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VI. STRUCTURA ȘI CONȚINUTUL PROIECTULUI DE MANAGEMENT: 
 
A. Analiza socio-culturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția 
acesteia în sistemul instituțional existent 
 

Accesul la cultură prezintă fără îndoială avantaje atât la nivelul individului cât și la nivelul general al societății. 
În privința persoanelor accesul la cultură reprezintă una din direcțiile prin care aceștia găsesc căile cele mai adecvate de 
a-și petrece timpul liber, de a-și îmbunătății diverse domenii ale vieții, respectiv dezvoltarea unor competențe în diverse 
domenii și nu în ultimul rând de a dezvolta relațiile cu familia și prietenii. În schimb la nivelul societății accesul la cultură 
determină importante transformări asupra mediului economic și social. Așa se face că, spre exemplu, în lumea urbană 
manifestările culturale, creative determină succese economice evidente, iar ponderea industriilor creative se răsfrânge 
pozitiv asupra participării culturale a populației 

Toate politicile și strategiile culturale fiind  influențate pregnant, uneori determinant de o serie de factori, cum 
ar fi: 

Factorul politic  
care poate influența considerabil, dacă ne raportăm inclusiv la o unitate administrativ teritorială, așa cum este 

județul Vaslui, prin deciziile privind dezvoltarea social economică a comunităților din acest areal geografic și 
administrativ, decizii care se vor repercuta direct inclusiv asupra vieții culturale. Pericolul cel mai mare în această direcție 
poate fi legat de nealocarea de resurse instituțiilor care își desfășoaraă activitatea în domeniul cultural. 

Un alt factor care poate influența considerabil politicile culturale, inclusiv a muzeului nostru este: 
Factorul economic.  
Dacă, spre exemplu in anul 2019 și ca urmare a creșterii economice, implicit a PIB-ului lucrurile au căpătat o 

turnură favorabilă, odată cu evenimentele generate de pandaemia de Covid 19 fac ca riscurile unei recesiuni să fie mare, 
iar implicațiile asupra politicilor culturale să aibă de suferit. Spectrul contracției economiei naționale, în paralel cu 
economia mondială, creșterea fiscalității reprezintă acei factori care care își vor putea pune amprenta și vor determina 
scăderea cifrei de afaceri la nivelul județului și implicit vor putea determina o creștere a șomajului. Toate aceste noi 
realități vor influența, cu siguranță, și viața social culturală a comunității în mijlocul căreia ne desfășurăm activitatea. 

Factorul socio-cultural 
Este fără îndoială unul din cei mai importanți factori care pot influența major comunitățile pornind de la nivel 

local până la nivel național repercutându-se asupra indivizilor și a societății. Din rândul factorilor socio-culturali cu 
influențe deloc de neglijat sunt evoluția demografică, destul de nefavorabilă pentru județul Vaslui, dar și atât de intensul 
fenom al migrației externe. Această migrație generând o multitudine de probleme grave în familiile în care unul sau chiar 
ambii părinți au decis să muncească în afara țării. În această situație s-a putut constata o creștere alarmantă a abandonului 
școlar, a ratei infracționalității în rândul tinerilor. În această situație extrem de importantă, intervine orientarea 
autorităților spre influențarea populației în îmbrățișarea unei atitudini pozitive fașă de valorile și elementele culturale, 
autoritățile fiind acelea care pot influența substanțial dezvoltarea infrastructurii culturale. În acest demers al autorităților 
trebuie să aibă in vedere dezvoltarea unei rețele de instituții culturale cât și modernizarea și îmbogățirea constantă a 
patrimoniului. 

Fără îndoială mediul social și, prin extensie, cel cultural pot influența oamenii în moduri complexe, de la 
adoptarea unui comportament deviant, până la realizarea și promovarea unor acțiuni benefice atât la nivel personal, cât 
și la nivel societal. Consumul cultural este una dintre fațetele acestor influențe. În primul rând, indiferent de tipul 
activității culturale în care oamenii sunt implicați, tendința generală este ca în locurile în care există mai multe elemente 
de infrastructură culturală numărul activităților la care persoanele participă este mai ridicat. În al doilea rând, un mediu 
social în care prezența infrastructurii culturale este mai pronunțată determină nu doar o participare mai crescută din partea 
populației, dar și o apreciere mai mare a beneficiilor pe care activitățile culturale le au în alte sfere ale vieții, cum ar fi: 
munca (prin beneficiile aduse asupra capitalului uman), și timpul liber (prin beneficiile aduse la menținerea capitalului 
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social). Factorii individuali, la rândul lor, creează diferențe în ceea ce privește percepția asupra beneficiilor care sunt 
asociate participării la  activitățile culturale.  

Un alt factor care influențează major viața comunităților este cel tehnologic, tehnologia informaţiei şi 
comunicării, accesul la reţelele electronice de comunicare rapide, punându-și amprenta pe devenirea acestora.  

Tehnologia, sub toate aspectele sale și din toate domeniile reprezintă un motor pentru toate sectoarele economice, 
motiv pentru care este necesară aplicarea unor politici publice speciale pentru dezvoltare. Aceste politici, într-un județ 
cu multe probleme de ordin socio-economice, sunt mai dificil de implementat având în vedere prețul noilor tehnologii, 
dificultăți putând întâmpina atât populația cât și mediul economic și nu în ultimul rând instituțiile.  

La ora actuală se vorbește despre ”diviziune digitală” ca un nou  concept care surprinde inegalităţile privind 
accesibilitatea noilor tehnologii informaţionale atât la nivel individual, cât şi la nivel macrosocial, între ţări şi regiuni. 
Astfel, teoriile asupra diviziunii digitale se înscriu în sfera mai largă a teoriilor inegalităţilor de ordin economic, ale 
stratificării sociale şi ale dezvoltării sociale. 

În acest context, este important însă preţul tehnologiilor şi măsura în care populaţia, instituţiile publice şi mediul 
economic pot achiziţiona noile tehnologii.  

Merită însă accentuată problema digitalizării și surpinsă importanța și impactul îndeosebi  asupra tinerei generații. 
Trebuie pornit de la faptul că tehnologiile digitale au permis realizarea de noi activităţi în timpul liber atât în spaţiul 
public, cât şi în spaţiul non-public (privat, domestic). În contextul posibilității de conectare aproape permanente la noile 
media, dimensiunea participării culturale a început să capete o importanţă din ce în ce mai mare. Instituţiile care oferă 
produse sau servicii culturale au resimţit presiunea de a inova şi de a pune în practică iniţiative care să crească gradul de 
implicare a publicului în producerea sau în interacţiunea cu un anumit conţinut cultural. Astfel, pot fi aduse în discuţie o 
serie de activităţi culturale care integrează noile tehnologii pentru a spori gradul de interactivitate (ex. muzee 
participative). În acest context, viitorul asupra consumului cultural au ajuns să fie echivalate cu o perspectivă a participării 
culturale, fapt ce caracterizează nu doar practica cercetării sociale ştiinţifice fundamentale sau aplicate, ci şi modul în 
care sunt concepute şi structurate documentele guvernamentale care stau la baza politicilor publice. 

În privința tinerilor trebuie spus faptul că aceștia  au moduri şi practici de consum cultural mai degrabă interactive, 
influenţate într-o mare măsură de utilizarea noilor tehnologii, şi folosesc pentru a accesa cultura canale care sunt 
„dinamice şi adesea informale”. În acest context, oferta culturală clasică şi modurile tradiționale de acces suscită din ce 
în ce mai puţin interesul acestora 

Din nefericire  accesul la cultură nu este distribuit în mod egal, iar participarea culturală nu este o formă de 
comportament care să depindă doar de caracteristici pur individuale (psihologice), ci prezintă interdependențe sociale, 
economice și politice – fiecare formă de capital poate fi cauză sau efect pentru celelalte, în funcție de contexte specifice. 
 
1. Instituții organizații, grupuri informale care se adresează comunităților din Regiunea  de Nord-Est a țării 

Regiunea Nord-Est are un mare potential ca centru european de turism. Separată de Vestul Europei prin 
impresionantul lanț Carpatic, o mare parte a Regiunii este înca neexplorată si necunoscuta pentru turiștii străini. Județele 
Suceava, Neamț si Bacău sunt recunoscute pentru maiestuozitatea masivilor muntoși si farmecul aparte al celebrelor 
mănăstiri. Zona de Est – judetele Botosani, Iasi si Vaslui – isi impresioneaza vizitatorii cu variate atractii turistice, dintre 
care se remarca localitatile rurale traditionale, neatinse de poluare, cu biserici stravechi si multe alte locatii interesante, 
încarcate de cultura si istorie, ce merita sa fie cunoscute. Prin modul de viață simplu, apropiat de natura si pastrarea 
traditiilor stramosesti, prin ospitalitatea lor, locuitorii acestei zone completează tabloul pitoresc oferit turiștilor dornici 
de inedit.  

În ceea ce privește Municipiul Bârlad acesta este al doilea oraș ca vechime din Moldova, prima mențiune 
documentară este la 1174 în "Vechea Cronică Rusă" (Ipatievskaia). Prima atestare documentara a orașului o reprezintă 
actul din 28 iunie 1401 emis de Alexandru cel Bun. Țara Berladicilor, așa cum era cunoscut orașul în izvoarele vremii, 
a ocupat importante poziții politico – administrative ca: reşedinţa a Marelui Vornic din Ţara de Jos, reşedinţă a ţinutului, 
a judeţului Tutova, a Regiunii, iar din 1968 devine municipiu. 

Prin Bârlad se face legătura între Bucureşti şi Iaşi. De asemenea, municipiul se situează aproape de intersecţia 
unor importante căi rutiere şi feroviare, pe traseul dintre nordul şi sudul Moldovei, dintre Valea Prutului şi Valea 
Siretului. În această situație există toate premisele ca această zonă să se transforme într-un punct de atracție pentru turiștii 
atât interni cât și externi. Zona de nord – est, în general,  și zona județului Vaslui în particular pot reprezenta interes 
pentru toți cei care caută ineditul, noul și acel mediu mai apropiat de natură în care tradițiile și obiceiurile continuă să fie 
păstrate cu sfințenie  

(vezi Anexa I) 
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2. Analiza SWOT pentru următoarea perioadă de raportare a managementului 
 

Pentru următoarea perioadă de management pornind de la situația existentă, de la realitățile momentului vom 
creiona direcțiile pe care dorim să le urmăm în vederea îndeplinirii misiunii și obiectivelor stabilite. În acest sens vom 
porni de la realizarea analizei SWOT care ne va ajuta să găsim calea de urmat în vederea atingerii obiectivelor propuse. 

 
  
 Puncte tari 

 Amplasarea muzeului în centrul municipiului, în apropierea 
unor instituții importante; 
 Modernizarea continuă a infrastructurii culturale și aducerea 
acesteia la înalte standarde; 
 Apariția în zonă și a altor puncte de interes public ceea ce duce 
la diversificarea Prezența în perimetrul județului a numeroase 
instituții de cultură și cu caracter religios care au influențat viața 
comunităților de-a lungul istoriei;   
 O istorie locală plină de evenimente majore care s-au încadrat 
întodeauna în peisajul socio cultural al țării;  
 Amplasarea muzeului în apropierea unor importante elemente 
de infrastructură rutieră, feroviară și aeriană, ceea ce ușurează 
contactele locale, regionale, naționale și internaționale; 
 continuă a ofertei culturale; 
 Creșterea constantă a numărului de vizitatori impune 
menținerea ofertei la un nivel ridicat; 
 Existenţa unui potenţial creator ridicat foarte bine conturat la 
nivel judeţean (pictori, sculptori, muzicieni, artisti etc.); 
 Existența în patrimoniul instituției a unui număr semnificativ de 
bunuri clasate în categoriile fond și tezaur; 
 Existenţa parteneriatelor dintre instituţiile culturale şi unităţile 
de învăţământ; 
 Prezența în instituție a unui personal de specialitate bine 
pregătit, gata oricând să se adapteze așteptarilor publicului; 
 Promovarea și susținerea unui număr semnificativ de 
evenimente din domenii diferite, acoperind astfel o plajă mare de 
categorii de evenimente;  
 Existență unui patrimoniu extrem de valoros în domeniile 
istorie-arheologie, științele naturii, artă; 
 Accesibilitate în spațiile muzeale pentru persoanele cu 
dizabilități; 

 
Puncte slabe 

 O parte din monumentele istorice se află într-o stare 
avansată de degradare, necesitând intervenții rapide pentru 
salvare si mai apoi punerea in circuitul cultural; 
 Așezarea localității pe un traseu secundar în privința 
infrastructurii; 
 Cultura organizațională lipsită uneori de coerență și 
implicare;  
 Absența unui cadru de lucru unitar la nivelul localității 
astfel încât să se asigure participarea activă a tuturor 
actorilor culturali;  
 Inexistența unui program regional și național, coerent, în 
privința turismului; 
 Promovarea ineficientă a programelor și activităților 
culturale; 
 Inexistența unor spații de joacă pentru copii, în cadrul 
muzeului; 
 Lipsa locurilor de agrement și a 
posibilităţilor/modalităților culturale diversificate de 
petrecere a timpului liber; 
 Slaba valorificare a potenţialului cultural al siturilor 
arheologice și a monumentelor istorice; 
 Lipsa unor studii în vederea cunoașterii așteptărilor 
publicului viziator.  
 Personal insuficient în laoratorul de restaurare, dar și 
inexistența unui personal specializat în educației muzeale, 
a marketingului cultural;   

 
Oportunităţi 

Posibilitatea accesării fondurilor europene nerambursabile 
pentru activităţi culturale, inclusiv pentru proiecte transfrontaliere; 
Asigurarea unui cadru optim pentru activități derulate în 

colaborare cu societatea civilă, dar și cu reprezentanții mediului de 
afaceri; 
Existenţa programului pentru finanţarea activităţilor culturale 

prin intermediul AFCN;  
Dezvoltarea și promovarea voluntariatului;  
Amplasarea muzeului într-un cadru optim pentru promovarea 

actului cultural;  
Dezvoltarea accelerată a industriei IT, domeniu care poate 

contribui la mai buna cunoaștere a domeniului cultural; 
Implicarea puternică a instituțiilor de formare profesională a 

personalului din instituțiile de cultură; 
Prezența în peisajul cultural a Rețelei Naționale a Muzeelor din 

România (RNMR) ca organizație profesională; 

 
Ameninţări 

 Circulaţia redusă a informaţiilor de ordin cultural și 
dezinteresul general pentru cultură; 
 Slaba dezvoltare a infrastructurii de acces din mediul 
rural se repercutează și asupra a ceea ce înseamnă publicul 
vizitator; 
  Dispariția unor monumentelor istorice; 
 Lipsa unor măsuri radicale legate de asigurarea stării de 
sănătate a patrimoniului atât a celui mobil cât și cel imobil 
(monumente istorice);  
 Absența abordarilor interdisciplinare pentru punerea în 
valoare a patrimoniului cultural mobil și imobil 
  - Lipsa interacțiunii dintre deținătorii patrimoniului 
cultural și industria turismului; 
 Alocațiile pentru domeniu cultură sunt întotdeauna 
insuficiente pentru acoperirea tuturor nevoilor legate de 
protejarea patrimoniului și promovarea acestuia;  
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Posibilitatea accesării de fonduri internaționale nerambursabile 
pentru lucrări de infrastructură sau conservarea și restaurarea 
patrimoniului.  
Existența rețelei naționale pentru instituțiile de patrimoniu 

(CIMEC);  
Prezența tot mai numeroasă în peisajul cultural a unor 

organisme, asociații care caută colaborarea cu instituțiile publice de 
cultură.  

 Lipsa fondurilor locale necesare contractării de fonduri 
europene în domeniul cultural; 
 Slaba informatizare a evidenței patrimoniului cultural și 
slaba digitalizare a acestuia. 
 Fonduri europene limitate (fiind insuficiente la nivelul 
necesităţilor culturale); 
 Salarizare nemotivantă a personalului de specialitate din 
domeniul culturii; 
 Migrarea persoanelor talentate spre alte zone din afara 
arealului geografic vasluian. 

 
Pornind de la aceste constatări și de la situația actuală a Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad putem să încercăm 

formularea câtorva direcții de acțiune pentru perioada următoare, plecând de la  axioma  potrivit căreia în management, 
inclusiv cel cultural, sunt necesare previziuni pe termen scurt, mediu și lung. În plus, plecând de la analiza SWOT, un 
manager trebuie să accentueze părțile tari, să elimine pe cât posibil pe cele slabe, să profite de oportunitățile pe care i le 
oferă mediul extern și să ocolească amenințările. 

Pentru aceasta este necesară o bună utilizare a resurselor umane, materiale și financiare, astfel încât scopul și 
obiectivele instituției să poată fi îndeplinite. Fără aceste condiții, criteriile de performanță nu pot fi îndeplinite.  

 
3. Analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia 

Promovarea imaginii instituției și a activităților propuse publicului, de toate categoriile, și din toate mediile 
trebuie să reprezinte o preocupare constantă a personalului instituției. În acest sens comunicarea cu toate mediile 
interesate de ceea ce înseamnă muzeul trebuie  intensificate pentru a oferi o și mai bună vizibilitate instituției. Rezultatele 
acestei promovări sunt ușor de observat raportându-ne la câteva criterii. Cu siguranță cel mai relevant criteriu este 
numărul de vizitatori. Rațiunea de a exista a muzeului este legată, fără îndoială, de prezența publicului la derularea actului 
cultural. Important de remarcat este faptul că în ultimii ani numărul de vizitatori a oscilat între 35000 și 37000, ceea ce 
este mult pentru un oraș neturistic și cu puțin peste 52000 de locuitori. Această afluență a fost sustinută de varietatea 
programelor și proiectelor propuse și de numărul mare al manifestărilor inițiate. Imaginea instituției a fost și este 
conturată și de prezența constantă pe rețelele online. Cele două siteuri ale instituției, contul de facebook și postările pe 
youtube contribuind la buna cunoaștere, de către public, a tot ceea ce propune și realizează specialiștii instituției pe 
parcursul fiecărui an. Numărul celor care au accesat site-urile crescând constant, de la 100000 în anul 2016 la peste 
200000 în 2019 și la peste 400000 în 2020. Imaginea muzeului este dată și de colaborările cu diverse instituții de 
specialitate din țară și străinătate, cum ar fi muzee, institute de cercetări, universități. În acest sens aș putea aminti 
colaborările dintre instituția noastră și Muzeul Național de Artă al Românie, Muzeul Național de Istorie al României, 
Palatul Culturii Iași, Muzeul de Istorie din Berlin, Muzeul din Bonn etc. 

