Consiliul Județean Vaslui

Evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri
Nr.
crt.
1.

Instituție
organizatoare /
Parteneri
Muzeul Judeţean
„ȘTEFAN CEL MARE”
Vaslui

Titlu

Descriere

Data / perioada și
locul desfășurării

Expoziţie tematică dedicată zilei - Proiectul a fost amplu și a fost format în două
28 noiembrie 2018
naţionale a României: ”1 etape:
DECEMBRIE 1918 – MAREA  s-au realizat medalii cu titlul: „ALBA-IULIA
UNIRE”. MEMORIA MEDALIEI –
1918 – VASLUI 2018” unde au fost încrustate
Un veac de unitate a
pe avers figurile emblematice ale Mareșalului
Transilvaniei cu România”
Constantin Prezan și plutonierului major
Constantin Țurcanu – Peneș Curcanul, iar pe
revers s-au conturat într-o formă stilizată
clădirea Muzeului Județean „Ștefan cel Mare”
Vaslui, a Consiliului Județean Vaslui și a
Prefecturii Județului Vaslui, pe cerc s-a
încrustat legenda: ALBA-IULIA 1918 – VASLUI
2018
 a doua etapă constă în realizarea unei
expoziții temporare axată pe etalarea unor
medalii și decorații militare dedicate
momentelor istorice ale Marii Uniri și/sau a
înfăptuitorilor acesteia, din colecțiile muzeului
precum și din colecții particulare

Finanțare
Ministerul Culturii și
Identității Naționale

2.

Muzeul Judeţean
„ȘTEFAN CEL MARE”
Vaslui

„CENTENARUL
ROMÂNIEI
MARI. Armata Română în
mărturii
muzeistice
şi
documentare”

Evenimentul a fost compus din doua părți:
1. Expoziția „Centenarul României Mari. Armata
Română în mărturii muzeistice și documentare”
- Scopul principal este conștientizarea
importanței comemorării înaintașilor noștri care
și-au jertfit viața pentru unitatea neamului
românesc, pentru pacea și bunăstarea poporului
român.
2 - Paradă militară cu uniforme de epocă Demonstrație de reconstituire istorico-militară
realizată de Asociației Tradiția Militară București
- Scopul principal este acela de a prezenta
publicului interesat și nu numai a unui program
de tehnici și efective militare folosite de Armata
Română în Primul Război Mondial

Sâmbătă, 19 mai
2018
Duminică 20 mai
2018

Ministerul Culturii și
Identității Naționale

3.

Muzeul Judeţean
„ȘTEFAN CEL MARE”
Vaslui

„ CENTENARUL MARII UNIRI ”- - Volumul omagial „Centenarul Marii Uniri” va
Volum omagial
cuprinde o serie de articole despre Primul Război
Mondial și Marea Unire din 1918.
La întocmirea acestui volum vor colabora o serie
de profesori universitari, muzeografi, arhiviști,
cercetători din ţară şi străinătate, care vor aduce
în fața publicului de specialitate şi nu numai,
subiecte inedite despre „Marele Război” și
principalele momente care au dus la Marea Unire
din anul 1918.

28 noiembrie 2018

Ministerul Culturii și
Identității Naționale

4.

Muzeul Judeţean
„ȘTEFAN CEL MARE”
Vaslui

Simpozion ştiinţific
“Personalităţi vasluiene”

- Scopul principal este aducerea în prim-plan a
27 noiembrie 2018
memoriei acelor personalități din județul Vaslui
care s-au remarcat în Primul Război Mondial,
pentru credință, libertate, dreptate și pentru
făurirea statului național unitar român.
Manifestarea se va focaliza pe jertfa eroilor
vasluieni care au luptat în „Marele Război” și care
a dus la desăvârşirea statului unitar român.

Ministerul Culturii și
Identității Naționale

5.

Muzeul Judeţean
„ȘTEFAN CEL MARE”
Vaslui
Consiliul Judeţean
Vaslui

Manifestarea cultural-științifică
,,UNIREA PRINCIPATELOR
ROMÂNE - de la idee la faptă”

- Scopul principal al manifestării a fost
conștientizarea importanței şi semnificației
evenimentului petrecut la data de 24 ianuarie
1859.
Obiectivul principal al manifestării a fost
sensibilizarea publicului larg asupra importanţei
şi înţelegerii fenomenului istoric de la 24
ianuarie1959, în context intern şi internaţional.
Aducerea în faţa publicului a unui acelui
moment trainic, care a condus la, recunoștință
unui neam întreg, recunoştinţa tuturor românilor

23 ianuarie 2018

Consiliul Judeţean
Vaslui

6.

