua spaţii expoziţionale din locaţia noastră din str. Republicii 235. În 

cursul anului 2012 la capitolul program minimal am îmbogăţit şi modernizat observatorul 

astronomic cu fonduri oferite de firma Petrom în cadrul unui concurs naţional. Ca urmare a 

acestor investiţii oferta noastră către publicul interesat este mult mai consistentă acum.  
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În privinţa alocaţiei financiare am reusit sa ne încadrăm în sumele primite de la 

ordonatorul nostru de credite. Având în vedere faptul că în conformitate cu prevederile legii nu 

am avut la dispoziţie sume privind investiţiile, la acest capitol sigur proiectele şi programele pe 

care am fi dorit să le derulăm nu au fost nici cel puţin demarate. 

În anul 2013 am reuşit să ne îndeplinim toate obligaţiile asumate în cadrul programului 

minimal. Ne-am propus realizarea a 167 de manifestări. Pe parcursul întregului an numărul 

acestora fiind însă mult mai mare. Este vorba de 228 de acţiuni realizate în cadrul 

departamentului Astronomie – observaţii astronomice, spectacole de planetariu, la care se mai 

adaugă 22 de lecţii de muzeu organizate în cadrul secţiilor Personalităţi şi Istorie - Arheologie. 

La cele 250 de proiecte mici se adaugă 31 de manifestări încadrate în rândul proiectelor medii. În 

această categorie au intrat spectacolele muzicale şi concertele de muzică clasică, conferinţele pe 

teme de istorie arheologie, ştiinţele naturii, precum şi seratele literare. O pondere importantă este 

deţinută de proiectele mari, în număr de 32, care înglobaeză expoziţii, sesiunea naţională de 

comunicări ştiinţifice, concerte de muzică clasică susţinute de muzicieni importanţi din ţară şi 

străinătate. Două din activităţile propuse, respectiv “Atinge istoria” şi situl arheologic de la 

Târpeşti au fost înlocuite cu Expoziţia Naţională de Numismatică , “Şcoala de la Poiana 

Mărului”, Expoziţia “Naţională Aurul şi Argintul României”. Practic pe parcursul întregului an 

am avut nu mai puţin de 313 activităţi cu publicul. La toate categoriile de manifestări, numărul 

celor care au avut posibilitatea să ne cunoască, să vină în contact cu patrimoniul deţinut de noi, a 

fost în evidentă creştere. De la 29642 de vizitatori a ajuns la cifra de 89903 persoane. 
În privinţa alocaţiei financiare am reusit să ne încadrăm în sumele primite de la ordonatorul 

nostru de credite.  

Pe parcursul anului 2014, am reuşit să ne îndeplinim toate obligaţiile asumate în cadrul 

programului minimal. În cadrul programului minimal ne-am propus realizarea a 167 de 

manifestări. Pe parcursul întregului an numărul acestora fiind însă mult mai mare. Este vorba de 

248 de proiecte mici la care se adaugă alte alte 22 de manifestări încadrate la capitolul proiecte 

medii. În această categorie au intrat spectacolele muzicale şi concertele de muzică clasică, 

conferinţele pe teme de istorie arheologie, ştiinţele naturii, precum şi seratele literare. La toate 

acestea se mai adaugă și 41 de activități de anvergură, unele de interes național sau chiar 

internațional, înglobând expoziţii, sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice, concerte de 
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muzică clasică susţinute de muzicieni importanţi din ţară şi străinătate. Practic pe parcursul 

întregului an am organizat peste 300 de activități care au avut drept destinatar publicul larg.   

În privinţa alocaţiei financiare am reusit sa ne încadrăm în sumele primite de la ordonatorul 

nostru de credite.  

        În anul 2015 muzeul nostru și-a propus organizarea a 154 de manifestări cu publicul , 

manifestări care să acopere întregul spectru avut în vedere prin programele și proiectele stabilite 

anterior. Numărul mare de manifestări propuse a fost și este determinat de dorința noastră ca prin 

ofertă să acoperim o cât mai mare parte din așteptările celor pentru care muzeul reprezintă un loc 

de informare, educație și relaxare. Din fericire ca urmare a unei bune organizări și în urma 

solicitărilor publicului nostru până la sfârșitul anului 2015 au fost organizate numai puțin de 394 

de manifestări, cu teme și destinații diferite. În cele ce urmează vom spicui doar câteva din 

manifestările organizate ăn afara programului minimal aprobat, încheind cu tabelul care cuprinde 

toate aceste manifestări. 