Îmbunătățirea permanentă a infrastructurii reprezintă o altă cale de a asigura o bună imagine instituției. 
Modernizările spațiilor, schimbarea mobilierului expozițional, îmbunătățirea permanentă adusă expozițiilor permanente 
sunt tot atâtea argumente în susținerea ideii legăturii dintre calitatea ofertei muzeului si imaginea acestuia în fața 
publicului. 

 Promovarea continuă a instituției și activităților sale s-a realizat prin intermediul a numeroase și diverse materiale 
cum ar fi: pliante, flayere, suveniruri pe care apar imagini ale unor piese din patrimoniul instituției, bannere, panouri 
publicitare, actualizarea permanentă a celor două siteuri, a filmelor de promovare derulate sub genericul 5 Minute la 
Muzeu.  

Imaginea muzeului a fost susținută de sutele de apariții în presă unde au fost diseminate informații legate de  
activitățile curente. Numărul aparițiilor în mijloacele mass media a ajuns între 400 – 500 anual. La fel de importantă, 
pentru imaginea noastră se dovedește a fi și sesiunea națională de comunicări științifice, prilej cu care zeci de specialiști 
din țară și străinătate reușesc să ne cunoască, transformându-se în adevărați ambasadori ai muzeului.   

Este de datoria noastră ca și în viitor acest capital de imagine, câștigat să fie îmbunătățit  continuu.  
Pornind de la realitățile mai sus menționate pentru anii următori ne vom îndrepta atenția spre inițierea unui 

program de Marketing Cultural, care va contribui la mai buna promovare a imaginii instituției.  
Vom urmării perfecționarea continuă a celor care se vor ocupa de promovarea instituției, de îmbunătățirea 

imaginii acesteia;  
Comunicare prin intermediul mediilor online va fi amplificată astfel încât informațiile să ajungă cu rapiditate și 

acuratețe la publicul interesat;  
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Îmbunătățirea continuă a celor două site-uri ale instituției și găsirea unor căi de interacțiune directă cu publicul 
interesat de ofertele muzeului. Se va realiza o aplicație pentru vizită virtuală la care se vor adăuga scenarii de prezentare 
de tip ramificat. Vizita virtuală va parcurge traseul standard și va documenta exponatele asociate acestui tur;  

Relațiile cu mijloacele media vor trebui îmbunătățite astfel încât mesajele transmise prin intermediul acestora să 
ajungă nealterate la public. Se va realiza integrarea siteului instituției cu social - media;  

Realizarea unui plugin original în vederea gestionării conținuturilor legate de tipurile de evenimente;  
Găsirea a noi parteneri (Universități, institute de cercetare cu care să derulăm programe și proiecte pe tărâm 

științific, artistic, muzical etc.); 
Colaborarea cu agenții de turism pentru introducerea instituției în circuitele turistice  care vizează această regiune 

a țării; 
În condițiile restricțiilor generate de pandemia de Corona virus va trebui să găsim calea prin care să readucem 

publicul în muzeu. Lipsa acestuia în muzeu va trebui să o compensăm cu o activitae mult mai intensă prin intermediul 
mijloacelor moderne de comunicare;  

Diversificarea ofertei privitoare la educația muzeală, astfel încât toate categoriile de tineri  să poată alege 
programe care le pot fi utile în pregătirea lor 

Diversificarea ofertei cu produse de promovare.   
Implementarea unui sistem electronic de vânzare a biletelor sistem care ne va ajuta să cunoaștem mai bine 

categoriile de public și în consecință ne-am putea adapta nevoilor acestuia; Inițierea unor studii privitoare la așteptările 
publicului, pe categorii de vârstă. 

Toate aceste măsuri ar putea contribui la asigurarea unei vizibilități mai bune a instituției  
 

4. Propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse de informare) 
Muzeele sunt vizitate de public provenit din rândul elevilor, studenților, adulților, cu diverse procupări proveniți 

din diferite medii sociale, culturale și educaționale. În momentul în care se cunoaște structura categoriilor de public, 
proveniența acestuia se pot realiza strategii viabile privitoare la atragerea, spre oferta muzeală, a acestora. Absolut 
obligatoriu pentru realizarea unei strategii care să răspundă așteptărilor publicului sunt studiile sociologice care vor trebui 
realizate cu o oarecare frecvență. Din nefericire până la acestă dată în muzeul bârlădean s-au făcut foarte puține asemenea 
studii, la intervale destul de mari de timp. În elaborarea programelor ne-am condus, de obicei, după informațiile aparute 
anual în Barometrul de Consum Cultural. 

Cunoașterea așteptărilor vizitatorilor nu este altceva decât o formă de comunicare, care trebuie să poarte un mesaj 
încurajând astfel răspunsul estetic şi emoţional, să informeze, să instruiască şi să educe și chiar să ofere divertisment. 

Se impune realizarea cât de curând posibil a unui studiu sociologic, de marketing cultural care să ofere informații 
concludente privitoare la categoriile de public interesat de actul muzeal, la genul de așteptări pe care aceștia le au. În 
funcție de concluziile care se vor desprinde vom căuta să ne adaptăm oferta astfel încât aceasta să răspundă așteptărilor 
publicului. În acest sens vom apela la sprijinul specialiștilor de la Universitatea din Iași, care prin intermediul unui grup 
de studenți să realizeze studii asupra nevoilor și așteptărilor cu caracter cultural a publicului, împărțit pe categorii de 
vârstă, studiu care va porni de la folosirea diverselor mijloace de sondare cum ar fi interviul, chestionarul etc. 

Extrem de important va fi pentru noi realizarea unei conexiune între rezultatele obținute în urma cercetărilor 
sociologice și implementarea unor proiecte prin care educația și cultura să se intersecteze. Perspectiva educaţiei prin 
cultură pune în evidenţă modul în care educaţia se produce prin participarea oamenilor la viaţa culturală. Sectorul cultural 
poate promova activitatea de învăţare pe tot parcursul vieţii prin programe adresate tuturor categoriilor de vârstă putând 
oferi programe care să contribuie la formarea personală şi profesională a beneficiarilor. În plus, creşterea rolului 
activităţilor culturale în procesul educaţiei formale şi informale poate duce la lărgirea orizonturilor de cunoaştere, 
susţinându-i pe indivizi în procesul de acumulare a unor cunoştinţe, valori, competenţe, deprinderi sau coduri estetice. 

 
5. Grupurile țintă ale activităților instituției pe termen scurt/mediu 

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. 
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: provenienţa geografică a vizitatorului; vârstă: 
produsele culturale ale muzeului se adresează unei categorii de vârstă sau tuturor?; precum și prin statutul socio-economic 
şi nivelul de educaţie. 
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Profilul persoanelor care participă la evenimente culturale este similar cu profilul persoanelor care participă la 
alte activităţi cu caracter cultural (vizitarea monumentelor istorice sau sit-urilor arheologice, vizitarea muzeelor sau 
galeriilor de artă, mersul la bibliotecă publică sau mersul la cinematograf). Cu alte cuvinte, la fiecare dintre activităţile 
avute în vedere participă în egală măsură persoane de gen feminin şi de gen masculin. Din punctul de vedere al vârstei, 
profilul persoanelor care participă la evenimente culturale este semnificativ diferit de profilul persoanelor care participă 
la alte categorii de activităţi cu caracter cultural. Mai exact, publicul evenimentelor culturale este format într-o mai mare 
proporţie din tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 39 de ani, comparativ cu publicul altor activităţi (45% faţă de 34%). 
Totodată, de remarcat este faptul că aproximativ un sfert dintre persoanele care vizitează monumente istorice, sit-uri 
arheologice, muzee sau galerii de artă au vârsta mai înaintată. De asemenea, publicul evenimentelor culturale diferă 
semnificativ de publicul altor categorii de activităţi din punctul de vedere al nivelului de educaţie. Astfel, publicul 
spectacolelor de teatru sau al expoziţiilor are un nivel de educaţie mai ridicat decât publicul altor tipuri de activităţi: 34% 
dintre respondenţii care au participat cel puţin o dată la un eveniment cultural au educaţie superioară, în timp ce procentul 
este de 20% atât în cazul vizitării monumentelor istorice sau sit-urilor arheologice, cât şi al vizitării muzeelor sau 
galeriilor de artă şi al mersului la bibliotecă sau cinematograf. 

În tendinţa generală prezentată mai sus se încadrează şi profilul participanţilor la activităţi cu caracter cultural în 
funcţie de mediul de rezidenţă. În general, 54% dintre participanţii la activităţi cu caracter cultural provin din mediul 
urban, iar 46% - din mediul rural. Situaţia reflectă structura eşantionului pe dihotomia rural-urban. Cu toate acestea, şi 
în acest caz, în ceea ce priveşte grupul persoanelor care au participat la evenimente culturale (teatru, expoziţii) se remarcă 
o situaţie aparte: 70% dintre persoanele din această categorie provin din mediul urban şi doar 30% din mediul rural. O 
astfel de abatere semnificativă poate pune în evidenţă o dificultate a persoanelor din mediul rural de a accesa evenimente 
culturale de tipul spectacolelor de teatru sau al expoziţiilor (Barometru de Consulm Cultural 2018). 

Pornind de la aceste date se pot contura grupurile țintă care vor trebui avute în atenție astfel încât oferta culturală 
să acopere nevoile acestora. O atenție sporită va trebui acordată tinerilor ținând cont de preferințele lor culturale. Aceștia 
au moduri diferite de raportare la consumul cultural, mai degrabă optează pentru practici interactive, influențate de noile 
tehnologii folosind adesea canale care sunt dinamice și adesea informale. În acest context, oferta culturală clasică şi 
modurile tradiționale de acces/explorare a acesteia suscită din ce în ce mai puţin interesul tinerilor. În consecință trebuiesc 
gasite modalitați de integrare a ofertei muzeului cu utilizarea noilor tehnologii. Realizarea unor scenarii de prezentare 
ramificată ar putea răspunde acestor așteptări. Vizitele virtuale pot de asemenea reprezenta căi de atragere a tinerilor.  

 Un grup țintă pe care îl vom avea în atenție atât pe perioadă scurtă cât și medie este publicul statornic, fidelizat 
pe parcursul anilor. În această categorie fiind cuprinși atât elevii îndeosebi din învățământul gimnazial cât și populația 
adultă. Sigur pe termen scurt și mediu se va urmării inocularea în rândul publicului a atașamentului față de mediul din 
care provin, a respectului pentru creația umană, a toleranței. Pentru fidelizare publicului cel mai important lucru de făcut 
este de a asigura acestuia acte culturale de calitate, pornind de la expozițiile permanente, continuând cu cele temporare 
cuprinzând și noi domenii de manifestare, gen tabere de creație, tabere cu caracter științific, punând mare accent pe 
manifestările cu caracter educațional.etc.  

Vom pune accentul pe atragerea unor noi categorii de public din categorii de vârstă diferite, cu preocupări dintre 
cele mai diverse. Acest lucru va fi posibil prin diversificarea ofertei noastre, realizând uneori chiar manifestări de nișă. 
În acest sens vom continua și amplifica programele care au în centrul atenției persoanele nevăzătoare sau cu alte 
dizabilități.  

Pe termen scurt și mediu va trebui să facem tot ceea ce este posibil pentru readucerea publicului în muzeu după 
aceste perioade dificile generate de pandemia de Corona virus. Calea prin care vom încerca să realizăm acest lucru este 
legată de programarea unor evenimente cu mare rezonanță la public, gen concerte, expoziții de excepție. 

Tot la categoria publicului țintă atenția noastră se va îndrepta și spre publicul din mediul rural, pentru care se 
face destul de puțin. În consecință vom organiza în mediul rural, în colaborare cu autoritățile locale, sau prin propriile 
forțe evenimente care să atragă lumea satelor. 

Alte grupuri țintă pe care vom continua să le avem în atenție sunt cele care se regasesc îm mediile online. Sigur 
mesajele nostre pentru aceste grupuri vor trebui mai bine țintite  și îndreptate spre categorii diferite de public.  

 
6. Profilul beneficiarului actual 

Toate politicile și strategiile culturale europene întăresc ideea facilitării accesului la diversele forme de cultură. 
Există o relație directă între infrastructura adecvată, conținutul ofertei adaptat diverselor categorii de vârstă – educație – 
nivel de venit, prețul de acces și diversele condiționări externe, cum ar fi modul de consum sau intervalul de timp dedicat. 
Majoritatea piedicilor ivite în calea consumului reprezintă de ani de zile preocupările constante ale managerilor și 
autorităților. Barierele de acces explică într-o măsură foarte mare frecvența de participare la spectacole, iar cele mai des 
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invocate motive pentru neparticipare au fost în 2018 legate de prețul ridicat al biletelor și infrastructura culturală 
disponibilă în localitate, la care se adaugă lipsa de informații și calitatea scăzută a ofertei culturale. Toate aceste bariere 
relevă probleme de sistem cultural, de la lipsa ofertei culturale la adaptarea scăzută la potențialul economic și la 
așteptările populației față de calitatea ofertei de spectacole. După ce o perioadă de timp (2014-2017) prețul biletelor nu 
mai reprezenta prima motivație pentru frecvența redusă la spectacole, acest impediment revine în mod neașteptat și la 
categorii de vârstă sub 65 de ani. O posibilă explicație ar fi politicile de preț diferențiate pentru anumite spectacole sau 
pentru anumite zile.  

 Fără îndoială publicul vizitator reprezintă fundamentul care stă la baza activității oricărui muzeu. Nu este vorba 
numai despre vizitatori ci despre toate instituţiile şi persoanele care pot susţine muzeul. Muzeele atrag diverse categorii 
de public: populaţia locală, elevi, studenţi,vizitatori individuali, familii cu copii, turişti şi alte categorii. 

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 vom căutat să ne 
racordăm la 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 vom încerca să ne adaptăm oferta cultural stiinţifică în funcţie de nevoile 
acestor categorii de vârstă şi profesionale. Dintre genurile de manifestari care îi vor viza pe aceştia sunt spectacolele de 
planetariu, observaţiile astronomice, lecţiile de muzeu pe diverse teme, expoziţiile permanente, dar și o mulțime de 
expoziții temporare, etc.  

- vom urmari satisfacerea asteptărilor publicului adult de până în 35 de ani, dar si celui cu vârste mai mari de 35 
de ani, prin organizarea unor manifestări pornind 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 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 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 ne dorim să ne aducem 
contribuţia la anularea s-au eventual diminuarea decalajelor existente între ceea ce înseamnă viaţa culturală în lumea 
satelor şi cea a oraşului. În acest sens ne propunem să permanetizăm prezenţa în şcolile din mediul rural, acolo unde vom 
promova ştiinţa, cultura şi importanța muzeului în viața comunităților. 

De asemenea ne propunem 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 vom stabili 
contacte cu organizaţiile pensionarilor, încercând să îi atragem și mai mult spre ceea ce înseamnă viața culturală oferită 
de un muzeu. 

Atunci când încerci să 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 integralitate lecţiile să fie susţinute de către specialiştii instituţiei noastre.  