Muzeul Judeţean
„ȘTEFAN CEL MARE”
Vaslui
Consiliul Judeţean
Vaslui

Simpozionul Științific „UNIREA
BASARABIEI CU ROMÂNIA”

- A avut ca scop principal aducerea în prim-plan a
contextului internațional şi a evenimentelor
interne din Basarabia, care au dus la unirea
acestei provincii românești cu Țara - Mamă.
Aducerea în fața publicului a marelui act de la 27
martie - Ziua Unirii Basarabiei cu România a
reprezentat primul pas spre clipa de la 1
decembrie 1918. Conștientizarea publicului larg
asupra semnificației acestui important Act Istoric
ne ajută să înțelegem modul în care s-a înfăptuit
statul național unitar român.

27 martie 2018

Consiliul Judeţean
Vaslui

7.

Muzeul Judeţean
„ȘTEFAN CEL MARE”
Vaslui
Inspectoratul Școlar
Vaslui

Simpozionul științific
„CENTENARUL MARII UNIRI” –
cu participarea profesorilor de
istorie

- A avut ca scop principal conștientizarea
importanței și semnificației Centenarului Marii
Uniri și a realizării la 1 Decembrie 1918 a statului
național unitar român.
Invitaţii speciali au fost profesori universitari din
București și Iași.

25 aprilie 2018

Consiliul Judeţean
Vaslui

8.

Muzeul Judeţean
„ȘTEFAN CEL MARE”
Vaslui
Consiliul Judeţean
Vaslui
Asociația Cultul Eroilor

Manifestarea cultural-științifică
„ZIUA VETERANILOR” –
dedicată Zilei Veteranilor - Sala
de ședințe a Consiliului Județean
Vaslui

- A avut ca scop principal aducerea în prim-plan a
memoriei combatanţilor acoperiţi de glorie pe
redutele Războiului de Independenţă, precum şi
pe câmpul de luptă din Primul Război Mondial și
din Al Doilea Război Mondial.
Manifestarea s-a focusat pe elogierea veteranilor

29 aprilie 2018

Consiliul Judeţean
Vaslui

de război din județul Vaslui, eroi ai Neamului
Românesc.
9.

Muzeul Judeţean
„ȘTEFAN CEL MARE”
Vaslui
Consiliul Judeţean
Vaslui

Simpozion științific „ZIUA
EROILOR. Ziua Înălțării
Domnului” – organizat
împreună cu Asociația Cultul
Eroilor din Vaslui

- Simpozionul a avut ca scop principal aducerea
în prim-plan a memoriei celor căzuți de-a lungul
veacurilor pe câmpurile de luptă, pentru
credință, libertate, dreptate și pentru apărarea
țării și întregirea neamului românesc.
Manifestarea s-a focalizat pe jertfa eroilor care
au luptat în „Marele Război” care a condus la
desăvârșirea statului național unitar român.

17 mai 2018

Consiliul Judeţean
Vaslui

10.

Muzeul Judeţean
„ȘTEFAN CEL MARE”
Vaslui
Consiliul Judeţean
Vaslui

Simpozionul științific „1
DECEMBRIE – ZIUA NAȚIONALĂ
A ROMÂNIEI”

- A avut ca scop principal conștientizarea
importanței și semnificației Centenarului Marii
Uniri.
Invitaţii au fost de la Muzeul Național Militar din
București, dar și profesori universitari din
București și Iași.

28 noiembrie 2018

Consiliul Judeţean
Vaslui

11.