În acest sens amintim numeroasele activități ale departamentului astronomie, în cadrul 

căruia s-a avut în vedere marcarea tuturor evenimentelor astronomice importante sau legate de 

această minunată știință, dar și realizarea unor importante cercetări în domeniu. În acest sens 

merită semnalată descoperirea realizată în cadrul Observatorului astronomic, a unei Nove roșii. 

Este vorba de a 5 a descoperire de acest gen din istoria astronomiei, evenimentul fiind remarcat 

în numeroase mijloace media din întreaga lume, dar și de specialiști astronomi de la 

observatoarele de pe toate continentele.  Ca urmare a activității și a rezultatelor obținute în cadrul 

departamentului astronomie observatorul nostru este recunoscut în organizația Minor Planet 

Center (cea care monitorizează asteroizii și cometele din sistemul solor) și Biroul Central de 

Telegrame Astronomice (monitorizarea supernovelor și novelor roșii). Departamentu astronomie 

pe lângă activitatea specifică a organizat mai multe lecții de muzeu atât la sediul instituției cât și 

în școlii. În acest sens amintim Conferinţa de la Căminul Cultural din comuna Luncaviţa judeţul 

Tulcea despre Astroclubul "Perseus" dar și Conferinţă şi expoziţie cu ocazia Săptămănii 

Mondiale a Spaţiului Cosmic, acestea adăugându-se lecțiilor stabilite în prealabil în programul 

de la Observatorul astronomic. 

            La secția de istorie arheologie, în afara programului minimal aprobat au fost 

realizate și alte manifestări de anvergură, cum ar fi: Expoziția Comorilor Carpilor –parteneriat  

Complexul Muzeal ,,Iulian Antonescu” Bacău, Expoziţia  „Aurul şi argintul antic al României”- 
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în colaborare și cu alte muzee din țară, Zilele Porţilor deschise cu ocazia Zilelor Al.I. Cuza -18-

20  martie 2015 ,ediţia a XXXV-a (colaborare), Proiecţii Cinema 3D, Deschiderea oficiala a 

Taberei internaţionale de arheologie de la Polocin, cea de-a VII-a ediţie, 2015. 

Programul minimal a mai fost îmbunătățit și ca urmare a organizării Concertului Enescu 60 

susţinut de Corina Răducanu şi Eugen Dumitrescu, Concertelor de muzică clasică susținute de 

elevii de la Şcoala de Muzică ,,N.N.Tonitza”, respectiv Concertului  Brahms –recital pian, 

Concertului Interferenţe sonore Şc. Gimnaz. G. Tutoveanu şi Şc. Gimnaz. de Arte N.N. Tonitza.  

Din rândul manifestărilor prin care au fost depășite prevederile programului minimal se 

numără și campania de cercetări din perimetrul comunei Gherghești, acolo unde au fost scoase la 

suprafață o parte din scheletul unui dinoterium giganticus, strămoș al elefantului. Această 

descoperire plasând muzeul în rândul instituțiilor cu cele mai importante descoperiri din 

domeniul paleontologiei. 

Din dorința de a deveni o publicație tot mai căutată de specialiști, numărul din anul 2015 a 

revistei  Acta Musei Tutovensis a suferit unele modificări, pornind de la dorința noastră de a  

tipări revista pe domenii. Așa se face că domeniul arheologie a avut propriul număr, în timp ce 

pentru domeniul personalități am editat un număr separat. În aceste condiții șansele ca revista să 

fie în viitor clasată cresc substanțial.  

În vederea îmbunătățirii acțiunii de promovare a instituției, în anul 2015 s-a început 

modernizarea afișajului stradal, operațiune pe care o vom încheia în primele zile ale anului 2016.  

În privinţa alocaţiei financiare am reusit sa ne încadrăm în sumele primite de la ordonatorul 

nostru de credite.  