 
B. Analizați activitățile instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia: 

1. Analiza programelor și a proiectelor instituției (Vezi Anexa 2) 
 

PROIECTE - CAP. I. -  CERCETAREA PATRIMONIULUI CULTURAL 
PROPUSE REALIZATE ÎN ANUL: 
Proiecte: 2016 2017 2018 2019 2020 
Mici:   20 23 25 30 27 26 
Medii: 10 10 14 29 52 38 
Mari:    3 4 4 4 6 2 
Total:  33 Total: 37 Total: 43 Total: 53 Total: 85 Total: 66 

 
 

PROIECTE - CAP. II. -  PROGRAMUL DE VALORIFICARE A PATRIMONIULUI 
PROPUSE REALIZATE ÎN ANUL: 

2016 2017     2018 2019 2020 
Mici:   20 30 21 72 42 28 
Medii: 8 8 10 34 25 23 
Mari:    4 3 3 6 
Total:  32 Total:41 Total:34 Total: 112 Total: 85 Total:51 

 
 

PROIECTE - CAP. III. - PROGRAMUL DE SESIUNI ȘTIINȚIF. SIMPOZIOANE, CONFERINȚE, 
EXPOZIȚII, CONCERTE, LECȚII MUZEU, OBS.ASTRONOMICE, ATELIERE DE CREAȚIE ETC 

PROPUSE REALIZATE ÎN ANUL: 
Proiecte: 2016 2017 2018 2019 2020 
Mici:   200 200/349 320 302 429 128 
Medii: 20 20/30 22 43 84 28 
Mari:    20 20/41 29 34 43 37 
Total:  240 Total: 420 Total: 371 Total: 379 Total: 556 Total: 193 

 
 

PROIECTE - CAP. IV - EVIDENȚA PATRIMONIULUI 
PROPUSE REALIZATE ÎN ANUL: 
Proiecte: 2016 2017 2018 2019 2020 
Mici:    600 600 800 800 800 600 + 961 

cărți 
Medii:      
Mari:   200 357 100 350 382 320 
Total:  800 Total: 957 Total: ??? Total: 1150 Total: 1182 Total: 1881 

 
 

PROIECTE - CAP. V - CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA PATRIMONIULUI 
PROPUSE REALIZATE ÎN ANUL: 

Proiecte: 2016 2017 2018 2019 2020 
Mici:   9000 11804 11950 10850 10650 9590 
Medii: 1000 6419 1443 1000 1000 2000 
Mari:    100 345 300 100 100 150 
Total:10100 Total: 18567 Total: 13693 Total: 11950 Total: 11750 Total: 11740 
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PROIECTE - CAP. VI - DINAMICA CREȘTERII PATRIMONIULUI 
PROPUSE REALIZATE ÎN ANUL: 

Proiecte: 2016 2017 2018 2019 2020 
Mici:   -    200 100 
Medii: 100 223 442 964 1276  
Mari:    50 511 132 1482 +59 
Total: 150 Total: Total: Total: 1475 Total: 1608 Total: 1641 

 
 

PROIECTE - CAP. VII - POPULARIZAREA MUZEULUI ȘI A ACTIVITĂȚILOR SALE 
PROPUSE REALIZATE ÎN ANUL: 

Proiecte: 2016 2017 2018 2019 2020 
Mici:   6000 7200 9882 13472 6852 4684 
Medii:     20 331 

promovare 
media 

528 
promovare 

media 

20 + 488 
apariții în 

media 

88 + 366 
apariții în 

media 

30 + 305 
apariții în 

presă 
Mari:        4 5 6 46 
Total:  6024 Total: Total: Total: 13985 Total: 7312 Total: 5065 

 
 
CONCLUZII 
Este ușor de sesizat faptul că la baza întregii activități care se desfășoară în instituție au stat cele șapte programe 

amintite, care pe de-o parte vizează latura cultural științifică a activității de muzeu, iar pe de altă parte creșterea și 
diversificarea continuă a patrimoniului. Printre funcțiile majore ale instituțiilor muzeale figurează și cea de cercetare a 
patrimoniului virtual. În acest sens, pe parcursul ultimilor 5 ani specialiștii instituției au desfășurate ample activități de 
cercetare rezultatele obținute fiind notabile. Importante realizări sau obținut în domeniul cercetării arheologice cu 
descoperiri în situri arheologice din perioada Antichității târzi, dar și din perioada neoliticului dezvoltat. În acest sens 
sunt de remarcat cercetările din situl arheologic de la Polocin, punctul Călălboaia, unde pe lângă cele câteva locuințe de 
suprafață descoperite a fost scos la suprafață, și mai apoi adus în muzeu un interesant cuptor de uz caznic, piesă extrem 
de rară. Tot în acest domeniu semnalăm redeschiderea cercetărilor arheologice din situl de la Bârlad Valea - Seacă, acolo 
unde au fost cercetate cu ani în urmă, cea mai mare așezare și necropolă din Europa, din perioada secolului IV d. Chr. 

Spectaculoase sunt și descoperirile din punctele paleontologice de la Crețești, Gherghești, Pogana, descoperiri 
care au permis punerea pe harta paleontologică a țării, a județului Vaslui. 

   La fel de interesante sunt rezultatele obținute în domeniul astronomiei, unde în urma observaţiilor astronomice 
s-a făcut cea mai mare descoperire din domeniu, din țara noastră în urma descoperirii unei Nove Roșii și a unei noi stele 
care a primit numele localității. Suntem colaboratori ai unei instituții internaționale denumită Minor Planet Center unde 
se raporteaza curent poziţiile asteroizilor şi cometelor, urmărite în permanență și de la Bârlad. 

În privința programului de valorificare a patrimoniului pentru public în ultimii 5 ani numărul contribuțiilor 
specialiștilor a crescut constant, fiind elaborate zeci de studii, articole, sau publicat reviste de specialitate pe domenii, 
dar și monografi și cataloage. Specialiștii instituției participând la numeroase simpozioane, sesiuni de comunicări și 
dezbateri, mese rotunde etc. 

Programul privind atragerea publicului prin oferirea unei palete largi de manifestări din domenii diferite a ocupat 
și în ultimii ani un loc central. Au fost propuse și realizate o multime de evenimente pe cât de interesante pe atât de 
diversificate. În cadrul acestui program au fost organizate expoziții, concerte, conferințe, simpozioane, lansări de carte, 
lecții de muzeu, observații astronomice, spectacole de planetariu, difuzare de filme 3D,  etc. Semnificative au fost și 
participările muzeului la mari evnimente expoziționale internaționale în China, Belgia, Germania. În fiecare din ultimii 
5 ani numărul evenimentelor a variat între 400 și 500 de manifestări. Iar corolarul acestor manifestări este dat de numărul 
foarte mare de vizitatori și participanți. 

În privința programului legat de evidența patrimoniului remarcăm faptul că în fiecare an patrimonial instituției s-
a îmbogățit cu sute de noi obiecte. Au intrat în patrimoniul muzeului piese de arheologie, numismatică, paleontologie, 
dar și lucrări de artă plastic și foarte multe documente. 



12 
 

Important de amintit este faptul că instituția a reușit să obțină clasarea în categoriile Tezaur și Fond a peste 4000 
de piese ceea ce, la nivel național, o poziționează în rândul primelor trei muzee din România. La fel de important este și 
faptul că a fost realizată reevaluarea a 90% din patrimoniul instituției. 

Asigurarea sănătății întregului patrimoniu a rămas pe mai departe o prioritate a managementului, mii de piese 
fiind anual conservate și restauratea. 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 pentru care se impunea 
intervenții din domeniile conservării și restaurării.  

De asemenea an de an patrimoniul instituției a crescut în urma cercetărilor proprii, dar mai ales a donațiilor. Spre 
exemplu numai la secția de artă în urma unor donații au fost inventariate circa 200 de lucrări de artă plastică. 

La capitolul popularizarea muzeului și a evenimentelor sale s-au întreprins o mulțime de pași. Astfel s-au 
modernizat afișajele stradale, au fost lansate o gamă largă de obiecte artizanale, au fost aduse la zi site-urile instituției. 
Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare a căpătat constant un rol din ce în ce mai mare. Cu prilejul fiecărui 
eveniment, pe lângă comunicatele de presă, s-au realizat scurte spoturi publicitare cu un excelent impact la public, fiind 
probabil printre puținele muzee din țară în care se realizează asemenea spoturi publicitare. 

Toate cele prezentate mai sus se reflectă din plin calitatea actului cultural, vizibilitatea instituției și poziționarea 
acesteia în rândul instituțiilor de prestigiu din România. 

 
2.1. Reformularea mesajului 

„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 specifice fiecăreia din secțiile instituției, respectiv istorie arheologie, 
numismatică, medalistică, memorialistică, științele naturii și astronomiei”.  

Misiunea Muzeului „Vasile Pârvan” va urmării să se proiecteze ca un centru de promovare a unor direcții noi de 
manifestare prin intermediul unor proiecte interdisciplinare  și interculturale transformându-se într-un creator al unor 
servicii cu încărcătură cultural educativă.  

 
2.2. Descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii  

 
Obiective strategice propuse pentru perioada 2021-2026.  
Pornind de la datele oferite de analiza SWOT, de la realităție care se desprind din prezentările anterioare 

strategiile vizând evoluția instituției în perioada avută în vedere de viitorul  proiect managerial vor urmării, pornind de 
la documentul intitulat Strategia culturală a județului Vaslui următoarele direcții:  

 
Cultura – factor de dezvoltare durabilă 
Recunoaşterea importanţei legăturilor dintre cultură şi societate;  Recunoasterea culturii ca motor de dezvoltare 

individuală şi comunitară; Evidenţierea rolului culturii în dezvoltarea socio-economică a comunității; Dezvoltarea 
infrastructurii de servicii şi a ofertei culturale pentru producţia şi consumul cultural, evenimente culturale; Protejarea, 
restaurarea, valorificarea şi creșterea patrimoniului cultural mobil și imobil al instituției; Valorificarea resurselor 
culturale și a patrimoniului cultural existent ca elemente de identitate locală, în vederea dezvoltării teritoriale durabile şi 
a creşterii calităţii vieţii economice și sociale;  

Dezvoltarea de abordări inter/multidisciplinare în cultură care să activeze interacţiunea dintre arte, ştiinţe şi alte 
domenii de activitate socială (ex. teatru, dans, arte vizuale, sport, istorie, arhitectură, științele naturii etc.). 

 
Acces la cultură şi diversitatea expresiilor culturale 
Creşterea calităţii spaţiilor muzeale amenajate printr-o readaptare la discursurile expoziţionale moderne, care 

creează conţinut şi prin implicarea comunităţii, unde învăţarea este stimulată şi negociată de ambele părţi, iar serviciile 
sunt adaptate tuturor funcţiilor şi dinamicii muzeului contemporan. 

Educarea publicului pentru cultură și creșterea mobilității și schimburilor culturale; Stimularea creșterii 
consumului cultural și a experiențelor culturale inedite; Integrarea obiectivelor culturale cu cele de tip educaţional; 
Diversificarea ofertelor, produselor și producţiilor culturale; Spijinirea formelor și manifestărilor culturale aparţinând 
minorităţilor (şi noilor grupuri etnice) şi amplificarea intervenţiilor „culturale” pentru grupurile defavorizate. 

 
Capacitatea sectoarelor culturale şi creative  
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Îmbunătăţirea serviciului public în domeniul culturii; Promovarea operelor şi produselor culturale aparţinând 
creatorilor locali; Integrarea mijloacelor digitale în dezvoltarea sectoarelor culturale şi (re)creative; Contacte culturale 
transfrontaliere şi cu românii din diaspora. 

 
Diversificarea categoriilor de public (consumator cultural) 
Susţinerea participării copiilor şi tinerilor la activităţi culturale; Dezvoltarea alături de evenimentele cu mare 

interes pentru public și a unor manifestări culturale de nișă, cu un public mai restrâns (public meloman, public interest 
de arta plastic contemporană); Diversificarea ofertei culturale, astfel încât toate categoriile de public, din cadrul 
comunităților locale să se regăsească, participând astfel la actul cultural; Sprijinirea de programe culturale de îmbătrânire 
activă (Play Again); Încurajarea formării și dezvoltării unui public competent cultural și implicarea persoanelor în vârstă 
cu un rol de comunicatori culturali în comunitate. 

 
Stimularea creşterii consumului cultural 
Inițierea unor programe de încurajare a  finanțării actului cultural, dincolo de sumele alocate din bugetul statului 

(campanii de sponsorizare a unor evenimente culturale majore, alocarea celor 3,5% din profit); Promovarea realizării 
unui calendar centralizat al evenimentelor culturale derulate la nivelul localităților și a județului pe parcursul unui an, 
astfel încât manifestările culturale să fie mai ușor de urmărit și în același timp corelate; Organizarea unor activităţi care 
să implice largi participări a diferitelor instituții de profil din țară și străinatate;  

Realizarea unei mai bune comunicări inter instituționale; Realizarea unei mai bune comunicări între instituțiile 
culturale și operatori culturali privați; Implicare în derularea calendarului cultural și a agențiilor de turism, cu operatori 
culturali locali, regionali și naționali; 

Încurajarea și sprijinirea implicării în organizarea evenimentelor culturale a voluntarilor dar și integrarea în aceste 
acte a persoanelor cu dizabilități și chiar a celor defavorizate: Stimularea implicării și participării la actul cultural pe bază 
de voluntariat, inclusiv ca formă de integrare socială pentru grupurile defavorizate; 

  
Integrarea obiectivelor culturale cu cele de tip educaţional 
Dezvoltarea unor programe permanente de învăţare, de pregătire profesională şi de mobilitate pentru deprinderea 

competenţelor şi a expertizei generatoare de soluţii, metode de lucru şi exemple de bună practică pentru inovarea şi 
creşterea creativităţii în muzee; Încurajarea activităţilor de dezvoltare a publicului şi de educaţie culturală în instituţiile 
publice de cultură;Realizarea unor manifestări în cadrul cărora elemente ale pedagogiei muzeale să prevaleze, 
contribuind astfel la susținerea educației tinerilor aflați pe băncile școlilor și universitaților; Dezvoltarea colaborării și a 
parteneriatelor dintre instituțiile de cultură și școli; Reconstituirea unor evenimente cu caracter istoric - “istorie vie” 
(evidenţierea ocupaţiilor şi a istoriei locale, prin reconstituirea vieţii comunităţii într-o anume perioadă - spre exemplu: 
perioada medievală sau modernă; pentru aceasta este nevoie de crearea unui grup care să desfăşoare activităţi 
educaţionale sau de recreere, specific perioadei istorice alese; Îmbunătățirea ofertei educaționale în ceea ce privește 
cultura (programe în școli profesionale, școli vocaționale etc.); Inițierea unor programe sub genericul Caravana cărţii 
versus Caravana  „Cireșarilor” sau pe urmele lui Constantin Chiriță; Sprijinirea din punct de vedere financiar și logistic 
a programelor educative pentru tineri, respectiv tabere de creație, concursuri tematice, spectacole, concerte; Inițierea 
unor căi de colaborare și comunicare între toți actorii culturali și educativi (colaborare cu școlile, organizațiile pentru 
tineret, inspectoratele școlare, centrele de creație, asociații și fundații legate de viața și activitatea tinerilor, etc). 
Achiziționarea unor echipamente moderne pentru observaţii astronomice ştiinţifice în vederea realizării de  observaţii 
astronomice cu caracter didactic în scopul popularizării şi promovării astronomiei în rândul publicului; Inițierea unor 
studii de piață care să ajute la cunoașterea mai exactă a nevoilor și așteptărilor tinerilor, astfel încât operatorii culturali 
să-și poată adapta oferta la cerințele acestora; Transformarea vizitelor la muzeu într-o adevărată experiență culturală în 
care vizitatorul să își poată crea o viziune proprie asupra culturii (lucru realizabil prin intermediul ghidajelor 
profesionale).  

 
Integrarea mijloacelor digitale în dezvoltarea sectoarelor culturale şi creative 
Inițierea unor programe prin care să se realizeze tururi virtuale ale muzeelor și a informatizării informației 

culturale (website-uri etc); Digitizarea patrimoniului mobil deținut, pentru o mai bună cunoaștere a acestuia; Introducerea 
unui  mobilier urban de informare, în diverse zone din perimetrul orașului, pentru o mai bună informare a publicului; 
Încurajarea și sprijinirea personalului din instituțiile culturale să-și îmbunătățiască pregătirea profesională, inclusiv în 
domeniul creșterii nivelului de cunoaștere a realizării digitizării resurselor disponibile în instituţiile de cultură.  

Stabilirea unor parteneriate viabile şi mărirea performanţei administrativă 
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Desfășurarea tuturor activităților pe baza unui calendar cultural al orașului;  Crearea unor mecanisme eficiente 
de consultare și colaborare între structurile administraţiei publice; Inițierea de către autorităţile locale a organizării unor 
întâlniri periodice cu grupuri de lucru pe tematici legate de strategiile și proiectele culturale; Pentru îmbunătățirea ofertei 
culturale extrem de importantă poate fi atragerea de fonduri care pot contribui atât la dezvoltarea cercetării cât și la 
realizarea manifestărilor destinate publicului larg; Încurajarea și promovarea inițiativelor care pot aduce venituri sub 
forma unor donații și sponsorizări. 

 
C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare 

 
1. Analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi a actelor normative incidente 

 
2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 

Pentru perioada 2021– 2026 propunem următoarele modificări: 
A. Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
  - se vor adăuga articole cu privire la atributii şi competenţe în conformitate cu organigrama şi statul de funcţii    

al instituţiei;  
B. Regulamentul de Ordine Internă 
- actualizare cu prevederile Codului muncii; 
- modificare cap. VIII– Formarea profesională; 
- modificare cap X – Discipina muncii; 
- modificare cap XI-Abateri disciplinare si sanctiuni; 
- modificare cap. XII – Procedura disciplinară; 
- modificare cap XIII – Protectia datelor cu caracter personal. 
  C. Actualizarea permanentă şi modificarea fişelor postului cu reglementările nou apărute. 
D. Contract colectiv de muncă – încheiereaa  Contracte colective de muncă la nivel de unitate, pentru perioadele 

2021-2023 și 2023-2025. 
E. Regulament de funcţionare a Comisie de control intern managerial – actualizări la regulamentul existent 

în conformitate cu modificările legislative apărute pe parcurs 
F. Actualizare contracte individuale de muncă, în conformitate cu modificările legislative; 
G. Actualizarea Registrului riscurilor; 
H. Regulament Comisia de etică şi echitate-actualizare în conformitate cu modificările legislative care vor 

apărea în domeniu. 
I. Regulament comisie paritală–elaborarea Regulamentului; modul de negociere al problemelor salariaţilor între 

angajator si reprezentantul salariatilor prevazut în Contractul colectiv de muncă 
J. Elaborarea a 18  noi proceduri operationale, pentru următoarele activităţi: 
- managementul conflictelor de muncă; semnalarea neregularităților; activitatea de consultanță;  activitatea 

juridică în cadrul procedurilor de achiziție; încheierea contractelor; - interdicții post-angajare;  răspundere disciplinară; 
achiziție prin licitație; administrarea litigiilor civile; organizarea activității juridice; elaborarea procedurilor operaționale; 
exportul temporar al bunurilor culturale; - paza obiectelor, bunurilor și valorilor; sănătate și securitate în muncă; angajare 
custode/gestionar; avizarea unor publicații; efectuarea concediilor de odihnă și a altor concedii legale; activitățile 
sistemului informatic. 