Muzeul Judeţean
„ȘTEFAN CEL MARE”
Vaslui

Sesiunea
Naţională
de
Comunicări Ştiinţifice şi Anuarul
(cu
rezumat)
„ACTA
MOLDAVIAE
MERIDIONALIS”
ale Muzeului Judeţean Vaslui dedicate Centenarului Primului
Război Mondial și Centenarului
Marii Uniri

- Scopul principal este conștientizarea și
creșterea rolului și a importanței Muzeului
Județean "Ștefan cel Mare" Vaslui în cadrul
rețelei muzeistice naționale și în dezvoltarea
cercetării patrimoniului cultural. Sesiunea s-a
desfășurat în prezența unui public format din:
muzeografi, cercetători, profesori din țară,
profesori de istorie din județul Vaslui și elevi din
liceele vasluiene. De altfel, acest public s-a
constituit în grupul-țintă pe care l-am avut în
vedere, la care s-au adăugat și alte persoane
interesate de această temă. S-a avut în vedere și
sensibilizarea grupului-țintă asupra importanței
și înțelegerii fenomenului muzeistic, în contextul
dezvoltării științelor istorice.

joi, 27 septembrie
2018, ora 10:00 în
Sala „Ștefan cel
Mare” a Consiliului
Județean Vaslui

Ministerul Culturii și
Identității Naționale

12.

13.

14.

Muzeul Judeţean
„ȘTEFAN CEL MARE”
Vaslui - organizator
Parteneri:
- Consiliului Județean
Vaslui,
- Primăria Comunei
Dumești,
- Batalionul 110 Sprijin
Logistic „Mareșal
Constantin Prezan” din
cadrul U.M. 01764
Brăila,
- Școala Gimnazială
„Mareșal Constantin
Prezan” Dumești
- doamna Olga
Macarie, nepoata
Mareșalului
Constantin Prezan
Muzeul Judeţean
„ȘTEFAN CEL MARE”
Vaslui

Simpozionul ştiinţific „Mareşal - În cadrul Simpozionului științific au fost
Constantin Prezan – apǎrǎtor al susținute prelegeri de către specialiști despre
Marii Uniri”
perioada Primului Război Mondial și
personalitatea Mareșalului Constantin Prezan.
- În aceeași zi, s-a putut vizita și conacul de la
Schinetea , în care și-a trăit ultimii ani de viață
Mareșalul Constantin Prezan și soția acestuia,
Olga Prezan.
- Toate momentele importante ale Manifestării
cultural - științifice au fost pozate și filmate, puse
pe site-ul muzeului (http://muzeu-vaslui.ro/) şi
pe pagina sa de Facebook ce conține și un loc
virtual de comunicare.
- La această activitate au fost invitați să participe
partenerii, asociații, autoritățile locale și
județene, reprezentanții mass-media, beneficiarii
(direcți și indirecți) și grupurile țintă etc.

25-26 august 2018
Vaslui, Schinetea

Ministerul Culturii și
Identității Naționale

PENEŞ CURCANUL - renumit - Scopul principal este aducerea în prim-plan a
erou vasluian
renumitului erou vasluian Constantin Ţurcanu
(Peneş Curcanul) - erou al Războiului de
Independenţă, participant la cel de-al Doilea
Război Balcanic şi la Primul Război Mondial şi
conştientizarea publicului larg asupra a ceea ce a
fost şi va rămâne în istoria noastră naţională
plutonierul-major Constantin Ţurcanu.

joi, 15 martie 2018,
ora 1100 în Sala
„Personalităţi” a
Muzeului Judeţean
,, Ştefan cel Mare”
Vaslui.

Ministerul Culturii și
Identității Naționale

Muzeul “VASILE
PÂRVAN”, Bârlad

Concurs internaţional, Bienala
N. N. Tonitza – cu tema
„NAŢIUNE-IDENTITATEINTEGRITATE”

- S-a organizat a doua editie a Bienalei care septembrie –
poartă numele marelui pictor, la care au fost noiembrie 2018
invitați artişti plastici şi graficieni atât din ţară cât Bârlad
şi din străinătate
- Expoziţia – concurs a cuprins mai multe etape
care s-au încheiat prin lansarea catalogului
expoziţiei şi premierea câştigătorilor.

Ministerul Culturii și
Identității Naționale

15.

Muzeul “VASILE
PÂRVAN”, Bârlad
CARP Bârlad

16.