 
Activităţi realizate peste programul minimal în 2015 
 

r. 

rt 

Activitati ştiinţifico-cultultural educative Termen Persoana 
responsabilă 

Lei cheltuiți 
peste 
programul   
minimal 

1.  Articolul „Două monede chinezeşti din 
colecţiile Muzeului "Vasile Pârvan” Bârlad" 
 

Trim. II Muzeograf  
Mircea  Oancă 

- 

          Realizarea de articole pe sit-ul AstroBârlad 
2.  Aspectul cerului în luna februarie 2015  1 februarie  Muzeograf 

Ciprian 
Vîntdevară 

- 
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3.  Fenomene astronomice în luna martie 2015 28 
februarie  

Muzeograf 
 Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

- 

4.  Eclipsa parţială de Soare din 20 martie 2015 13 martie  Muzeograf 
 Ciprian 
Vîntdevară 

- 

5.  O descoperire istorică realizată la Observatorul 
Astronomic din cadrul Muzeului "Vasile Pârvan" 
din Bârlad -  

24 martie  Muzeograf 
Ciprian 
Vîntdevară 

- 

6.  Astronomy Day 18 aprilie Muzeograf 
 Ciprian 
Vîntdevară 

- 

7.  Şcoala de vară de astronomie "Descoperă 
Universul!", ediţia a IV-a, 17 - 20 iunie 2015 

10 iunie 
 

Muzeograf 
 Ciprian 
Vîntdevară 

- 

8.  Aspectul cerului în luna iulie 2015 30 iunie  
 

Muzeograf 
 Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

- 

9.  Expoziția Comorilor Carpilor –parteneriat  
Complexul Muzeal 
,,Iulian Antonescu” Bacău  

3 iulie-25 
sepembrie 

Muzeograf   
Mircea 
Mamalaucă                

- 

10.  Aspectul cerului în luna august. Perseidele 2015  
 

1 august Muzeograf 
Ciprian 
Vîntdevară 

- 

11.  Aspectul cerului în luna septembrie 2015 1 
septembrie 

Muzeograf 
 Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

- 

12.  Expoziţie de instrumente optice folosite în 
astronomie - 2015; 
 

5 
octombrie 

Muzeograf 
 Ciprian 
Vîntdevară 

- 

13.  Aspectul cerului în luna noiembrie 2015 -  1 
noiembrie  
 

Muzeograf 
 Ciprian 
Vîntdevară 

- 

14.  Aspectul cerului în luna decembrie 2015 30 
noiembrie  

Muzeograf 
  Ciprian 
Vîntdevară 

- 

         Articole publicate în revista Perseus nr. IV 
15.  Editorial. Astroclubul "Călin Popovici" Galaţi - 10 

ani de activitate - coautor: Ovidiu Tercu; 
 

Trim I 
 

Muzeograf 
 Ciprian 
Vîntdevară 

- 

16.  2015 - Anul Internaţional al Luminii. 
 

Trim I 
 

Muzeograf 
 Ciprian 
Vîntdevară 

- 
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17.  Lecţie de  muzeu:  
24 ianuarie Unirea  Principatelor   
  

 
26 
ianuarie 

Muzeograf  
Mircea Oancă 

- 

18.   Întrunirea  reprezentanţilor instituţiilor de cultură 
din jud. Vaslui (colaborare cu senatoarea Gabriela 
Creţu)  
 

26 
ianuarie 

Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă                
 

- 

19.  Lecţie de  muzeu:  
24 ianuarie Unirea  Principatelor   

30 
ianuarie 

Muzeograf  
Mircea Oancă 

 

20.  Proiecţie Cinema 3D+ghidaj 31 
ianuarie 

Muzeograf  
Mircea Oancă 

- 

21.  Proiecţie Cinema 3D+ghidaj 31 
ianuarie 

Muzeograf  
Mircea Oancă 

 