Anual procedurile existente vor fi actualizate. 
Va fi elaborat Codul de conduită în domeniul achizițiilor publice. 
K. Actualizarea în permanentă a fişelor şi criteriilor de evaluare 
Pornind de la prevederile înscrise în Regulamentul de organizare şi funcţionare, de la Regulamentul de ordine 

internă şi de la prevederile înscrise în fişa postului caracteristică fiecărei categorii de angajaţi, managerul precum şi şefii 
de compartimente vor efectua evaluarea anuală a acestora cu exigenţă şi obiectivitate. 

 
3.Analiza capacității instituționale din punctual de vedere al resursei umane proprii și/sau externalizate 

 
Anul 2016 2017 2018 2019 2020 
Total posturi conf. statului de functii 46 58 59 59 59 
Functii de conducere 4 4 5 5 5 
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Functii de executie/din care: 42 54 54 54 54 

Muzeograf 5 6 6 6 6 
Arheolog 1 1 1 1 1 
Bibliotecar 0 1 1 1 1 
Desenator artistic 0 1 1 1 1 
Conservator 2 2 2 2 2 
Restaurator 2 1 1 1 1 
Supraveghetor muzeu 13 13 13 13 13 
Gestionar custode 6 6 6 6 6 
Fotograf 1 1 1 1 1 
Funcţii administrative/d.c.: 12 22 22 22 22 
Consilier juridic 1 0 0 0 0 
Economist 1 1 1 1 1 
Referent-relatii publice 1 1 1 1 1 
Analist program aj. 1 1 1 1 1 
Referent-administrator 1 1 1 1 1 
Pompier 1 1 1 1 1 
Şofer 1 1 1 1 1 
Muncitor 3 4 4 4 4 
Îngrijitor 2 2 2 2 2 
Paznic 0 10 10 10 10 

 
Cel mai important capital pe care îl deține instituția este resursa umană. Dacă până în anul 2014 în muzeu își 

desfășurau activitatea doar 26 de angajați în anii ce au urmat numărul angajaților a crescut semnificativ ajungându-se la 
această dată la un număr de 59 de persoane. Această situație a permis o mai bună distribuire a personalului pe locații și 
secții. Având în vedere că instituția dispune de 5 imobile, din care patru vizitabile acest personal a fost distribuit în funcție 
de nevoi, cei mai mulți fiind distribuiți la sediul central, unde suprafețele sunt cele mai mari. Din cele 59 de posturi 54 
sunt de execuție și 5 de conducere. Dacă la capitolul personal de supraveghere lucrurile stau relativ bine la capitolul 
marketing cultural, educație muzeală situația este mai dificilă. Ani de zile nu am avut niciun angajat specializat, iar de o 
scurtă perioada de timp am reușit să angajăm un specialist care se ocupă de sectorul relații cu publicul și pe care am dori 
să îl specializăm și în domeniul marketingului cultural. Acesta poate deveni un factor esențial de diferențiere care să 
determine atingerea obiectivelor în condiții optime. În atingerea obiectivelor propuse calitatea resursei umane ocupă un 
rol determinant, astfel atunci când se va pune problema ocupării unor noi posturi vom porni:  

-de la planificarea și ameliorarea resurselor umane prin aplicarea unor politici de personal adaptate la relația cu 
misiunea și obiectivele instituției; sprijinirea și dezvoltarea competențelor profesionale; implicarea acceptată a noilor 
membrii ai organizației. 
Tot la capitolul resursă umană instituția este văduvită de absența unor specialiști în domeniul artelor, precum și a unor 
restauratori cu studii superioare pentru diferite domenii. 

Se poate observa că în anii din urmă dinamica locurilor de muncă a fost una extrem de mobilă, odată cu creșterea 
numărului de angajați impunându-se dezvoltarea unor noi competențe, lucru realizat prin participarea la cursuri de 
formare și perfecționare. De altfel îmbunătățirea gradului de pregătire a personalului poate reprezenta cheia succesului 
în privința aigurării unui act cultural de bună calitate, care să corespundă exigențelor publicului. În acest sens putem 
aminti faptul că în anii din urmă câțiva din specialiștii instituției au obținut calitatea de doctori în științe. 

Programele de perfecționare a personalului se derulează uneori destul de greu în condițiile în care sumele alocate 
au fost destul de mici, în schimb în perioada pandemiei prezența la cursuri a fost suplinită prin participarea la unele 
cursuri online.  

Din cele prezentate până acum este lesne de observat că în privința resursei umane sunt unele puncte pozitive 
cum ar fi: prezența unei resurse umane calificate; a unor specialiști care sunt interesați în îmbunătățirea continuă a 
pregătirii lor; promovarea constantă a unor contacte cu instituții și specialiști din țară și străinătate; capacitatea de 
adaptare la noi provocări; capacitatea personalului de a materializa în studii și articole rezultatele cercetării 
Punctele mai puțin pozitive sunt legate de lipsa, uneori, a fondurilor suficiente  pentru continuarea procesului de 
perfecționare a unor angajați; de asemenea un grad scăzut de atractivitate pentru unele posturi, cum ar fi cel de restaurator 
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artă, sau muzeograf artă; comunicarea uneori deficitară între membri organizatiei; dezinteresul unora pentru 
perfecționarea continuă; cursuri și centre de formare insuficiente (timp de aproape doi ani centru de perfecționare a 
cadrelor din cultură nefuncționând). 

În vederea eliminării tuturor neajunsurilor va trebui să se inițieze o politică de personal prin care să se asigure pe 
de-o parte protejarea cadrelor și pe de altă parte îmbunătățirea calității personalului printr-o selecțe mai riguroasă; 
fidelizarea personalului; evaluarea corectă și completă a personalului; comunicare mai bună între angajații instituției; 
creșterea loialității pentru instituției; participarea la programele de perfecționare.  

 
4.Analiza capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor și patrimoniului instituției, propuneri de 

îmbunătățire 
 

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.  

În urma implementării unor proiecte precum și cu fonduri asigurate de ordonatorul de credire instituția a cunoscut 
în ultimii ani un amplu proces de modernizare. O parte din locații fiind reabilitate astfel încât la ora actuală discursul 
muzeografic se derulează în condiții deosebite, de gust și calitate. Au fost reamenajate spațiile expoziționale și de 
depozitare a bunurilor astfel încât acestea pot oferii o experiență aprte în privința vizitării și multă siguranță în privința 
protejării bunurilor de patrimoniu.  

Muzeul Vasile Pârvan 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, realizată în secolul XIX, după planul 

arhitectului italian Giovani Baldorossi. Clădirea face parte din lista monumentelor istorice si de arhitectura de importanţă 
natională. 

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 sărbătoririi 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. Interesant de menționat este faptul 
că nu cu mult timp în urmă s-a reușit repunerea în funcțiune a unui ceas de mari dimensiuni așezat pe fațad imobilului. 
Ceasul este unul special construit în ultimul deceniu al scolulu al XIX lea, la Viena 

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 ca spații cu destinație expozițională, dar la ora 
actuală este în derulare un amplu proces de reabilitare a acestuia, urmând ca în scurt timp, sperăm până la finele anului 
2021 să fie restituit circuitului de vizitare.  

Va fi utilizat ca spațiu pentru prezentarea unor lucrări de artă plastică contemporană.  
- Pavilionul Muzeal “Marcel Guguianu” : 
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- 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 acestuia a fost extinsă. 
Parterul si etajul acestei extinderi sunt spaţii de etalare a unor lucrari de sculptura remarcabile – Ciocârlia, Icaar, 
Japoneza, Cei 12 Apostoli – acestea fiind doar câteva exemple. Spatiul exterior, respectiv curtea, găzduieşte o serie de 
lucrări din marmură, expuse în aer liber.  

În acest spațiu au fost și sunt organizate lunar concerte de muzică camerală și clasică, de asemenea tot aici se află 
și planetariul care atrage anual mii de spectatori. 

Ca urmare a trecerii unui număr apreciabil de ani de la inaugurare în acest an s-au realizat importante intervenți 
care au vizat fațada imobilului, după ce anterior s-au făcut intervenții la acoperișul acestuia. 

Spaţiul este folosit în proporţie de 100%.     
- Planetariul si Observatorul astronomic 

Muzeul "Vasile Pârvan" din Bârlad, în anul 2006, a achizitionat și 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 înșelegerea fenomenelor astronomice.  

Începând cu anul 2006 atunci când a fost dechis acest obiectiv an de an s-au adus îmbunătățiri ajungând la ora 
actuală să fim în posesia unuia din cele mai bine dotate observatoare astronomice. În acest an în urma unei sponsorizări 
s-a achiziționat cel mai mare telescop  pentru studierea soarelui din România.  

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 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. 
Spațiul a fost complet renovat și modernizat în ultimii ani. Și în privința mobilierului din expoziții acesta a fost 

înlocuit cu unul nou care corespunde mai bine nevoilor actuale. 
Spaţiul este utilizat în proporţie de 100%. 

- 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 si 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% 
 
Propuneri de îmbunătăţiri ale spaţiilor: 
Pentru perioada managerială 2021 – 2026 avem în vedere o serie de măsuri prin intermediul cărora urmărim 

modernizarea tuturor spațiilor muzeului astfel încât toate acestea să se ridice la standardele momentului. Dacă Sediul 
central al Muzeului, Pavilionul Marcel Guguianu și  imobilul din str. Republicii 235 se ridică prin aspect și maniera de 
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organizare și expunere a patrimoniului la standarde europene, spațiile de la Casa Sturza  va trebui modernizat astfel încât 
si acolo să se poată organiza evenimente de înaltă ținută. Modernizarea spațiului a început în anul 2020 și sperăm să o 
încheiem în anul 2021. Spațiul reabilitat urmând să dispună de săli de expoziție dotate cu mobilier și instalații de ultimă 
generație, punct de informare, punct de comercializare de suveniruri și a publicațiilor propri, garderobă, punct sanitar, 
sală pentru expoziții temporare și organizarea de conferințe. 

 Pe parcursul noului mandat dorim să intrăm în posesia întregului spațiu din imobilul de pe strada Republicii 
235, în urma unei achiziții, iar mai apoi vom moderniza și acest spațiu punându-l în circuitul expozițional. Dorim o 
extindere a spațiului pentru organizarea expoziției permanente a secției de științele naturii, având posibilitate să expunem 
materialele paleontologice descoperite în decursul timpului 

La sediul central al Muzeului vom continua procesul de modernizare a laboratorului de restaurare conservare. 
În ultimii ani am achiziționat o serie de aparate și utilaje care au eficientizat munca în laborator, iar modernizarea va 
continua până când laboratorul va ajunge în situația de a fi acreditat. Realizarea la timp a reparațiilor curente la toate 
imobilele deținute astfel încât să nu se ajungă la deteriorări seriose în timp; Verificarea permanentă a elementelor 
ornamentale aflate în componența imobilelor și intervenția imediată în vederea preîntâmpinării accidentelor și a 
deteriorării arhitecturii acestora; Verificarea permanent și intervenția imediată în vederea preîntâmpinării deteriorării 
generate de factori biologici care ar putea afecta elementele din lemn și alte materiale organice; Realizarea ignifugării 
structurilor din lemn în intervalele de timp stabilite prin lege; Efectuarea operațiunilor de conservare a materialului 
lemons din expoziția din cadrul secției de Științele naturii, Flora și Fauna județului Vaslui; Efectuarea, conform 
programelor și în funcție de situațiile apărute, a operațiunilor de igenizare, dezinsecție și deratizare; Întreținerea 
permanentă a sistemului anti incendiu și anti efracție de la toate imobilele deținute, iar acolo unde se impune înlocuirea 
sistemelor depășite moral și fizic, cu altele noi; Spațiile din afara imobilelor vor fi în continuare întreținute, iar cele din 
jurul Casei Sturdza vor fi modernizate 

                 
5. Viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării, ca modalitate legată de asigurarea continuității 

procesului managerial 
 
Delegarea de atribuții desemnează exercitarea atribuțiilor unui salariat de către alt salariat, pe o perioada de timp, 

în cadrul aceluiasi loc de munca și având în vedere raporturile ierarhice existente. 
Delegarea se face cu scopul de a contribui la realizarea sarcinilor de serviciu și de a asigura continuitatea 

activității in cadrul instituției. 
Principiile și regulile de bază care guvernează delegarea atribuțiilor sunt următoarele: 
a) managerul Muzeului ,,Vasile Pârvan”  stabilește în scris limitele atributiilor pe care le delegă; 
b) delegarea presupune analiza prealabilă a sarcinii, în vederea identificarii persoanei care o va executa (astfel, 

se minimizeaza riscul de eșec, care poate surveni atunci cănd complexitatea sarcinii nu a fost analizată cu atenție sau 
când derularea sarcinii respective nu a fost încredințată persoanei cu cele mai potrivite competențe); 

c) delegarea sarcinilor se face în conformitate cu atributiile stabilite prin fisa postului; 
d) prin actul care consfințește delegarea se stabilesc obiectivele, se formulează sarcinile, se precizează  

responsabilitațile, se motivează si se verifica înțelegerea rostului delegării, se asigură libertatea de acțiune și un sistem 
eficient de feed-back; 

e) termenul de realizare, pentru delegarea temporară, a atributiilor delegate este stabilit; 
f) salariatul delegat trebuie sa posede cunostintele, experiența și capacitatea necesară actului de autoritate 

încredințat si să îndeplinească instrucțiunile specifice primite de la managerul  Muzeului ,,Vasile Pârvan”; 
g) asumarea responsabilitatii de catre salariatul delegat se confirmă prin semnatură (salariatul, pentru motive 

intemeiate, poate refuza asumarea responsabilitatii si implicit delegarea de atributii; in acest caz, delegarea este propusa 
unui alt salariat care indeplineste conditiile corespunzatoare asumarii actului de delegare); 

h) exercitarea responsabilitatii se face față de managerul Muzeului ,,Vasile Parvan”, salariatul căruia i s-au 
delegat atribuțiile având obligativitatea informării acestuia, în legatură cu modul de exercitare a atribuțiilor delegate și 
obligația de a urma instrucțiunile primite; 

i) delegarea atributiilor se face tinand cont de impartialitatea deciziilor ce urmeaza a fi luate de persoanele 
delegate si de riscurile asociate acestor decizii; 

-j) pe perioada concediilor, atributiile unei persoane se vor exercita de catre o singură persoană, aceea care o 
înlocuiește în mod formal, și nu de către înlocuitori multipli; 

-k) incetarea delegarii se va produce similar instituirii delegarii, conform pricipiului simetriei. 
Delegarea este dispusă prin dispoziție a managerului Muzeului ,,Vasile Pârvan”.  
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Delegarea încetează atunci cand persoana ale carei atribuții au fost delegate nu mai ocupa functia respectivă sau, 
s-a considerat necesară încetarea delegării și acest lucru a fost formalizat printr-o dispoziție internă, similar cu procesul 
de instituire a delegării. De asemenea, delegarea încetează atunci când persoana către care au fost delegate atribuțiile nu 
mai ocupă funcția respectiva, și acest fapt s-a formalizat, urmând în mod simetric fluxul operațional de instituire a 
delegării. In cazul delegării pe durată determinată, aceasta încetează de drept, prin ajungere la termen. 

 
Propuneri pentru perioada 2021 - 2026  
Consiliul de Administrație, decide direcţiile de dezvoltare ale Muzeului; 
- hotãrãşte programele şi proiectele de cercetare muzeografice;  
- hotãrãşte planul de expoziţii permanente şi temporare ale Muzeului;  
- aprobã colaborãrile muzeului cu alte instituţii din ţarã şi strãinãtate;  
- stabileşte modul în care se utilizeazã bugetul şi sunt orientate sumele realizate ca venituri extrabugetare în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare;   
- iniţiazã şi controleazã activitãţile de întreţinere a imobilelor aflate  în administrare, inclusiv reparaţii curente şi 

capitale, restaurarea şi conservarea lor;  
- organizeazã  protecţia şi securitatea instituţiei în colaborare cu organele de specialitate; propune Consiliului 

Judetean taxele de intrare în Muzeu, de fotografiere şi de filmare şi stabileşte sistemul prin care se fac vânzãrile prin 
stand  etc.  

 
D. Analiza situației economic-financiare a instituției 

 
Din studierea bugetului de venituri și cheltuieli se poate constata ca acesta este organizat pe 7 capitole, primul 

capitol fiind legat de problemele de personal acolo unde se poate constata o creștere considerabilă a numărului de angajați 
ceea ce a făcut ca nevoile instituției să fie mult mai ușor acoperite. Numărul mai mare de specialiști contribuind la o mai 
mare diversificare a ofertei culturale. Și celelalte sectoare de activitate au putut fi mult mai bine organizate în beneficiul 
instituției și a colaboratorilor săi. Al doilea capitol este cel legat de venituri, acestea venind din două surse, respectiv 
subvenții și venituri proprii. Se poate ușor observa variațiile mari în privința veniturilor proprii determinate de cauze pe 
care le vom explica mai jos. Cel de-al treilea capitol este cel legat de cheltuieli care la rândul lor se impart în mai multe 
subcapitole. Ponderea cea mai mare fiind ocupată de cheltuielile de personal și cele materiale. Următoarele capitole au 
în vedere nivelurile din total buget a fiecărei categorii de cheltuieli.  

Este foarte ușor de sesizat numărul mare de manifestări organizate în fiecare an. Practic în fiecare an au fost 
organizate undeva în jurul  a 400 de m,anifestări cu publicul. O altă caracteristică a programelor și proiectelor derulate 
este legată marea diversitate a  acestora. De la lecții de muzeu, la conferințe pe diverse teme si expoziții, unele dintre ele 
de anvergură. În acest sens cele mai elocvente exemple sunt legate de expozițiile organizate la nivel național și 
internațional la care Muzeul este parte. Extrem de importantă în viața instituției este Sesiunea anuală de comunicări 
științifice, care a ajuns la a XVII a ediție și la care participă  cercetători din țară și străinătate. Strâns legat de această 
activitate este și tipărirea cu regularitate a revistei Muzeului care adună între coperțile sale studii și articole de mare 
valoare științifică. Numărul mare de maifestări asigură un număr relative mare de vizitatori de toate vârstele. Este ușor 
de observat că în cele mai multe cazuri cheltuielile pe activitate sunt relative scăzute și în același timp, cu mici excepții 
reușim să ne încadrăm în sumele stabilite. 