Muzeul “VASILE
PÂRVAN”, Bârlad

Spectacol de muzică și versuri - Spectacol dedicat Micii Uniri, de la 24 ianuarie 13 ianuarie
„În unire e puterea”
1859
Sala de spectacole
din cadrul CARP
Bârlad

Consiliul Județean
Vaslui

Conferința: "Generali în Primul - Au fost prezentate carierele unor celebri 20 ianuarie
Război Mondial-politicieni în generali participanți la Primul Război Mondial, Sediul central al
perioada interbelică".
care mai apoi au îmbrățișat cariera politică
Muzeului

Consiliul Județean
Vaslui

Concert de pian la patru mâini, - Au fost prezentate lucrări celebre din 10 februarie
sub genericul: Centenarul Marii repertoriul marelui muzician George Enescu Pavilonul
Uniri
(Rapsodia română)
expozițional
„Marcel Guguianu”

Consiliul Județean
Vaslui

Conferință: Marea Unire de la - Au fost creionate principalele momente care au 29 aprilie
1918
precedat
Marea
Unire
și
importanța Sediul central al
evenimentului de la 1 decembrie 1918 pentru Muzeului
istoria tuturor românilor

Consiliul Județean
Vaslui

Sesiunea Națională a Muzeului: - Contribuția și percepția pe care au avut-o 10-12 mai
Contribuţii
româneşti
la oamenii de cultură români asupra participării Sediul central al
înfăptuirea României Mari
țării la Primul Război Mondial și a actului unirii de Muzeului
la 1918

Consiliul Județean
Vaslui

Expoziţie de astrofotografie: - S-a încercat prezentarea celor mai importante 22 septembrie
Eclipsele de Lună şi Soare eclipse de soare și lună din intervalul 1918 - 2018 Sediul central al
vizibile
de
pe
teritoriul
Muzeului
României din ultimii o sută de
ani (1918 -2018)

Consiliul Județean
Vaslui

Consiliul Județean
Vaslui
Consiliul Național al
Arhivelor Statului
17.

Muzeul “VASILE
PÂRVAN”, Bârlad
pianiștii Corina
Răducan și Eugen
Dumitrescu

18.

Muzeul “VASILE
PÂRVAN”, Bârlad
istoricul și prof. univ.
dr. Ioan Agrigoroaie

19.

20.

Muzeul “VASILE
PÂRVAN”, Bârlad
specialiști din întreaga
țară
Muzeul “VASILE
PÂRVAN”, Bârlad
Institutul Astronomic
din cadrul Academiei

21.

22.

23.

Române
colaboratori din țară și
Republica Moldova
Muzeul “VASILE
PÂRVAN”, Bârlad
Fundația culturală
Remember Enescu,
Primăria Bârlad,
Consiliul Local Bârlad
Muzeul “VASILE
PÂRVAN”, Bârlad
Muzeul Theodor Cincu
din Tecuci,
Muzeul Brăilei Carol I,
colecționari particulari
Muzeul “VASILE
PÂRVAN”, Bârlad
UAPR,
Primăria și Consiliul
Local Bârlad,
Asociația Constantin
Hamangiu

24.

Muzeul “VASILE
PÂRVAN”, Bârlad
Universitatea de Arte,
George Enescu din Iași

Festivalul
internațional
de - Festival aflat la prima ediție care a încercat să
muzică clasică „Pe urmele lui aducă în centrul atenției pe marele compozitor și
George Enescu la Bârlad”
interpret George Enescu, care în mai multe
rânduri, în timpul Primului Război Mondial, a
cântat soldaților răniți aflați în spitalele din
Bârlad

12-14 octombrie
Pavilionul
expozițional Marcel
Guguianu

Consiliul Județean
Vaslui

Expoziția - Marea Unire în - S-a încercat surprinderea trăirilor românilor 11 noiembrie 2018 memoria românilor
vizavi de marele eveniment, pornind de la 15 ianuarie 2019
participarea acestora la Primul Război Mondial
Sediul central al
Muzeului

Consiliul Județean
Vaslui

Premierea câștigătorilor
concursului internațional Bienala
Tonitza 2018, lansarea
catalogului și a medaliei
omagiale

- Juriul format din cinci membri, toți artiști 30 noiembrie 2018
plastici și în același timp profesori universitari, au Sediul central al
nominalizat trei lucrări, câte una de la cele două Muzeului
secții (pictură, grafică), la care se va adăuga o
lucrare a unui tânăr talentat. La cele trei premii
oferite de Primăria și Consiliul local Bârlad,
Asociația Constantin Hamangiu și Consiliul
Județean Vaslui împreună cu Muzeul „Vasile
Pârvan” se vor adăuga alte două premii din
partea Uniunii Artiștilor Plastici din România și
trei premii speciale

Consiliul Județean
Vaslui

Concert omagial

- Concert dedicat Marii Uniri și a încheierii celei 30 noiembrie 2018
de-a doua ediții a Bienalei Internaționale de Artă Pavilionul
Contemporană N. N. Tonitza – Bârlad 2018
expozițional Marcel
Guguianu

Consiliul Județean
Vaslui

25.