22.  Expoziţia  „Aurul şi argintul antic al României”- 
Muzeul de Artă Cluj-Napoca  (colaborare) 

4 febr.- 
22 martie 
 

Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă                
 

- 

23.  Mini expoziţie cu lucrările elevilor Şc. 
Gimnazială.8, Bd., coordonator  prof. (artist 
plastic) Valentin Stoian 

20 martie 
 

Muzeograf 
Alina Butnaru 

- 

24.  Zilele Porţilor deschise cu ocazia Zilelor Al.I. 
Cuza -18-20  martie 2015 ,ediţia a XXXV-a 
(colaborare) 

20 martie 
 

Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă                

- 

25.  Expoziţia  „Aurul şi argintul antic al României”- 
Muzeul Judeţean Mureş (colaborare) 

8 aprilie 
 

Muzeograf 
 Ciprian 
Vîntdevară 

- 

26.  Proiecție Cinema 3D+ghidaj 
 

16 aprilie 
 

Muzeograf 
Mircea Oancă 

- 

27.  Lecție de muzeu la Liceul "Petru Rareş" cu prilejul 
Zilei Pământului 

22 aprilie 
 

Muzeograf 
 Ciprian 
Vîntdevară 

- 

28.  Lecţie de muzeu:  Fauna Miocenă superioară de 
la Creţeşti Dobrina, judeţul Vaslui (Creţeşti) 

28 
aprilie 
 

Muzeograf  
Laurenţiu 
Ursachi 

- 

29.  Expoziţie de artă şi lansare catalog Comori de artă 
din colecţia Ion Chiricuţă 
 

5 mai 
 

Muzeograf  
Mircea 

Mamalaucă 

- 

30.  Concert Adrian Naidin  
(colaborare Primăria Bârlad) 

15 mai 
Ora 22,30 

Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă                

- 

31.   Noaptea Muzeelor 
Spectacol de planetariu 

16 mai Muzeograf   
Ciprian 
Vîntdevară 

- 
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32.  Observaţii astronomice cu publicul şi observarea 
asteroidului (7986) Romania.  

22 mai  Muzeograf 
Ciprian 
Vîntdevară 

- 

33.  Lecţie de muzeu -„Cercetări non-invazive în 
arheologie” 

26 mai Muzeograf 
Mircea Oancă 

- 

34.  Proiecţie Cinema 3D+ghidaj 
 

28 mai 
 

Muzeograf 
Mircea Oancă 

- 

35.  Proiecţie Cinema 3D+ghidaj 28 mai 
 

Muzeograf 
Mircea Oancă 

- 

36.   
Proiecţie Cinema 3D+ghidaj 

29 mai 
 

Muzeograf 
Mircea Oancă 

- 

37.  Observaţii astronomice în stradă 
 

30 mai Muzeograf 
 Ciprian 
Vîntdevară 

- 

38.  Expoziţia  itinerantă „Aurul şi argintul antic al 
României“- 
vernisată la Muzeul Unirii Alba-Iulia, 

4  iunie 
 

Muzeograf   
Mircea 
Mamalaucă                

- 

39.  Proiecție Cinema 3D+ghidaj 4 iunie Muzeograf 
Mircea Oancă 

- 

40.  Proiecție Cinema 3D+ghidaj 
 

5 iunie Muzeograf 
Mircea Oancă 

- 

41.  Proiecție Cinema 3D+ghidaj 
 

5 iunie Muzeograf 
Mircea Oancă 

- 

42.  Proiecție Cinema 3D+ghidaj 5 iunie Muzeograf 
Mircea Oancă 

- 

43.  Proiecție Cinema 3D+ghidaj 
 

6 iunie Muzeograf 
Mircea Oancă 

- 

44.  Proiecție Cinema 3D+ghidaj 
 

6 iunie Muzeograf 
Mircea Oancă 

- 

45.  Proiecție Cinema 3D+ghidaj  
12 iunie 

Muzeograf 
Mircea Oancă 

- 

46.  Proiecție Cinema 3D+ghidaj 
 

12 iunie Muzeograf 
Mircea Oancă 

- 

47.  Spectacol de planetariu  13 iunie Muzeograf 
Mircea Oancă 

- 

48.  Concert de muzică clasică Trio-ul A Piacere 
(Andrei Ienoiu-Pânzariu - pian, 
Călin Fărcăşel - flaut, Andreea Ocheană - vioară 

14 iunie Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă               

400 

49.  Proiecție Cinema 3D+ghidaj 16 iunie Muzeograf 
Mircea Oancă 

- 

50.  Proiecție Cinema 3D+ghidaj 16 iunie Muzeograf 
Mircea Oancă 

- 

51.  Proiecție Cinema 3D+ghidaj 16 iunie Muzeograf 
Mircea Oancă 

- 
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52.  Concert Interferenţe sonore 
Şc. Gimnaz. G. Tutoveanu şi Şc. Gimnaz. de Arte 
N.N. Tonitza  (colaborare) 

16 iunie Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă               

- 

53.   Deschiderea oficiala aTaberei internaţionale de 
arheologie de la Polocin, cea de-a VII-a ediţie, 
2015, organizată de Clubul „Rotary” Bârlad, 
-peste programul minimal 

 26 
iulie 
6 august 

Muzeografii 
Mircea 
Mamalaucă, 
Mircea Oancă 

 

54.  Observaţii astronomice la Pensiunea Raluca, 
comuna Tutova, judeţul Vaslui 

28 
iulie 

Muzeograf 
Dumitru Ciprian 
Vîntdevară 

- 

55.  Tabăra de astronomie "Deep Sky" din Munţii 
Măcinului. Activitate organizată de Observatorul 
Astronomic din cadrul Complexului Muzeal de 
Ştiinţele Naturii Galaţi şi Primăria comunei 
Luncaviţa din Judeţul Tulcea.  