 
1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz  completate cu informații solicitate/obținute de la 
instituție:  
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 2016 2017 2018 2019 2020 
 Program Realizat Program Realizat Program Realizat Program Realizat Program Realizat 
1. Personal   rectific rectifi       
a)Nr.de personal cf.statului de functii 
aprobat, d.c. 

46 46 
58 59 59 59 59 59 59 59 

 - personal de specialitate 34 34 36 36 37 37 37 37 37 37 
 - personal tehnic  0         
- personal administrativ 12 12 22 22 22 22 22 22 22 22 
b)Nr.de personal prevazut sa se realizeze, 
d.c: 

46 46 
58 59 59 59 59 59 59 59 

 - personal de specialitate 34 34 36 37 37 37 37 37 37 37 
 - personal tehnic  0         
 - personal administrativ 12 12 22 22 22 22 22 22 22 22 
2. Venituri totale , din care : 1564500 1500251 1730250 1656278 2558139 2395856 3371915 3288336 3615151 3644788 

 - venituri proprii 63000 62999 83100 82216 83600 80929 156500 108330 60000 57846 

-alte venituri       0 48245.49   

- subventii 1501500 1437252 1647150 1574062 2474539 2314927 3215415 3131760 3555151 3586942 
 3.Cheltuieli totale , din care : 1564500 1500251 1730250 1656278 2558139 2395856 3371915 3288336 3615151 3644788 
 - cheltuieli de personal, inclusiv 
colaboratori 

762250 731010 
1042950 

1029211 
1842652 

1782941 
2411415 

2376592 
2751151 2686385 

 - cheltuieli materiale 625156 596850 594400 539624 504387 475145 580000 541754 534000 494000 
 - cheltuieli pentru reparatii  curente 20000 20000 35000 34959 70000 69989 109000 108999 280000 43055 
 - cheltuieli de capital 157094 152391 52900 52484 107100 67781 216500 215891 310000 475128 
4. Cheltuieli pe vizitator, d. c: 71.11 21,21 76.9 43,95 116.28 64,20 140.24 89,52 157.18  
- din subventii 68.24 20,32 73.21 41,77 112.48 61,85 136.15 86.70 143.7  
 din venituri proprii 2.86 0,89 3.69 2,18 3.80 2,35 4.09 2,82 13.48  
 5.Gradul de acop. din venituri proprii a 
chelt.(%)  

4.02 4.20 
4.80 

4,96 
3.27 

3,38 
4.64 

4,76 
1.66 1.58 

 6.Ponderea chelt.de personal din totalul 
chelt. (%) 

48.72 48.72 
60.28 

62,14 
72.03 

74,42 
71.51 

72.27 
76.1 73.7 

 7.Gradul de acoperire a salariilor din 
subventii (%) 

100 100 
100 

100 
100 

100 
100 

100 
100 100 

 - numar de vizitatori 22000 70746 22500 37682 22000 37021 22500 34323 23000 8239 
- plati pt. manifestarile cult. 65000 64523 63300 63281 70000 98323 101000 144141 120000 68794 
- pondere chelt.capital din total 
cheltuieli(%) 

10.04 10.16 
3.06 

3,17 
4.19 

2,83 
6.42 

6,56 
8.58 13.03 
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S p e c i f i c a t i e Cod 

indicato
r 

2016 2017 2018 2019 2020 

 Total Realizat Total Realizat Total Realizat Total Realizat Total Realizat 
TOTAL  CHELTUIELI  1564500 1496117 1730250 1656278 2558139 2395856 3371915 3288403 3615151 3644788 
SECTIUNEA   DE  
FUNCTIONARE   

1407406 1343726 1677350 1603794 2451039 2328075 3155415 3072512 3305151 3169659 

A.Cheltuieli  curente 1 1407406 1343726 1677350 1603794 2451039 2328075 3155415 3072512 3305151 3169659 
Cheltuieli de personal 10 762250 731010 1042950 1029211 1842652 1782941 2411415 2376592 2751151 2686385 

Cheltuieli salariale in bani 10,01 622500 597920 846535 840216 1701163 1642873 2281655 2247191 2614301 2553881 

Salarii de baza 10.01.01 618000 596339 844135 838118 1678272 1626473 1937160 1906634 2248688 2184368 
Sporuri pentru conditii de 
munca 10.01.05 

    15000 11580 142305 140698 143520 136828 

Alte sporuri 10.01.06       7180 7176 7176 7176 

Indemnizatie de hrana 10.01.17       182250 180482 200427 191412 

Indemnizatii delegare 10.01.13 500 102 400 306 1241 306 1000 450 2490 140 
Alte drepturi salariale in 
bani 10.01.30 

4000 1479 2000 1707 6650 4514 11760 11751 12000 33957 

Tichete de vacanta 10.02.06     81200 80750 78900 78900 76850 75160 

Contributii 10,03 139750 133090 196415 189080 60289 59318 50860 50501 60000 57344 
Contrib.pentru asigurari 
sociale de stat - 20.8% 10,03,01 

97750 94390 138093 133026 17683 17683     

Contributii  pentru 
asigurarile de somaj - 
0.5% 10,03,02 

3200 2975 4396 4182 530 530     

Contrib.asigurarile sociale 
de sanatate 5.2% 10,03,03 

32400 31013 45396 43739 5744 5744     

Contrib.asig.de accid. de 
m.si boli prof.0.168%  10,03,04 

1100 1005 1511 1414 188 188     

Contrib.pt.FNUASS 
.0,85% 10,03,05 

5300 3707 7019 6719 1142 1142     

Contributia CAM 10.03.07     35002 34031 50860 50501 60000 57344 
2.BUNURI  SI  
SERVICII 20 

645156 612716 634400 574583   689000 650753 534000 464478 

Bunuri si servicii 20.01 502406 478684 505400 448532   380150 346752 340000 312339 

Furnituri de birou 20.01.01 600 593 400 399   500 498 500 492 
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Materiale pentru curatenie 20.01.02 6770 6769 3800 3786   500 498 1185 1182 

Incalzit, iluminat 20.01.03 173236 158824 192600 181336   201446 173034 201446 169597 
Apa, canal, salubritate 20.01.04 8040 8036 8900 7023   14325 12562 10000 15980 
Carburanti, lubrefianti 20.01.05 6860 6770 2257 2257   9115 9115 4515 3750 
Posta, telecomunicatii,r-
tv, internet 20.01.08 

17500 13716 13743 13203   14778 14759 14778 14462 

Mater.si prestari servicii 
cu caracter functional 20.01.09 

53000 52837 37200 37055   66123 65610 45800 45602 

Alte bunuri si servicii 20.01.30 236400 231138 246500 203473   69678 67508 61776 61272 

Reparatii curente 20.02 20000 20000 35000 34959   109000 108999 40000 43055 
Bunuri de natura ob.de 
inventar- 20,05,30 

46000 45960 20500 19511   74400 74398 25000 24999 

Deplasari 
,detasari,transferari 20.06.01 

3000 285 2000 1775   3000 993 1500 237 

Carti si publicatii 20,11 3000 2996 4200 3905   3000 2998 3000 2983 
Consultanta si expertiza 20,12 4000 4000 0    8000 7600 15000 12470 
Pregatirea profesionala 20,13 1000 0 4000 2620   2000 1550 5000 3400 

Protectia muncii 20,14 750 403 0    4500 4432.5 4500 14492 

Cheltuieli Judiciare 20.25       3750 3750  0 

Alte cheltuieli 20,30,30 65000 64522 63300 63281   101000 99041 100000 49998 

Reclama si publicitate 20.30.01     300 134 200 172.6  502 
Actiuni cu character 
stiintific cultural 59.22 

    34000 31499 55000 45100 20000 18796 

SECTIUNEA  DE  
DEZVOLTARE   

157094 152391       310000 475128 

B.Cheltuieli  de  capital 70 157094 152391 52900 52484 107100 67781 216500 215891 310000 475128 
Constructii 71.01.01 0  0       0 
Reparatii capitale aferente 
activelor fixe 71.03 

    25000 13523 17500 17500 240000 389933 

Masini, echipamente si 
mijl.transport 71.01.02 

17800 17134 24200 23998 20000 19979 80500 80441  17916 

Mobilier, ap.birotica, alte 
active corporale 71.01.03 

139294 135257 22500 22463 27100 26279 80000 79580 60000 57846 

            
Alte active fixe 71.01.30    6200 6023 35000 8000 38500 38370 10000 9432 
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1.1. bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii); 
 

Se poate observa creșterea bugetului de venituri în anul 2017 față de anul 2016, care a fost de 30.50%, în anul 
2018 față de anul 2017 a fost o scadere de 1,59%, în anul 2019 față de anul 2018 a fost o crestere de 33,86%, iar in 
anul 2020 o scadere de 170.98%. 

Procentul de realizare a bugetului aferent veniturilor este de 100% în anul 2016, 98,94% în anul 2017, de 
96,81% în anul 2018, de 100% în anul 2019 si de 96.41% in 2020. Deși în tabelele prezentate nu apar și sumele 
propuse inițial ca venituri proprii, de fiecare dată am fost nevoiti sa rectificam sumele propuse, realizând in fiecare 
an venituri proprii cu cel puțin 30% mai mari, cu excepția anului 2020 an în care veniturile proprii au fost cu 2200 lei 
lei mai mici, decât suma de 60000 lei propusă. Motivul acestei situații este legat de pandemia care ne-a dominat viața. 
Dacă spre exemplu cu un an înainte am vandut bilete de peste 20000 lei în acest an suma încasată a fost puțin peste 
3000 lei. Din sponsorizări însă am mai realizat 27000 lei ceea ce face ca veniturile obținute să fie mult mai mari decât 
suma propusă.  

Procentul subvențiilor din total venituri a fost de 95,97% în anul 2016, 95,03% în anul 2017, 96,62% în anul 
2018, 95,24% în anul 2019 și 98,41 în 2020.  

 
1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri și servicii din care: cheltuieli de întreținere, colaboratori; cheltuieli 

de capital);  
 

În ceea ce privește bugetul de cheltuieli, variaţia cheltuielilor totale de la un an la altul este semnificativă, in 
2018 si 2019, remarcându-se o creștere de aproximativ 40% în fiecare an, explicabilă prin creșteri la toate categoriile 
de cheltuieli si de numai 10% in ultimul an, datorita contextului actual. 

Cheltuielile de personal prezintă o fluctuaţie de la un an la altul, în sensul creşterii acestora, in condițiile în 
care numărul de personal angajat este aproape identic de la un an la altul, creşterea din anul 2017 se datorează angajarii 
unui numar de 12 de salariaţi. 

Până în prezent nu au existat probleme în plata drepturilor salariale şi rectificările bugetare au suplimentat, 
când a fost cazul, suma alocată acestora.  

Cheltuielile cu bunurile și serviciile au urmat un trend descrescător pana în 2018, dupa care se observa o 
usoara crestere in 2019 fata de 2018, de 14.02%, urmand ca in 2020 sa scada din nou cu 10 procente fata de anul 
anterior. Acest lucru denotă o preocupare continuă pentru realizarea obiectivelor atât în plan funcțional, cât şi pe plan 
cultural, indiferent de contextul existent. 

 
2. Analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și după caz realizate) în perioada/perioadele indicată/indicate 
în caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție  

În privința cheltuielilor propuse și realizate din cadrul celor șapte programe se poate observa cu ușurință 
numărul mare de manifestări propuse și realizate în fiecare an. Sute de acțiuni fiind realizate de specialiști instituției, 
de fiecare dată proiectele realizate depășind numeric proiectele propuse. În ceea ce privește cheltuielile din cadrul 
acestor programe și proiecte de fiecare dată ele s-au încadrat în bugetele aprobate. Uneori însă unele programe au fost 
subevaluate, fiind nevoiti să modificăm alocatiile bugetare, dar la fel de adevărat este că de cele mai multe ori sumele 
cheltuite au fost mai mici decât cele propuse. Niciodată însă sumele totale aprobate de ordonatorul de credite nu au 
fost depășite. Referitor la celelate categorii de cheltuieli, respectiv cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, 
cheltuieli de capital de fiecare dată ne-am încadrat în sumele alocate. (vezi Anexa III) 

 
3. Soluții și propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase/venituri proprii în totalul veniturilor 

 
Găsirea unor noi surse și forme de finațare 
Instituțiile publice de cultură sunt susținute financiar de bugetele autorităților publice locale. Pentru rezolvarea 

problemelor legate de susținerea financiară corespunzătoare a activității culturale locale, soluția viabilă, pe termen 
mediu, este aceea a co-finanțării din bugetele județene și municipale, În ceea ce privesc finanțările extrem de 
importante pot deveni: 
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- parteneriatele public – private reprezentând surse importante de completare a resurselor bugetare. 
Aceste contribuții nu se rezumă la cheltuielile consumatorilor de cultură pentru accesul la oferta instituțiilor 
locale, ci constă în diversitatea de forme și modalități practice. Realizarea parteneriatelor public – private pe lângă 
susținerea efectivă a finanțării culturii, reprezintă o oprtunitate de participare la viața culturală comunitară; 

-sponsorizarea și mecenatul – în susținerea financiară a activităților culturale se mizează și pe 
sponsorizări. Palierul de deductibilitate de 3,5 % stipulat în prezent este considerată însă nestimultiv și implicit 
ineficient, în condițiile în care se raportează la profitul impozabil și nu la cifra de afaceri. Și în această privință 
sectorul culturii este defavorizat în competiție cu celelalte domenii, care pot beneficia de sponsorizări; cu toate 
aceste impedimente nivelul sponsorizărilor în cultură poate crește prin inducerea în comunitățile de afaceri a 
interesului pentru programele și proiectele culturale, motivându-i implicit să participe la ele. 

- în vederea creșterii atractivității ofertei culturale vom realize tururi virtuale pentru o parte a expozițiilor 
permanente găzduite; integrarea Muzeului într-un circuit turistic regional și național; inițierea de noi publicații de 
promovare a cercetărilor științifice din cadrul instituție; 

- diversificare materialelor publicitare oferite vizitatorilor; 
- organizarea unor ateliere de lucru cu scopul inițierii în domeniul arheologiei experimentale;  
- modernizarea și dotarea laboratorului de restaurare ceramic; 

 
Dezvoltarea activităţilor de voluntariat și internship  
În strategia de dezvoltare a muzeului pentru perioada imediat următoare locul și rolul voluntarilor va putea fi 

unul extrem de interesant. Atragerea și recrutarea acestora va necesita elaborarea unei strategii viabile. Primul pas 
este cel al examinării nevoilor instituției. Mai apoi se va căuta gruparea în câteva categorii  a tipurilor de nevoi și 
competențe necesare. Aceștia vor putea să descopere lucruri inedite despre muzeu, să se implice în realizarea 
proiectelor și să promoveze activitățile instituției. Voluntarii vor avea posibilitate să intre în contact cu lumea din 
culisele muzeului, având în același timp acces la simpozioanele și conferințele organizate de instituție. În cazul unei 
organizatii culturale sau a unui proiect cultural,  pozitionarea definește modul în care publicul privește oferta si 
organizatia. O poziționarea clară, puternică și atractivă determină recunoașterea publică a organizatiei, respectiv 
a ofertei sale sau a proiectului cultural.  Proiectarea poziționarii specifice vizeaza construirea si promovarea unei 
idei sau a unui concept care sa definească organizația/proiectul în mintea publicului. Conceptul de pozitionare, pentru a fi 
înteles și accept, va fi  simplu, de bun simt. Mesajul va fi direct, nefiind construit într-o formă alambicată, mascat prin 
diverse "figuri de stil" 

Pozitionarea eficientă presupune evidentierea unor avantaje speciale oferite de organizație. Din această cauza 
perspectiva vizată trebuie sa fie cea a publicului, nu a organizatiei. În cazul organizatiilor culturale, se va alege ca 
element distinctiv al pozitionarii beneficiul adus publicului sau unei comunitati, nevoia satisfacuta sau avantajele 
organizatiei fată de concurență. De asemenea se poate miza pe un simbol cultural specific sau pe apartenența la un stil 
de viata sau curent mental. 

Pozitionarea propusă și promovată va fi susținută de realitate. Mai exact, activitatea organizatiei, respectiv oferta 
sa, va fi în concordanta cu promisiunea, adică cu pozitionarea aleasa.  

Diversificarea ofertei culturale în raport cu publicul vizitator 
Segmentarea reprezintă procesul de subdivizare a clientilor organizatiei in grupuri distincte care se comporta in 

acelasi fel și au nevoi similare. Fiecare grup poate fi ales ca o piata tinta, care va fi vizata cu o strategie de marketing 
special dezvoltata, ținandu-se cont de caracteristicile publicului respectiv. 

Segmentarea este acțiunea de grupare a publicului organizatiei în categorii omogene, numite segmente de 
piata. Astfel, fiecare segment include persoane cu caracteristici asemanatoare, nevoi si exigente similare. Acest proces 
facilitând comunicarea cu fiecare segment în parte, făcând ca mesajele transmise de organizatie sa poata fi mai ușor întelese 
și mai credibile. 