26.

27.

28.

Biblioteca Judeţeană Cultura românească – factor de - S-au marcat cei 250 de ani de la naşterea lui
“NICOLAE
MILESCU unitate naţională
Veniamin Costache prin:
SPĂTARUL” Vaslui
-dezvelirea unei plăci comemorative la bustul lui
Veniamin Costache amplasat în faţa Şcolii
Gimnaziale Roşieşti;
-organizarea unui simpozion naţional cu tema
„Veniamin Costache – precursor al Marii Uniri”
-emiterea unei colecţii filatelice de plicuri şi
însemne poştale, medalie comemorativă,
-editarea, tipărirea şi lansarea unui volum
omagial: „Veniamin Costache”.

Simpozion:
mai - iunie 2018

Biblioteca Judeţeană Concurs de creaţie literară - Proiectul şi-a propus stimularea actului creativ
“NICOLAE
MILESCU „Treptele devenirii noastre”
şi sădirea sentimentului de apartenenţă la
SPĂTARUL” Vaslui
cultura românească a creatorilor din România şi
Republica Moldova prin organizarea unui concurs
de literatură.
- Concursul a fost structurat pe două secţiuni:
tineri (elevi/studenţi) şi adulţi şi se adresează
creatorilor din cele două ţări.
- Activitatea a urmărit implicarea participanţilor
în mişcarea literară şi trezirea sentimentelor
patriotice fără a îngrădi libertatea de aderare la
alte spaţii culturale.

Elaborare
regulament:
mai – iunie 2018

Biblioteca Judeţeană Expoziţie documentară „100 de - Au fost selectate documente istorice, lucrari de
“NICOLAE
MILESCU ani, 100 de autori, 100 de specialitate, publicatii
SPĂTARUL” Vaslui
documente”
- S-au organizat activităţi de promovare a
valorilor spirituale româneşti şi a celor mai
importante publicaţii care oglindesc marea unire
şi istoria noastră din ultima sută de ani

septembrie –
octombrie 2018

Biblioteca Judeţeană Unirea
“NICOLAE
MILESCU român
SPĂTARUL” Vaslui
Şcoala Gimnazială “A.
Nechita” Vaslui

Luni, 3.12.2018,
ora 11:00
Biblioteca
Judeţeană „N. M.
Spătarul” Vaslui

–

idealul

poporului - Prezentare de cărţi despre istoria şi simbolurile
care însoţesc acest important eveniment, aflate
în colecţiile bibliotecii, moment literar-artistic cu
tematică specifică evenimentului.

Ministerul Culturii și
Identității Naționale

Editare volum:
septembrie –
octombrie 2018
Vaslui, com.
Roșiesti

Ministerul Culturii și
Identității Naționale

Primire lucrări:
24 septembrie – 20
octombrie 2018
Vaslui

Ministerul Culturii și
Identității Naționale

Vaslui

Consiliul Județean
Vaslui

29.

Biblioteca Judeţeană Unirea
“NICOLAE
MILESCU român
SPĂTARUL” Vaslui

–

idealul

poporului - Prezentare de cărţi despre istoria şi simbolurile
care însoţesc acest important eveniment, aflate
în colecţiile bibliotecii, moment literar-artistic cu
tematică specifică evenimentului.

Şcoala Gimnazială “C.
Parfene” Vaslui

30.

31.

Biblioteca Judeţeană 1 decembrie 1918 - Un vis - Activitate de informare privind semnificaţia
“NICOLAE
MILESCU împlinit
istorică a zilei de 1 decembrie 1918
SPĂTARUL” Vaslui
Şcoala Gimnazială “M.
Eminescu” Vaslui
Biblioteca Judeţeană De la Mica la Marea Unire
“NICOLAE
MILESCU
SPĂTARUL” Vaslui

- Activitate de informare şi verificare a
cunoştinţelor despre momentele importante
care au condus la Marea Unire prin concurs,
participanţi fiind elevi din învăţământul liceal

Şcoala Gimnazială „C.
Motaş” Vaslui

32.