5-9 august Muzeograf 
Dumitru Ciprian 
Vîntdevară 

- 

56.  Gala de astronomie - Târgovişte 2015 
- Activitatea organizată de Societatea 

Astronomică Română de Meteori - Târgovişte. 

4 - 6 
septembrie 

Muzeograf 
 Dumitru 
Ciprian 
Vîntdevară 

- 

57.  Spectacol de planetariu 
 

18 
septembrie 

Muzeograf  
Mircea Oancă 

- 

58.  Ediţia a II-a a festivalului  "Fereastră către Ştiinţă" 
cu conferinţa publică intitulată "Nova Roşie 
Luminoasă din Galaxia M 101", la Muzeul de 
Istorie "Teodor Cincu" din Tecuci. 

19 
septembrie 

Muzeograf 
Dumitru Ciprian 
Vîntdevară 

- 

59.  Spectacol de planetariu 20 
septembrie 

Muzeograf   
Mircea Oancă 

- 

60.  Spectacol de planetariu 
 

20 
septembrie 

Muzeograf   
Mircea Oancă 

- 

61.  Expoziţia  itinerantă „Aurul şi argintul antic al 
României“-vernisată la Muzeul Judeţean Buzău 

23 
septembrie 

Muzeograf   
Mircea 
Mamalaucă                

- 

62.  Noaptea cercetătorilor. 25 
septembrie 

Muzeograf 
 Ciprian 
Vîntdevară 

- 

63.  Proiecție film documentar 
1989 
 

07 
octombrie. 
ora 11:00 

Muzeograf 
Mircea 
Mamalaucă 

- 

64.  Proiecție film documentar 
Aici..adică  acolo 
 

14 
octombrie 
ora 11:00 

Muzeograf 
Mircea 
Mamalaucă 

- 

65.  Lecţie de muzeu la clasa a IX-a, "Col. Naţ. Gh. 
Roşca Codreanu" - Introducere în astronomie şi 
formarea Sistemului Solar.  

14 
octombrie 

Muzeograf 
Dumitru Ciprian 
Vîntdevară 

- 
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66.  Lecţie de muzeu la clasa a IX-a, "Col. Naţ. Gh. 
Roşca Codreanu" - Introducere în astronomie şi 
formarea Sistemului Solar 

14 
octombrie 

Muzeograf 
Dumitru Ciprian 
Vîntdevară 

- 

67.  Concert  Brahms –recital pian  18 
octombrie 

Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă                

343 

68.  Proiecție film documentar 
Recidiva 

 

21.10. ora 
11:00 

Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă                

- 

69.  Proiecție film documentar 
Normalizarea 
 

28 
octombrie 
ora 11:00 

Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă                

- 

70.  Proiecție film documentar 
București, unde esti? 
 

04 
noiembrie 
ora 11:00 

Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă                

- 

71.  Proiecție film documentar 
Joanna 

4 
noiembrie 
 

Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă                

- 

72.  Spectacol de planetariu 17 
noiembrie 

Muzeograf 
Mircea Oancă 

- 

73.  Expoziţia  itinerantă „Aurul şi argintul antic al 
României“-vernisată la Muzeul Olteniei, Craiova 
până la 31 ianuarie 2016 

18 
noiembrie 

Muzeograf  
Mircea 
Mamalaucă               

- 

74.  Videoconferinţă "În direct cu Agenţia Spaţială"- 
prezentare: Aurora Simionescu de la Agenţia 
Spaţială Japoneză (JAXA) 