Criteriile de stabilire a segmentelor sunt foarte numeroase: varsta, nivel al veniturilor, provenienta, profesie, 
studii etc. In majoritatea cazurilor, cel puțin în Romania, organizatiile culturale par sa nu vizeze un anumit segment al 
publicului printr-o anumita ofertă. Pare să se conteze pe vizitatorul instruit, cu studii superioare, dar cu venituri scazute. 
Această abordare este cu totul greșită, prin vizarea distincta a anumitor categorii de public poate creste atractivitatea 
ofertei organizatiei, și aceasta sa își atinge mai bine misiunea. 
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Procesul de segmentare va începe prin alegerea unei baze de segmentare. Aceasta este un factor specific care 
reflecta diferentele privind cerintele sau raspunsurile publicului la variabile de marketing (posibilitatile sunt 
beneficiile urmarite, intentiile, preferintele sau loialitatea). 

Criteriile utilizate pentru segmentare variaza foarte mult. Se poate vorbi de doua seturi distincte, în functie de 
tipul de clienți vizati: individuai sau institutionali (alte organizatii, de orice tip). In contextul clientilor individuali, 
criteriile sunt urmatoarele: geografice (locul de rezidență, tipul localitatii etc.), demografice (vârstă, sex, situatie 
familiala, stare civila, educație.), psihografice (personalitate, stil de viata, categorie sociala), comportamentale (obiceiuri 
de consum cultural, rata de consum, fidelizarea etc.) In cazul clientilor organizationali se pot avea în vedere criterii 
geografice, caracteristicile organizatiilor-client (dimensiuni, obiect de activitate etc.) sau ale persoanelor care iau decizia 
în cadrul acelor companii. 

Segmentarea se face în mai multe etape: identificarea nevoilor consumatorilor și a segmentelor de piață; 
construirea profilului consumatorului din fiecare segment identificat; evaluarea atractivității fiecarui segment; selectarea 
segmentelor care vor fi vizate prin identificarea avantajelor oferite de fiecare 
segment. 
 

3.1; 3.2; 3.3. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, din alte activități, din prestări 
servicii în cadrul parteneriatelor cu alte autorități 

 
Componența veniturilor proprii, pe surse de venit este redată în tabelul următor: 
 

Anul 2016 2017 2018 2019 2020 
Total venituri proprii d. c: 62999 82216 80929 108330 57846 
Servicii diverse 45247 53817 58324 66125 41020 
Venituri din  materiale publicitare 1069 1187 1321 9922 3291 
Venituri din vanzari bilete vizitare  16683 27212 21284 32283 13535 

 
Venituri realizate (in procente) 2016 2017 2018 2019 2020 
Total venituri din care 100% 100% 100% 100% 1005 
Venituri din subventii 95.80 95,04 96.62 95.24 98,41 
Venituri proprii 4.20 4,96 3.38 3.29 1,59 
Alte venituri    1.47  

 
Interesant este pentru anul 2017 faptul că s-a obținut cea mai mare sumă de bani, de până atunci, de pe urma 

vânzării biletelor de intrare la evenimentele organizate de instituție. Situația este în concordanță cu creșterea 
numărului de vizitatori. La acest capitol se poate observa că și suma obținută din vânzarea unor materiale de 
promovare a fost mai mare în comparație cu anii anteriori. 

În  anul 2018 se poate observa o creștere semnificativă a veniturilor obținute în urma serviciilor diverse oferite 
(îndeosebi sume obținute în urma supravegherilor și eliberărilor de sarcină istorică a unor terenuri destinate realizării 
unor investiții). Au crescut într-o oarecare măsură sumele de bani încasate ca urmare a vânzării de materiale 
publicitate. Veniturile încasate din bilete au cunoscut o mică scădere și acest lucru datorită faptului că nu am mai 
găzduit o expoziție de anvergura celei din anul precedent respectiv expoziția Aurul și Argintul Antic al României. 
Sigur prețul de 1,50 lei, sau chiar 1 leu nu permite obținerea unor sume mai mari. Concluzia este că evenimentele 
mari aduc implicit încasări mai consistente. 

Se poate observa, în 2019,  o creștere semnificativă a veniturilor obținute în urma serviciilor prestate pentru 
terți (îndeosebi sume obținute în urma supravegherilor și eliberărilor de sarcină istorică a unor terenuri destinate 
realizării unor investiții). Sumele obținute ca urmare a comercializării de materiale publicitare au crescut exponențial, 
de la 1321 roni în anul 2018 la 9922 roni. Ca urmare a numărului ridicat de vizitatori au crescut considerabil și 
încăsările din vânzarea biletelor de vizitare, de la 21284 roni la 32283 roni. Este practic anul cel mai bun din punctul 
de vedere al încasărilor de pe urma servicilor prestate, a biletelor vândute și a materialelor publicitare comercializate.  
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După mai mulți ani consecutivi de creștere a veniturilor proprii obținute din vânzarea de bilete în anul 2020 
totul s-a prăbușit, numărul vizitatorilor a scăzut considerabil, iar ca o consecințî imediată au săzut și încasările. Totul 
datorită pandemiei care a schimbat viața concetățenilor și prioritățile acestora. 

 
4 Soluții și propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii din 
totalul veniturilor 
 

În sprijinul obţinerii de venituri suplimentare pot fi enumerate şi alte tipuri de activităţi, precum: 
- încheierea unor parteneriate cu alte instituții, în vederea organizării unor evenimente comune; 
- obținerea de venituri din vânzarea de insigne, căni, afișe, semne de carte, ilustrate, tiparituri. 
- obținerea de venituri din închiriere spații pentru activități culturale diverse celor interesați (școli, firme etc.); 
- identificarea și accesarea unor linii de finanțare, fie externă,fie internă 
- donații și sponsorizări 
 
4.1 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 48.84 % în anul 2016 ceea ce ilustrează o eficientizare a acestor cheltuieli pe parcursul 
celor 5 ani. 

 
 

Începând cu anul 2017 se poate observa o creștere a cheltuielile de personal datorita modificarilor legislative 
si angajarii de personal nou. Pe viitor, având în vedere legislaţia salarizării unice, ponderea cheltuielilor de 
personalului din totalul cheltuielilor, este posibil sa creasca. 

 
4.2. Analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total 

 
Deși procentul cheltuielilor de capital, din total cheltuieli, este destul de mic, se observă totuși o preocupare 

permanentă pe parcursul anilor de a dezvolta activitatea instituției, având în vedere faptul că numai prin investiții 
putem ține pasul cu ritmul modernizării.  

 
Anul 2016 2017 2018 2019 2020 
Cheltuieli de capital 152391 52484 67781 215891 475128 
                % 10,18 3,03 2.83 6.56 13.03 

 
Este ușor de observat că în anul 2016 nivelul cheltuielilor de capital a crescut substanțial, ajungând la 10,18 

% din total buget. Au fost achiziționate două sisteme de securitate antifoc, camera de filmat semiprofesională, sistem 
alarmare antiefracție, mobilier, film planetariu, instalație exhaustare. 

În anul 2018 au fost achiziționate mai multe obiecte pentru laboratorul  de restaurare conservare ceramică 
(dulap antifoc, dulap antiefracție, cuvă spălare), au fost realizate analizele de risc la efracție, pentru toate locațiile, s-
a declanșat operațiunea de reparare a ceasului din turnul clădirii, a fost achiziționat un copiator alb – negru. Nu s-au 
materializat scenariile privitoare la incendiu și proiectul de modificare a planetariului. 

În anul 2019 cheltuielile de capital au fost cu mult mai mari decât în anul și anii anteriori, Aceasta ca urmare 
a faptului că pe parcursul anului au fost achiziționate aparate, pentru creșterea atractivității ofertei muzeale au fost 
confecționate elemente de îmbrăcăminte și armament specifice populațiilor care au migrat, la un moment dat, în acest 
areal geografic. De asemenea după aproximativ 4 decenii, în care ceasul de pe fațada instituției nu a funcționat, ceas 
fabricat la Viena în jurul anului 1890, am reușit să-l repunem în funcțiune. În acest an am reușit să achiziționm un 
autoturism nou, vechiul autoturism impunea cheltuieli tot mai mari cu întreținerea. Au fost achiziționate mai multe 

Anul 2016 2017 2018 2019 2020 
Total cheltuieli 1500251 1656278 2395856 3288336    3644788 
Cheltuielile cu salariile 731010 1029211 1782941 2376592 2686385 

% 48.73 62.14 74.42 72.27 73.7 



27 
 

licențe pentru diverse programe folosite de specialiștii instituției. De peste 20000 de euro, obținuți din sponsorizări, 
au fost achiziționate foarte multe echipamente pentru observatorul astronomic. Printre aceste cel mai important va fi 
un telescop pentru observațiile asupra soarelui, telescop care va fi cel mai mare din România. 

Anul 2020 deși este oarecum atipic datorită problemelor majore pe care le-am întâmpinat, am reușit la 
capitolul cheltiuieli de capital să realizăm lucruri majore. Cel mai important fiind demararea procesului de reabilitare 
a imobilului Casa Sturdza, reparații pe care sperăm să le finalizăm în anul 2021. De asemenea pentru a putea realiza 
în condiții optime manifestările instituției am achiziționat un set nou de panouri moderne de etalare a obiectelor 
bidimensionale. Am dotat observatorul astronomic cu o cupolă noua care cu siguranța va facilita derularea în mai 
bune condiții a cercetarilor din domeniul astronomiei. În anul 2020 am intrat, prin transfer, în posesia unui microbuz 
pe care l-am adaptat nevoilor noastre. 

 
4.3 Analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenții / alocații 

Acest procent este de 100% în toți anii, din sursele atrase fiind acoperite celelalte tipuri de cheltuieli. 
 

Anul 2016 2017 2018 2019 2020 
Cheltuielile cu salariile 731010 1029211 1782941 2376592 2686385 

 
4.4. Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de 
muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile) 

     
Anul                     2017 2018 2019 2020 

Total cheltuieli 1656278 2395856 3288336 3644788 
Total cheltuieli cu proiectele culturale 1029211 98323 144141 68794 
Cheltuielile efectuate în cadrul raporturilor contractuale, 
altele decât contractele individuale de muncă (drepturi de 
autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile) 

3141 21267 28977 11165 

% din total cheltuieli 0.19 0.89 0.88 0.3 
% din cheltuieli cu proiectele culturale 4.96 21.63 20.10 16.22 

   
In cursul anului 2017 au fost incheiate 15 contracte civile cu diversi colaboratori. 
Pentru buna desfășurare a programelor și proiectelor culturale propuse pentru anul 2018 au fost încheiate 39 

de contracte civile. Este vorba de contracte încheiate cu artiștii care au susținut spectacole, precum și cu specialiștii 
care au susținut conferințe 

Pentru buna desfășurare a programelor și proiectelor culturale propuse pentru anul 2019 au fost încheiate 32 
de contracte civile. Este vorba de contracte cu artiștii care au susținut spectacole, precum și cu specialiștii care au 
susținut conferințe.  

 In anul 2020 aceasta suma a scazut semnificativ, dupa cum se poate observa, cu aproximativ 159%. 
In tot acest timp s-a urmarit ca raportul calitate - preț să fie unul cât mai corect, fără a avea influențe negative 

asupra evenimentelor. 
 

4.5. Cheltuieli pe beneficiar 
Activitatea pe anii analizati a fost, în general, într-o direcție ascendentă, continuînd trendul pozitiv inițiat în 

anul 2016: numărul de vizitatori plătitori a fost oarecum constant, in usoara scadere in 2019 si cu o scădere substanțială 
în 2020. Veniturile proprii din activitatea de bază și din alte activități s-au dublat in 2019 față de anul 2017, in 2020 
urmand a scadea cu aproximativ 80%. 

Muzeul a fost beneficiar al unor finanțări prin parteneriatele atrase.  
 

Cheltuieli cu proiectele culturale 2016 2017 2018 2019 2020 
Total cheltuieli 1500251 1656278 2395856 3288336 3644788 
Total cheltuieli cu proiectele culturale 64522 63281 98323 144141 68794 
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Ponderea cheltuielilor cu proiecte 
culturale in total cheltuieli 

4.31% 3,82 4.10 4.38 1,88 

Numar de vizitatori 34291 
(cifra 
cuprinde 
doar 
vizitatori 
interni la 
cere se mai 
adaugă 
84455 
vizitatori 
exteri și 
290000 din 
China) 

37682 
(cifra 
cuprinde 
doar 
vizitatori 
interni la 
care se 
adaugă 
60293 
vizitatori 
externi) 

37021 
(cuprinde 
doar 
vizitatorii 
interni, la 
care se mai 
adauga  
59905vizita
tori externi 

 

34323 
(cuprinde 
doar 
vizitatorii 
interni, la 
care se mai 
adauga  
350661 
vizitatori 
externi 

 

8239  
(cuprinde 

doar 
vizitatorii 
interni, la 

care se mai 
adauga  
32405  

vizitatori 
externi 

și 
401547 

Vizualizari 
on line 

Cheltuieli pe beneficiar: 21,15 
(cu 
raportare și 
la vizitatorii 
externi) 

    43,95 
(raportare 
numai la 
vizitatorii 
interni) 

    62.89 
(raportare 
numai la 
vizitatorii 
interni) 

89.52 384,71 

a.din subventii 20,32 41,77 60.59 86.7 377,69 
b.din venituri proprii 0,83 2,18 2.30 2.82 7,02 

 
- Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform criteriilor de performanță ale 

instituției  
 

Nr. 
crt. Indicatori de performanță 

2016 2017 2018 2019 2020 
Propus / 
Realizat 

Propus / 
Realizat 

Propus / 
Realizat 

Propus/ 
Realizat 

Propus/ 
Realizat 

1. Cheltuieli pe beneficiar 
(subvenție + venituri-
cheltuieli de capital) nr. de 
beneficiari 

78,89/ 
21,15 

/42,56 62,89 89,52 384,71 

2. Fonduri nerambursabile 
atrase (lei) 

 /21250 34000 48245 lei  

3. Număr de activități 
educaționale - 

349/426 320/417 379/468 227/429 206/128 

4. Număr de apariții media 
(fără comunicate de presă) 

220/ 
331 

200/528 200/488 200/366 200/305 

5. Număr de beneficiari 
neplătitori 

15346 /12995 13227 11518 /6314 

6. Număr de beneficiari 
plătitori 

18945 /24687 23794 22805 /1925 

7. Număr de beneficiari 
propuși în anul  

22000/ 
34291 

/22500 22500 22500/ 
34323 

22500/ 
8239 

8. Număr de beneficiari de la 
evenimentele organizate în 
alte instituții  

/36455+4800
0 +290000 

/60293 59905 350661 33413 

9. Număr de expoziții/Număr 
de evenimente/Număr de 
reprezentații/Frecvența 
medie zilnică 

44/ 
72 

/48 78 116/128 89/66 

10. Număr de proiecte/acțiuni 
culturale 

300/ 
498 

/465 546 335/557 295/194 
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11. 
Venituri proprii din 
activitatea de bază 

58000/ 
62999 

60000/82216 60000/809
29 

60000 
propuși/ 

108330,84 
realizate 

60000/57847 

12. 

Venituri proprii din alte  
activităț 

   21124 euro 
sponsoriz. 

concert 
Vioara lui 
Enescu în 
Primăria 
Bârlad 

sponsorizare 
Bienala -
Primaria 
Bârlad 

Și sponsori 
27000 

 
Sediul muzeului 2016 2017 2018 2019 2020 

Palat 12835 20788 18473 17538 5650 
BASA 5705 7870 8815 6109 + 2007 

observator 
1769 

Pavilion 
M.Guguianu 

15851 9024 9733 8669 820 
 

Total vizitatori muzeu 34291 37682 37021 22000/ 
34323 

8239 

 
E. Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției conform 
sarcinilor formulate de autoritate:  
 

Propuneri pentru întreaga perioadă de management: 
1. viziune 

Pornind de la realizările din anii anteriori, de la prestigiul de care se bucură instituția viziunea managerială 
trebuie să aibă în vedere consolidarea rezultatelor obținute până acum și dezvoltarea pe mai departe a discursului 
cultural pentru comunitatea în mijlocul căreia își desfășoară activitatea.  

Muzeul aflându-se într-un mediu concurențial, prin programele și proiectele elaborate și propuse trebuie să 
tindă continuu spre atingerea criteriilor de calitate și performanță și recurgerea permanentă la tehnicile informaționale; 

Muzeul prin mesajul său va trebui să caute transmiterea informațiilor astfel încât acestea să vină în 
completarea celor obținute prin intermediul sitemului educațional; 

Muzeul trebuie să fie perceput ca o instituție care pe de-o parte asigură cunoaștere iar pe de altă parte relaxare 
pentru publicul de toate categoriile de vârsă și ocupații; 

 
2. 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 specifice fiecăreia din secțiile instituției. Pornind de la rațiunea de a exista 
a muzeului, prezentată anterior, trebuie să se țină cont de transformările din societatea astfel încât muzeul să își poată 
adapta mesajul în orice moment ținând cont de schimbările profunde care au loc cu o mare rapiditate. Instituția va 
trebui să participe activ la viața comunității răzpunzând constant nevoilor acesteia.   

 
3. obiective (generale și specifice) 

Obiectiv general  -  propus de prezentul proiect de menagement: 
Muzeul "Vasile Pârvan"  instituţie muzeală, model la nivel regional şi naţional! 

Obiective specifice  -  propuse de prezentul proiect de management: 
- Găsirea unor noi forme de promovare a ofertei culturale și a comunicării între cei implicați în actul cultural; 
- Promovarea întregului patrimoniu (mobil, imobil, material și immaterial) deținut de instituție;   
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- Îmbunătățirea și modernizarea spațiilor cu destinație culturală, creându-se astfel condiții favorabile pentru 
derularea actului de cultură;  
- Inițierea și dezvoltarea unor programe de pregătire și perfecționare a celor care își desfășoară activitatea în sectorul 
cultural;  
- Atragerea operatorilor culturali privați spre colaborare cu muzeul în vederea realizării unor proiecte comune;  
- Atragerea spre actul de cultură a noi categorii de public atât din mediul urban cât și din cel rural  
- Creşterea eficienţei şi eficacităţii managementului instituţiei în protejarea   patrimoniului deţinut şi în promovarea 
acestuia inclusiv prin utilizarea tehnologiei informaţiei – software, hardware; 
- 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; 
- 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 
 
Strategia este determinarea scopurilor și obiectivelor unei organizații/instituții pe termen lung, adoptarea 

politicilor determinate și alocarea resurselor pentru atingerea scopurilor propuse. 
Pornind de la prevederile legislaţiei în vigoare, de la principalele curente din domeniul muzeografiei, de la 

așteptările publicului nostru vom creiona principalele repere ale strategiei manageriale propuse pentru intervalul 2021 
– 2026. 