Direcţia
Judeţeană
Vaslui a Arhivelor
Naţionale
Biblioteca Judeţeană Contribuţia
înaintaşilor
“NICOLAE
MILESCU înfăptuirea Marii Uniri
SPĂTARUL” Vaslui

la - Sesiune de comunicări

Liceul Teoretic „M.
Kogălniceanu” Vaslui
Liceul Teoretic „E.
Racoviţă” Vaslui
33.

Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii

Editarea albumului “Măi
soldate roșior”

- Format din text și CD audio, reprezentând vol.
1, Cântece de cătănie, din Arhiva de Folclor
“Vasile Adăscăliței”, transpunerea digitală a

Marţi, 4.12.2018,
ora 12:00 –
Biblioteca
Judeţeană „N. M.
Spătarul” Vaslui

Consiliul Județean
Vaslui

Marţi, 4.12.2018,
ora 12:00 –
Biblioteca
Judeţeană „N. M.
Spătarul” Vaslui

Consiliul Județean
Vaslui

Miercuri, 5.12.2018, Consiliul Județean
ora 14:00 –
Vaslui
Biblioteca
Judeţeană „N. M.
Spătarul” Vaslui

Joi, 6.12.2018,
ora 14:00 –
Biblioteca
Judeţeană „N. M.
Spătarul” Vaslui

Consiliul Județean
Vaslui

Vaslui

Consiliul Județean
Vaslui

Tradiţionale Vaslui

benzilor de magnetofon înregistrate în anii 19681978, în diferite localități și județele Moldovei,
majoritatea din județul Vaslui
(editor: Lucian-Valeriu Lefter)

34.

Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii
Tradiţionale Vaslui

Editarea ziarului
Marii Uniri

Centenarul - Astfel:
 nr. 1 – 1 decembrie 2017 (Ziua Națională a
României);
 nr. 2 – 24 ianuarie 2018 (Unirea Principatelor
Române);
 nr. 3 – 27 martie 2018 (Unirea Basarabiei cu
România);
 nr. 4 – 17 mai 2018 (Ziua Eroilor);
 nr. 5 – 15 august 2018 (Zilele Municipiului
Vaslui);
 nr. 6 – 1 decembrie 2018 (Ziua Națională a
României)
Editor: Dan Ravaru

Vaslui

Consiliul Județean
Vaslui

35.

Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii
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Editarea unor volume de istorie - Acestea sunt necesare pentru popularizarea Vaslui
a Marii Uniri
acestui eveniment în rândul publicului din județul
Vaslui, prin lansarea acestora la diferite
simpozioane, astfel:
 Dan Ravaru, Revenirea Basarabiei la vatra
străbună. Centenarul Marii Uniri, martie 2018.
 Constantin Chiper, Miluță Moga, MihaiCristian Șelaru, Patria înainte de toate.
Contribuția vasluienilor la Marea Unire, aprilie
2018.
 Dan Ravaru, Revenirea Bucovinei la România.
Centenarul Marii Uniri, octombrie 2018.
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Centrul Judeţean
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Tradiţionale Vaslui

Expoziție
Memoria
vernisaj

Consiliul Județean
Vaslui

de
fotografie, - Expozitia a avut loc la la Muzeul Județean
Marelui
Război, ”Ștefan cel Mare” Vaslui și a fost coordonată de
dnul Lucian-Valeriu Lefter

28 noiembrie 2018
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Simpozioane dedicate
Centenarului Marii Uniri

- Acestea au avut loc în diferite comune ale
județului, inițiate de dl Dan Ravaru, în colaborare
cu primăriile locale, unde au fost lansate și
volume dedicate acestui eveniment, astfel:
 12 aprilie – Dănești;
 21 mai – Boțești;
 22 mai – Laza;
 10 iunie – Lipovăț;
 15 iunie – Vetrișoaia;
 27 iulie – Bârlad;
 14 august – Vaslui;
 30 august – Pungești;
 24 octombrie – Puiești;
 26 octombrie – Dimitrie Cantemir;
 4 noiembrie – Laza (cu dezvelirea noului
monument al eroilor);
 21noiembrie – Ferești;
 29 noiembrie – Ivănești.
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