28 
noiembrie 

Muzeograf 
 Ciprian 
Vîntdevară 

- 

75.  Concert Enescu 60 susținut de Corina Răducanu și 
Eugen Dumitrescu 

1 
dece

mbrie 

Muzeogra
f  Mircea 
Mamalaucă 

1500/2340,24 

76.  Concert de muzică clasică susținut de elevii de la 
Şcoala de Muzică ,,N.N.Tonitza” 

10 
decembrie 

Muzeogra
f  Mircea 
Mamalaucă 

- 

77.  Conferința Elefanți străvechi la Gherghești  13 
decembrie 

Muzeograf  
Laurenţiu 
Ursachi 

-/168.69 

78.  Concertde muzică clasică susținut de elevii de la 
Şcoala de Muzică ,,N.N.Tonitza” 

14 
decembrie 
Ora 17,00 

Muzeograf 
Mircea Oancă 

- 

79.  Concertde muzică clasică susținut de elevii de la 
Şcoala de Muzică ,,N.N.Tonitza” 

14 
decembrie 
Ora 18,00 

Muzeograf 
Mircea Oancă 

- 

06 

 127 spectacole planetariu -  
Peste programul minimal 

Trim I-IV 
 

Muzeograf 
 Ciprian 
Vîntdevară 

- 

         3.251,93         
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                   Total 206 activităţi 

 
 
 
         Director, 
prof. Mircea Mamalaucă 


	Raportde activitate depus de Manager  2011 - 2016
	13. http://www.obiectivdevaslui.ro/?q=node/29209 -Muzeul bârlădean, număr record de vizitatori
	15. http://obiectivdevaslui.ro/?q=node/29340 - “Magyar magic”, la Bârlad
	16.http://www.vrn.ro/recital-instrumental-%E2%80%9Emagyar-magic%E2%80%9D-la-Bârlad
	17http://www.b-o.ro/Stire-video-Est1TV-Bârlad-4036-PE_ARIPILE_MUZICII_UNGURESTI.html
	55. http://obiectivdevaslui.ro/?q=node/31793  -Muzeul bârlădean, asaltat de vizitatori
	7 pers.
	Participarea la echipa de lucru din cadrul muzeului ce se ocupă cu descărcările de sarcină arheologică au condus la colectarea unui important material  ceramic, litic şi paleontologic din teritoriul cercetat, şi totodată la identificarea  unor noi sit...
	- reabilitare DN24, limită judeţ Galaţi/Vaslui şi DN 24B, Crasna-Albiţa "Lot 1 DN 24 Km 51+000-Km 90+000";
	- reabilitare DN24, limită judeţ Galaţi/Vaslui şi DN 24B, Crasna-Albiţa;  Lot 2 DN 24 Km 90+000-Km 105+070 DN 24B Km 0+000-Km 22+000;
	-reabilitare DN 24, limită judeţ Galaţi/Vaslui şi DN 24B, Crasna-Albiţa "Lot3 DN 24B Km 22+000-Km 47+881";
	- reabilitare DN 24, Crasna-Iași, Km 105+720 – Km 188+150 – în traversarea teritoriului județului Vaslui şi a judeţului Iaşi.
	- Supraveghere arheologică pentru proiectul de investiții Reabilitare DN24 limită judeţ Galaţi/Vaslui şi DN 24B Crasna-Albiţa "Lot 1 DN 24 Km 51+000-Km 90+000".
	- Supraveghere arheologică pentru proiectul de investiții Reabilitare DN24 limită judeţ Galaţi/Vaslui şi DN 24B Crasna-Albiţa;  Lot 2 DN 24 Km 90+000-Km 105+070 DN 24B Km 0+000-Km 22+000.
	- Supraveghere arheologică pentru proiectul de investiții Reabilitare DN 24 limită judeţ Galaţi/Vaslui şi DN 24B Crasna-Albiţa "Lot3 DN 24B Km 22+000-Km 47+881".
	- Redactarea raportului intermediar de supraveghere arheologică pentru proiectul de investiţii Reabilitare DN24 limită judeţ Galaţi/Vaslui şi DN 24B Crasna-Albiţa "Lot 1 DN 24 Km 51+000-Km 90+000".
	- Redactarea raportului intermediar de supraveghere arheologică pentru proiectul de investiţii Reabilitare DN24 limită judeţ Galaţi/Vaslui şi DN 24B Crasna-Albiţa;  Lot 2 DN 24 Km 90+000-Km 105+070 DN 24B Km 0+000-Km 22+000.
	- Redactarea raportului intermediar de supraveghere arheologică pentru proiectul de investiţii Reabilitare DN 24 limită judeţ Galaţi/Vaslui şi DN 24B Crasna-Albiţa "Lot3 DN 24B Km 22+000-Km 47+881".
	- Expoziţia –Tablou de familie –  Cela, Costin, Lisandru Neamţu
	- Dezvelirea statuiei Marcel Guguianu(colaborare )
	- Expoziţie –Ziarul neconvenţional
	- Expoziţie – „Expoziţie Naţională de Numismatică”
	- Societatea Filarmonică Bârlad colaborare cu Fundatia culturală „Remember Enescu”   Bucureşti
	- Concert  susţinut  de elevii Liceul Pedadogic Bârlad
	Participarea la echipa de lucru din cadrul muzeului ce se ocupă cu descărcările de sarcină arheologică în cadrul proiectului de reabilitate a porţiunii de drum Crasna - Iaşi:
	- Redactarea raportului final de supraveghere arheologică pentru proiectul de investiţii Reabilitare DN24 limită judeţ Galaţi/Vaslui şi DN 24B Crasna-Albiţa "Lot 1 DN 24 Km 51+000-Km 90+000".
	- Redactarea raportului final de supraveghere arheologică pentru proiectul de investiţii Reabilitare DN24 limită judeţ Galaţi/Vaslui şi DN 24B Crasna-Albiţa;  Lot 2 DN 24 Km 90+000-Km 105+070 DN 24B Km 0+000-Km 22+000.
	- Redactarea raportului final de supraveghere arheologică pentru proiectul de investiţii Reabilitare DN 24 limită judeţ Galaţi/Vaslui şi DN 24B Crasna-Albiţa "Lot3 DN 24B Km 22+000-Km 47+881".
	- Achiziţii pentru eficientizare  2013 - s-au achiziţionat diverse materiale (acetonă, superglu, pungi, aracet, polistiren, pensule, etc) pentru restaurarea şi conservarea bunurilor culturale descoperite în urma activităţilor de cercetare şi colectare...
	Achiziţii şi diverse lucrări administrative pentru eficientizarea activităţilor din muzeu în 2014:
	- s-au achiziţionat materiale și substanțe necesare în procesul de restaurarea şi conservare a bunurilor culturale descoperite în urma activităţilor de cercetare şi colectare în teren.
	 29 august - obţinerea accesului de a posta direct la Biroul Central de Telegrame Astronomice cu sediul la Harvard, S.U.A. De la această dată observatorul astronomic este recunoscut şi putem anunţa o eventuală descoperire direct pe Transient Objects ...