Întregul demers va avea ca punct de reper și raportare misiunea Muzeul ”Vasile Pârvan” Bârlad, aceea de 
cercetarea, îmbogățirea, tezaurizarea, conservarea, restauratea, promovarea și valorificarea pentru public a 
patrimoniului deținut, printr-o ofertă variată de manifestări culturale și științifice specifice fiecăreia din secțiile 
instituției, respectiv istorie arheologie, numismatică, medalistică, memorialistică, științele naturii și în domeniul 
astronomiei.  

Principalele repere strategice avute în vedere pentru perioada 2020 – 2026 sunt următoarele: 
-Transformarea și modernizarea instituției astfel încât prin mesajul și maniera de prezentare să devină o 

instituție apropiată de nevoile și așteptările publicului; Adaptarea mesajului realităților actuale; Racordarea la cele 
mai noi cuceriri în domeniul științelor; Adâncire și perfecționarea rolului de instituție de informare, formare, educație 
și relaxare a publicului larg. 

 
Muzeul „Vasile Pârvan” instituție cu vocație europeană 
Atingerea acestui deziderat se va putea realiza prin abordarea modernă și flexibilă a regulilor după care 

funcționează instituția. În acest sens vor fi urmărite: 
- inițierea unor politici care să acopere nevoile în privința activităților de promovare a instituției, de susținere a 
cercetării și de protejare a patrimoniului;  
- sprijinirea și încurajarea personalului de specialitate de a acorda o atenție constantă pregătiri și perfecționării 
continue; 
- adaptarea continuă la nevoi a normelor de funcționare a instituției, cum ar fi: Regulamentul de organizare și 
funcționare; Regulamentul de ordine interioară; 
-managementul resurselor umane pornind de la o mai atentă analiză a fiecărui post și impunerea atitudinii necesare 
titularilor fiecărui post; managementului schimbării prin crearea unei viziuni comune a organizației privitoare la 
dezvoltarea în viitor a instituției; îmbunătățirea managementului planificării – planificarea este activitatea de luare a 
deciziilor și care ajută la o mai bună organizare, conducere și control oferind organizației o țintă și o direcție; 
- îmbunătățirea alocării resurselor – prin programarea succesivă a activităților; redistribuirea sarcinilor de la o 
persoană supraalocată la o persoană subalocată, identificarea rezervelor de timp; îmbunătățirea comunicării 
interpersonale – comunicarea eficientă apărând atunci când oamenii primesc la timp informația potrivită. 
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Diversificarea ofertei culturale a instituției pe baza cunoașterii așteptărilor publicului 
 - continuarea proiectelor care în decursul timpului și-au dovedit utilitatea; - inițierea unor proiecte care vor avea în 
vedere cunoașterea patrimoniului instituției prin interemediul mijloacelor moderne de promovare; Programele și 
proiectele inițiate să pornescă în mare parte de la colaborări cu mai multe instituții din țară și străinătate; continuarea 
promovării manifestărilor cu caracter științific destinate diferitelor categorii de public; diversificarea şi adecvarea 
ofertei culturale a muzeului prin cunoaşterea profilulului consumatorului cultural bârlădean şi prin  promovarea de 
acţiuni culturale transdisciplinare; îmbunătăţirea ofertei culturale prin realizarea de produse culturale de calitate 
inclusiv prin utilizarea unui cadru de lucru performant cu instituţiile partenere ale muzeului/stakeholders; organizarea 
spațiului expozițional din imobilul Casa Sturdza, unde vom prezenta două colecții valoroase de artă contemporană, 
respectiv pictură și grafică; organizarea spațiului pe care urmează să-l achiziționăm de la Raiffisen Bank, acolo unde 
ne propunem o extindere a expoziției permanente de la secția de științele naturii, precum și amenajarea unor spații de 
depozitare a bunurilor de patrimoniu; achiziționarea de noi spectacole de planetariu; realizarea unor tururi virtuale în 
toate expozițiile muzeului. 

 
Transformarea Muzeului într-un important punct de atracție turistică 
În vederea atingerii acestui obiectiv va fi necesară  o mai bună promovare  și publicitate  realizate prin mass 

media, îndeosebi prin posturile naționale de televiziune; 
-Realizare unor spoturi publicitare; Diversificarea materialelor de promovare; Promovarea turismului cultural 
educațional; Promovarea turismului cultural-științific. 
 

Transformarea Muzeului într-un important centru al cercetării științifice 
Încurajarea colaborării instituției cu organizaţii non-guvernamentale care își desfășoară activitatea în diverse 

domenii; Continuarea colaborării cu instituțiile de învățământ, de la cele gimnaziale, învăîământ mediu și superior; 
Colaborarea cu institutele de cercetări va trebui să fie o prioritate în drumul dezvoltării cercetării științifice; 
Încurajarea și sprijinirea interdisciplinarității; Deschiderea de noi șantiere de cercetare în domeniile arheologiei și 
paleontologiei; Inițierea unor colaborări cu specialiști din țară și străinătate; Imbogăţirea patrimoniului ştiinţific al 
instituţiei prin cercetări arheologice, etnografice, paleontologice, precum şi prin  studierea documentelor de arhivă 
provenite din donaţii sau achiziţii; Valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice prin editare de publicaţii, care să 
reliefeze stadiul cercetarilor la acest moment; Elaborarea unor programe-proiecte de colaborare cu alte instituţii 
similare din ţară şi străinătate în vederea valorificării patrimoniului deţinut şi promovării imaginii municipiului Bârlad 
şi a ţării în general; 
 

Utilizarea pe scară largă a tehnologiei informaționale 
Se poate realiza prin utilizarea instrumentelor de lucru la distanță. Unul din aceste instrumente este e-mailul 

care reprezintă cea mai răspândită formă de comunicare la distanță pe care tehnologia informației le pune la dispoziție; 
Listele de discuții care pot servi la schimbul de idei între mai multe persoane pe diverse teme;Discuțiile onlin și video-
conferințele. 
 

Dezvoltarea pregătirii profesionale ale personalului  
Participarea periodic a personalului la cursuri de pregătire profesională; Participarea frecventă a specialiștilor 

de la instituție, la conferințe, simpozioane, lansări de  carte, etc.; Sprijinirea participării la stagii de documentare în 
instituții din străinătate; Parcurgerea pe cât posibil a tuturor treptelor de formare profesională; Stabilirea unor 
raporturi clare între pregătirea profesională și promovare. 

 
Asigurarea stării de sănătate a patrimoniului în vederea transmiterii generațiilor viitoare 
Preocuparea permanentă pentru verificarea  si asigurarea „stării de sănătate” a obiectelor aflate în patrimoniul 

muzeului; restaurarea valorilor de patrimoniu cu specific de arta, literatura, arheologie, ednografie, precum şi din 
domeniul ştiinţelor naturii; continuarea înregistrării bazei de date legate de patrimoniul instituţiei pe suport electronic  
şi îmbunătăţirea evidenţei ştiinţifice a patrimoniului în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; asigurarea 
securitatii valorilor de patrimoniu împotriva eventualelor incendii sau a acţiunilor de distrugere sau  efracţie; 
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Dezvoltarea și încurajarea cooperării între instituțiile muzeale. 
Integrarea Muzeului în rețeaua națională a muzeelor; Accederea în calitate de membru în rețeaua ICOM; 

Încurajarea inițierii și participării la proiecte expoziționale și de cercetare de anvergură;  Inițierea unor proiecte 
expoziționale la nivel regional; Promovarea propriului patrimoniu în instituții de profil din întreaga țară  

Dezvoltarea  funcţiei didactice  a Muzeului.  
Muzeul trebuie să devină pentru elevi o a doua școală, putându-se transforma în locul unde tineri pot să își 

consolideze informațiile  primate la orele de curs.  
 - În acest sens extreme de importante pot fi colaborările directe dintre școală și muzeu, lecții pe diferite teme putând 
fi organizate chiar în muzeu; Extinderea permanent a proiectelor de colaborare dintre instituțile de învățământ și 
muzeu, în cadrul unor parteneriate; Organizarea unor „școli de vară” în muzeu, pe teme de arheologie și astronomie; 
Organizarea unor ateliere de lucru, în domeniile arheologiei, artelor, științelor naturii; Organizare unor lecții de muzeu 
inclusive în sălile de clasă din cadrul școlilor. 

  
Inițierea unor proiecte finanțate din fonduri europene 

- În acest sens se poate avea în vedere dotarea corespunzătoare cu aparate, instalații și ustensile  a laboratoarelor de 
restaurare; Reabilitarea Casei Sturza și organizarea spațiului pentru o nouă expoziție de autor; Modernizarea și dotarea  
Observatorului astronomic.; modernizarea spațiilor care vor fi preluate de la Raiffeisen Bank. 
 
5.  Strategia și planul de marketing 

Strategia definește modalitatea de atingere a obiectivelor de marketing, deci arata calea de realizare în conditii 
optime a misiunii specifice organizatiei respective. In functie de orizontul de timp vizat, care este direct proportional 
cu importanta strategica a lor, strategiile de marketing se pot dezvolta pe termen scurt, mediu sau lung. 

Strategia este subordonata politicii de marketing. Ea proiecteaza relatiile dintre organizatie si mediul în care 
aceasta actionează. Alegerea strategiei se va face ținandu-se cont de diverse criterii. Se va avea în primul rând în atenție 
publicul organizatiei, respectiv segmentarea pieței organizatiei. Unul dintre cele mai importante roluri ale 
strategiei va fi alegerea publicului țintă, a acelui segment sau a acelor segmente vizate prin intermediul unei 
campanii de marketing. 

Strategie de marketing va viza definirea următoarelor elemente: 
- oferta organizației și segmentele vizate; directia de dezvoltare a activitatii și ritmul de creștere a acesteia; 

delimitarea și promovarea avantajului competitiv; Corelarea tuturor activitatilor organizatiei, între ele, precum si cu 
elemente din interiorul si exteriorul său (de exemplu cu interesele personalului sau a așa-numitilor stakeholder!); Strategiile 
vor ține cont de climatul cultural, tendintele de pe piata culturala, concurenta directa și indirecta (inclusiv canalele de 
televiziune sau alti ofertanti de servicii de divertisment). De asemenea va ține cont și de caracteristicile publicului vizat. 

 
Muzeul,  instituția care poate oferii o gamă largă de servicii. 
Produsul muzeal este format din doua categorii de componente: materiale și nemateriale. Elementele materiale 

sunt bunuri muzeale sau apartinand altor persoane fizice sau juridice, aflate temporar în cadrul muzeului. Componentele 
nemateriale pot fi variate: concepte, idei, ipoteze, teorii rezultate La baza produsului de tip muzeal stau unul sau mai 
multe bunuri componente ale patrimoniului cultural mobil (pictura, sculptura). În esență se ,,ofera" publicului un 
ansamblu de bunuri omogene sau eterogene carora li se ataseza sau nu servicii. 

Serviciile oferite sunt atât de natură educațională, cât și de divertisment. Astfel pentru unii aspectul 
educational este mai important, pentru alții primează petrecerea agreabila a timpului liber. Orice muzeu ar trebui să 
ofere atât servicii culturale și educative, cât și de divertisment. 

Așa cum s-a arătat, produsul muzeal este format din mai multe servicii. Unele sunt legate de patrimoniul cultural 
pe care muzeul îl administreaza, altele nu. Deși muzeul bârladean nu se află într-o zonă turistică, acolo unde vizitatorii pot 
ajunge într-un număr foarte mare, totuși trebuie să facem totul pentru a atrage, în vederea participării, la actul cultural, în 
primul rând populația aparținând comunitații din zonă. Extrem de importantă va fi prezentarea și realizarea unei identități 
bine conturate a muzeului, lucru care va contribui la îmbunătățirea imaginii instituției și la promovarea acesteia.  

Din categoria serviciilor pe care vom căuta să le oferim vor face parte: servicii expozitionale/muzeale propriu-
zise: acordarea accesului la colecțiile muzeului, prezentate într-un ansamblu sistematic, coerent, care transmite 
diverse informatii specifice obiectului de activitate al organizatiei si un anumit mesaj; ghidaj, oferirea de explicații  cu 
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privire la  tematica expozitiilor și la diferite componente ale colectiilor muzeului, prezentate în cadrul unui tur organizat; 
servicii educative: sunt prestate de catre personalul de specialitate al muzeului și au menirea de a transmite anumite 
notiuni stiintifice unui public din cel mai variat prin intermediul unor programe educative specifice; organizare de 
conferinte publice: pot fi considerate o categorie specială de servicii educative. De asemenea în această categorie vor 
intra si proiecțiile de filme documentare 3D sau obișnuite. Toate aceste acțiuni au menirea de a educa publicul cu 
privire  la diverse subiecte legate de tematica muzeului sau teme științifice; documentare, punerea la dispozitia diversilor 
specialiști a unor materiale din arhivă și biblioteca muzeului, sau a unor piese din cadrul colecțiilor, pentru a fi cercetate 
și mai bine înțelese. Ulterior acești specialiști transmit mai departe cunoștințele astfel acumulate prin mijloace specifice: 
articole, cărți și tratate, conferințe publice, prelegeri universitare etc.; servicii de divertisment cu caracter cultural, cele 
mai uzuale vor fi legate de  organizarea și găzduirea de concerte sau proiecții de filme documentare și artistice 
de mare valoare; servicii suplimentare, aceste servicii pot facilita perceperea mesajului, modul de receptare a experienței 
muzeale. Aici se vor încadra serviciile cu caracter comercial,  vânzarea de obiecte cu mesaje legate de muzeu. 

Mai buna promovare a programelor și proiectelor culturale inițiate sau desfășurate în instituție. 
Promovarea programelor și proiectelor culturale în cadrul oricărei instituții implică două aspecte importante: 

informarea și proiectarea de imagini. Informarea vizează transmiterea de date despre programe și proiecte, către 
diferite categorii de stakeholderi, ca și către publicul larg.  

Un proiect, ca orice altă oferta, poate beneficia de pe urma unei imagini puternice atractive. Aceasta trebuie 
construita prin intermediul unei strategii coerente de promovare. Imaginea se bazează pe poziționarea 
organizației/proeictului, respectiv pe caracteristica ofertei. Imaginea proiectată va fi în funcție de publicul vizat. Reactiile 
acestora sunt influențate de foarte mulți factori (economici, schimbarea statutului social, nivelul educațional etc.)  

Activitatea de promovare va fi vitală pentru dezvoltarea muzeului și impunerea proiectelor acestuia.  Politica 
de promovare adoptata de instituție va trebui să fie dusă cu multă consecvență.  

Obiectivele activității de promovare pot varia extrem de mult, atât ca tipologie, cât și ca orizont de timp. Printre 
cele mai importante obiective menționăm: impunerea și dezvoltarea imaginii instituției si a programelor și proiectelor 
dezvoltate de aceasta; informarea publicului cu privire la programele și proiecte si la beneficiile care se vor obține; 
construirea și menținerea unor relații de colaborare cu terți; fidelizarea publicului; sensibilizarea opiniei publice, a 
liderilor de opinie;  atragerea unor noi categorii de public;  atragerea si ralierea reprezentantilor mass media;  comunicarea 
cu diferite categorii de public; combaterea unor zvonuri, factori care influiențează negativ imaginea etc; dezvoltarea și 
diversificarea activităților legate de restaurarea și conservarea patrimoniului; extinderea spațiilor expoziționale prin 
redeschiderea și reorganizarea expozițiilor din locația Casa Sturdza și din imobilul din  str. Republicii 235; inițierea 
de noi proiecte care au în vedere dezvoltarea și diversificarea ofertei noastre; Construirea unei cupole pentru 
observatorul astronomic din cadrul instituției; diversificarea ofertei expoziționale prin implicarea în organizarea unor 
asemenea evenimente și a altor instituții similare din țară și străinătate; organizarea restructurarea asociațiilor și 
cluburilor, din diverse domenii (astronomie, literatură, artă, arheologie) pentru a răspunde mai aplicat nevoilor 
publicului tânăr; utilizarea spațiului electonic în susținerea programelor și proiectelor instituției; refacerea site-urilor 
instituției astfel încât acestea să se transforme în adevărate puncte de informare și educație pentru publicul de toate 
vârstele și categoriile sociale și profesionale; Organizarea sesiunilor anuale ale instituției să înglobeze și alte domenii 
de activitate, gen artă, conservarea și restaurarea patrimoniului mobil etc.; Noaptea Muzeelor și Școala altfel să se 
transforme în adevărate evenimente fanion și reper în viața muzeului și în raport cu publicul său; activităților conexe 
să li se acorde o atenție mult mai mare, inclusiv amenajării unor locuri de joacă pentru o anumită categorie de copii; 
încercarea de atragere și a publicului din zonele limitrofe Bârladului, în primul rând a celor din mediul rural; 
transformarea Muzeului într-un important punct de atracție în cadrul unor circuite turistice care să traverseze și acestă 
zonă. 

6-8. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management; proiecte în cadrul programelor; alte 
evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management.  (ANEXA 4) 
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F. Previzionarea evolutiei economico-financiare a institutiei publice de cultură, cu estimarea resurselor financiare care trebui 
alocate de către autoritate, precum și veniturile instituției ce pot fi atrase din alte surse 
 
1. Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului 2021-2026:  

 

 
N
r. 
cr
t. 