	 Documentare ştiinţifică pentru fiecare eveniment cultural cuprins în programul de activităţi: expoziţie, serată literare, lecţie de muzeu;
	 Selectarea pieselor din patrimoniul muzeului, pentru realizarea expoziţiei “Arta din tranşee. Fenomenul Trench art”;
	 Curăţarea pieselor din colecţia Cristian Dumitru, în vederea etalării lor în expoziţia “Arta din tranşee. Fenomenul Trench art” (1 săptămână);
	 Realizarea proiectului tehnic privind modernizarea expoziţiei permanente “Bârladul cultural”;
	 Practică cu studentul Ionuţ Balan de la Universitatea din Bucureşti (60 de ore);
	 Serviciu în muzeu, ca muzeograf de serviciu – în fiecare lună, pe tot parcursul anului;
	 Verificarea inventarului mijloace fixe şi mobile din instituţie (împreună cu ceilalţi colegi care au făcut parte din comisie), aflate în gestiunea administratorului Sorin Dumitraşc;
	Achiziţii şi diverse lucrări administrative  pentru eficientizarea activităţilor din muzeu în:
	Anul 2014
	- s-au achiziţionat materiale și substanțe necesare în procesul de restaurarea şi conservare a bunurilor culturale descoperite în urma activităţilor de cercetare şi colectare în teren.
	Anul  2015
	- Mamifere preistorice din zona Podişul Bârladului                                                                                                                               la Şcoala Gimnazială  din Iana;
	- Lecţie de muzeu, Şcoala Iana, com. Iana, jud. Vaslui
	- Dezvelirea statuiei Marcel Guguianu
	- Concert  susţinut  de elevii de la Liceul Pedadogic Bârlad)
	- Concert  susţinut  de elevii de la Scoala de Muzică N.N.Tonitza Barlad)