Categorii 2021/ 
2022 

2022/ 
2023 

2023 
2024 

2024/ 
2025 

2025/ 
2026 

1 Total venituri, din care: 3838780 3934749 4033118 4133946 4237295 
2 Venituri proprii 60000 65000 70000 75000 80000 
3 Sponsorizari 10000 12000 12000 14000 14000 
4 Subventii 3778780 3869749 3963118 4058946 4157295 
5 Total cheltuieli, din care: 3838780 3934749 4033118 4133946 4237295 
6 Cheltuieli de personal 2819930 2890428 2962689 3036756 3112675 
7 Bunuri si servicii, din care: 506350 519009 531984 545284 558916 
8 Proiecte culturale 71750 73544 75383 77267 79198 
9 Cheltuieli de capital 492000 504300 516908 529830 543076 
10 Grad de acoperire din venituri proprii a 

cheltuielilor (%) 
1.56 1.65 1.73 1.81 1.88 

11 Ponderea cheltuielilor de personal din total 
cheltuieli (%) 

73.45 73.45 73.45 73.45 73.45 

12 Ponderea cheltuielilor de personal din subventii 
(%) 

74.63 74.63 74.63 74.63 74.63 

13 Ponderea cheltuielilor cu bunuri si servicii din 
total cheltuieli (%) 

13.19 13.19 13.19 13.19 13.19 

14 Ponderea cheltuielilor de capital din total 
cheltuieli (%) 

12.81 12.81 12.81 12.81 12.81 

15 Ponderea cheltuielilor pe proiecte culturale din 
total cheltuieli (%) 

1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 

16 Numar beneficiari 23000 24000 24000 24000 24000 
17 Total cheltuieli pe beneficiar (lei) din care: 145.51 142.93 140.64 138.62 136.82 
18 Din venituri proprii 2.60 2.71 2.80 2.88 2.96 
19 Din subventii 142.91 140.22 137.84 135.73 133.86 
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Evoluția cheltuielilor de personal ale instituției 
 

2021/ 2022 2022/2023 2023/ 2024 2024/ 2025 2025/2026 
2819930 2890428 2962689 3036756 3112675 

 
Evolutia veniturilor propuse a fi atrase pentru dimensionarea veniturilor proprii 
 

 2021/ 2022 2022/2023 2023/ 2024 2024/ 2025 2025/ 2026 
 60000 65000 70000 75000 80000 
Materiale 
publicitare 

2000 2500 3000 3500 4000 

Alte servicii 58000 62500 67000 71500 76000 

 
2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada de management 
 
2.1. la sediu – 24000 cu excepția anului 2021 când numărul vizitatorilor va fi cu mult mai mic până la 
rezolvarea situației generate de pandemia de corona virus.. 
 
2.2. în afara sediului – 100000 în fiecare an 
 
 
3.Programul minimal estimat pentru perioada aprobată, 2021-2026 (vezi Anexa V) 
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Anexa 1 
 
1. Instituții organizații, grupuri informale care se adresează comunităților din Regiunea  de Nord-

Est a țării. 
 
Județul Neamț  
Obiectivele de interes turistic din judetul Neamt sunt multe. Staţiunile balneare Bălţăteşti şi Oglinzi, staţiunea 

turistică Durău, staţiunile turistice de interes naţional Piatra-Neamţ şi Târgu Neamţ, salba vechilor mănăstiri - 
începând cu Neamţul, una dintre cele mai vechi mănăstiri din Moldova (1367), cu mormântul lui Petru Muşat, 
însemnat centru de tipărituri; apoi Secu, ctitoria lui Nestor Ureche (1602), cu frumoase manuscrise, adevărate opere 
de artă; Agapia, menţionată documentar în 1437 şi ajunsă celebră prin picturile din tinereţe ale lui Nicolae 
Grigorescu; Văratecul etc. 

Pe drept cuvânt se poate spune că, raportat la suprafaţă, Neamţul este ţinutul cu cele mai multe lăcaşuri de 
cult din lume (biserici, mănăstiri, schituri). Piatra-Neamţ, una dintre cele mai pitoreşti aşezări ale ţării, supranumită 
adesea "Perla Moldovei", este nu numai centrul administrativ al judeţului, ci şi capitala istorică a unui străvechi ţinut 
românesc, calitate ce i-o conferă vechimea sa bimilenară. Amintită încă de la sfârşitul sec. al XIV-lea printre alte 
târguri ale Moldovei, este locul unde Ştefan cel Mare îşi va ridica - în a doua jumătate a veacului următor - curte 
domnească şi biserică, ce constituie şi astăzi nepreţuite podoabe ale oraşului, judicios integrate arhitecturii moderne 
şi ambianţei noilor construcţii. 

 
 Schituri și Biserici 
Biserica Domneasca "Sf. Ioan Botezătorul" a fost zidită în anii 1497-1498,  de Bogdan voievod, după cum 

rezultă din pisania din stânga uşii de la intrare; 
Biserica "Buna Vestire", Dărmăneşti. Din punct de vedere arhitectural, monumentul cumulează trăsături 

proprii secolului al XVIII-lea, în unele cazuri dificil de identificat sub acoperământul modificărilor ulterioare. Se 
încadrează în categoria bisericilor cu plan triconc. 

Biserica "Sf. Neculai". În partea de răsărit a oraşului se întindea un cartier numit "Bordeele" din vechime, 
după casele sărăcăcioase ale oamenilor nevoiaşi ce îl populau, în centrul căruia oborul atrăgea atât negustorii care 
umblau după mici afaceri şi produse zootehnice cât şi curioşii şi petrecăreţii ce se adunau aici la "Duminica Mare". 

Mănăstirea Agapia, este unul dintre cele mai cunoscute şi mai apreciate monumente din această parte a ţării, 
căutată de un mare număr de vizitatori dornici să vadă o străveche vatră de credinţă şi cultură, dar şi un nepreţuit 
tezaur de artă, unic prin capacitatea sa de a dezvălui specificul şi originalitatea spiritualităţii româneşti. 

Mănăstirea Văratec, la 12 km de Târgu Neamţ şi la 40 km de Piatra-Neamţ, amplasată într-un cadru natural 
deosebit, Mănăstirea Văratec este, fără îndoială, unul dintre cele mai cunoscute şi mai vizitate monumente ale 
judeţului Neamţ. 

Manastirea Bistrița și Mormântul Domnitorului Alexandru cel Bun 
Este una dintre cele mai vechi mănăstiri din judetul Neamt. A fost construită de domnitorul Alexandru cel 

Bun, în anul 1406 si in decursul timpului s-a dezvoltat, devenind un important centru istoric si spiritual. In anul 1418 
a fost înmormantata la manastirea Bistrița doamna Ana (Neacsa), sotia lui Alexandru cel Bun, iar in anul 1432 a fost 
inmormamtat alaturi de ea si domnitorul Alexandru cel Bun. 

 
 Obiective turistice din judetul Neamt 
Cheile Bicazului, categoric unul din cele mai frumoase obiective turistice din Moldova si din toată România. 

Cheile Bicazului se afla la circa 20 km de orasul Bicaz, în Carpatii Orientali, între judetele Neamt si Harghita.  
Telegondola din Piatra Neamt, inaugurata în anul 2008, telegondola este unul din principalele puncte de 

atractie din Piatra Neamt. O plimbare cu telegondola vă va dezvalui o vedere spectaculoasa a orasului de la inaltime, 
in plus este cea mai rapida metoda de a ajunge la partia de ski.  

Partia de Ski si Telescaunul din Piatra Neamt, aflate pe dealul Cozla sunt principalele atractii turistice din 
Piatra Neamt, pe timpul iernii.  

Baza Hipica, aflata in vecinatatea strandului, a gazduit numeroase competitii nationale si internationale, fiind 
renumita pentru calitatea terenului, declarat cel mai bun din tara.  

Piatra Dracului, din comuna Poiana Teiului. Se mai numeste si Piatra Teiului, iar de existenta sa sunt legate 
numeroase legende stranii. Poate de aceea atrage ca un magnet curiozitatea turistilor.  

Statiunea Durau, denumita si Paradisul Vanatorilor, reprezinta o oaza pitoreasca a civilizatiei în Muntele 
Ceahlau atat de renumit pentru salbaticia sa. Ca amplasare, Duraul este la 800 m altitudine si tine de comuna Ceahlau.  
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Cetatea Neamtului, este cu siguranta unul din cele mai edificatoare obiective turistice de natura medievala de 
la noi din tara. In fiecare an mii de turisti aleg sa se apropie de ea si sa o descopere mai bine.Cetatea a fost ridicata din 
dorinta de a tine piept invaziilor Imperiului Otoman.  

Lacul Izvorul Muntelui un alt obiectiv turistic de mare valoare pentru judetul Neamt este lacul Bicaz alaturi 
de barajul construit pe el. Se remarca prin faptul ca este cel mai intins baraj artificial din Romania ridicat pe un rau 
interior, respectiv pe Raul Bistrita.  

Masivul Ceahlau se remarca prin frumusete peisajului si stancile abrupte, pe alocuri impadurite. Varful 
Ocolasul Mare (1907) si Toaca (1904) sunt cele doua culmi care ating cele mai inalte altitudini.  

Zimbraria Dragoş Voda, reprezinta o zona protejata legal inca din 1999 ca si confirmare a autenticitatii 
cadrului natural, vegetatiei bogate si numeroaselor animale ce locuiesc aici. Dintre acestea se remarca zimbrii, specie 
aflata in risc din cauza vanarii excesive.  

 
 Case Memoriale  
Casa Memoriala Alexandru Vlahuta, se afla in satul Agapia, renumit pentru pelerinaje. Locuinta memoriala 

este exact langa manastire.  
Casa Memoriala Ion Creanga din Humulesti. Oricine ajunge in judetul Neamt trebuie sa poposeasca si la 

Humulestiul lui Creanga. Atmosfera din interiorul si exteriorul casei ii poarta pe vizitatori inapoi in timp, in vremurile 
copilariei lui Nica. Locuinta memoriala a fost amenajata ca si muzeu.   

Casa Memoriala Veronica Micle, este inchinata poetei iubite de Mihai Eminescu. A fost construita din lemn, 
dateaza din secolul al XIX-lea si se remarca prin stilul puternic romanesc. 

  
 Muzee 
Muzeul de Arta Eneolitica Cucuteni, situat in cea mai spectaculoasa cladire din punct de vedere arhitectural 

din Piatra Neamt, muzeul de arta eneolitica Cucuteni este unicat in Romania si adaposteste cea mai importanta colectie 
de arta eneolitica din sud-estul Europei.  

Muzeul Memorial Calistrat Hogas din Piatra Neamt, înfiintat in 1969, in casa familiei Hogas, muzeul cuprinde 
mobilierul original, documente, manuscrise si diverse obiecte persoanale ale scriitorului donate de fiica acestuia, 
Sidonia Hogas. 

Curtea domnească din Piatra Neamt, este un ansamblu de de monumente istorice situate pe un mic platou din 
centrul orasului. A fost intemeieata de voievodul Stefan cel Mare in perioada 1468 – 1475 si reprezinta o capodopera 
a arhitecturii moldovenesti, cu puternice influente gotice. 

Turnul clopotnita, constructia acestui turn a fost finalizată la data de 28 octombrie 1499 dupa cum arata 
pisania aflata pe partea de est acestuia. Caracteristic acestui turn este frumoasa imbinare între planul pătrat și planul 
octagonal. 

 
 Evenimente 
„VA URMA” -  Ghid informativ pentru spectator este o invitație la reflecție adresată spectatorilor și 

oamenilor de teatru la începutul unei stagiuni mai puțin obișnuite.  Dialogul cu arhitectura exterioară și interioară a 
clădirii, precum și cu memoria spectatorului își propune să exploreze felul în care ne mai putem întâlni acum la teatru, 
în general, și la Teatrul Tineretului în particular. 

O nouă aventură pe lacul Izvorul Muntelui, o nouă experiență de vis! 
ECOBRUNCH – Ținutul Zimbrului. Eveniment de cultură gastronomică și promovare a destinației de 

ecoturism -  
 
Județul Suceava 
 
 Zone turistice 
Cetatea de scaun a Sucevei, este unul dintre obiectivele turistice care suscită interesul turiștilor români și 

străini, mai ales după lucrările de reabilitare şi consolidare efectuate între anii 2010-2015.  
Manastirea Zamca reprezinta cel mai important edificiu religios construit de comunitatea armeneasca din 

Suceava. Lacasul de cult este de fapt un complex medieval fortificat, ce a avut anterior rolul de manastire armeneasca. 
Biserica Sf. Nicolae din Suceava este o biserica ortodoxa construita in anul 1611, fiind inclusa pe Lista 

monumentelor istorice din judetul Suceava din anul 2004. Potrivit documentelor vremii, voievodul Ilias Rares a ctitorit 
si zidit intre anii 1546-1551 o biserica cu hramul Sf. Ierarh Nicolae (sarbatorit in fiecare an la 6 decembrie) 
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Biserica Invierea Domnului din Suceava este o biserica ortodoxa construita in anul 1551 ce a fost inclusa în 
Lista monumentelor istorice din judetul Suceava din anul 2004. Biserica este cunoscuta si sub denumirile de Biserica 
Vascresenia sau Biserica Elena Doamna. 

Biserica „Sfântul Gheorghe” Mirăuți, situată la poalele Cetăţii de Scaun a Sucevei, biserica a fost construită 
între 1375-1391 de domnitorul Petru I Muşat, cel care a ridicat şi Cetatea de Scaun 

Hanul Domnesc -  Este una dintre cele mai vechi clădiri din oraş, cu o istorie de aproximativ 500 de ani, ce 
prezintă vizitatorului deopotrivă imaginea hanului de secol XVII, unde erau găzduiţi dregătorii străini, negustorii şi 
oaspeţii de seamă, dar şi imaginea hanului de vânătoare din timpul ocupaţiei habsburgice. Astăzi, clădirea adăposteşte 
Secţia de Etnografie a Complexului „Muzeul Bucovinei”. 

Muzeul satului bucovinean, este unul dintre cele mai tinere muzee în aer liber din România. Imaginea de 
ansamblu a muzeului reflectă organizarea complexă a unui sat, cu gospodării, biserică, cârciumă, moară de apă şi 
diverse instalaţii tehnice populare, cum ar fi piua de sumane, daracul şi oloiniţa. 

Muzeul de Istorie, amenajat într-o clădire ridicată între anii 1902-1903, construită în stil neoclasic, Muzeul 
de Istorie este unic la nivel național ca mod de prezentare și interactivitate.  

Muzeul de Științele Naturii, îşi întâmpină vizitatorii cu un mic grupaj acvaristic, precum şi cu un stand cu o 
ofertă diversificată constând în: pliante, vederi, alte publicaţii editate de muzeu, ceramică, obiecte de podoabă din 
pietre semipreţioase.  

Planetariul și Observatorul Astronomic, inaugurat în anul 1982, este al treilea planetariu din țară în ordinea 
deschiderii și cel mai mare în ceea ce privește capacitatea sălii și diametrul cupolei.  

Palatul Administrativ din Suceava este asezat intr-o cladire construita intre anii 1903-1904, in stil baroc. 
Gara Suceava (Burdujeni) reprezinta una dintre atractiile orasului Suceava, fiind declarata monument istoric. 

Gara de cale ferata a fost construita in anul 1902 in satul Burdujeni, o fosta localitate de frontiera intre Romania si 
Austro-Ungaria, astazi cartier al orasului Suceava. 
Palatul de Justitie din Suceava este o cladire reprezentativa pentru oras, ce dateaza din anul 1885, cand a fost construita 
pentru a servi drept sediu pentru Tribunal si Judecatorie 

 
 Statui 
Statuia ecvestra a lui Stefan cel Mare se afla in apropierea Cetatii de Scaun, inr-un loc de unde se poate 

observa intregul oras. 
Statuia lui Petru Musat este situata pe strada Stefan cel Mare din Suceava, in fata Casei de Cultura.  
Statuia Bucovina înaripata este situata in Piata 22 Decembrie, in centrul municipiului Suceava. 

 
Zona Gura Humorului 
 
Mănăstirea Voroneț, supranumită „Capela Sixtină a Orientului”, este un complex monahal medieval, bine 

cunoscut pe plan mondial datorită „albastrului de Voroneț” din frescele sale exterioare. Mănăstirea este socotită drept 
cel mai reușit ansamblu al artei feudale moldovenești, inclusă în patrimoniul UNESCO, fiind ridicată în anul 1488, în 
numai 3 luni și 3 săptămâni, ceea ce constituie un record pentru acea vreme. 

Mănăstirea Humor, ctitorită de marele logofăt Toader Bubuiog şi soţia sa, Anastasia, în anul 1530, mănăstirea 
se înscrie între monumentele de arhitectură medievală cu valoroase fresce pictate, atât la interior, cât și la exterior.  

Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, este unic în culturală românească, fiind singurul muzeu care te 
poartă într-o călătorie virtuală în universul spiritual al satului bucovinean din secolul al XIX-lea.  

Muzeul Memorial „Ciprian Porumbescu”, amplasat într-un vechi conac, în inima unui parc dendrologic cu 
arbori seculari şi cu specii rare, muzeul adăposteşte o colecţie de exponate originale aparţinând marelui compozitor: 
pian, violoncel, bagheta de dirijor, husa viorii, albume, mobilier de epocă, fotografii, tipărituri, afişe, piese 
numismatice sau filatelice.  

Rezervația naturală Piatra Pinului și Piatra Șoimului, alcătuiesc o arie protejată de interes național (rezervație 
naturală de tip geologic, paleontologic și peisagistic), situată în stațiunea turistică Gura Humorului. 

Salina Cacica, construită după planul vestitei Saline de la Wieliczka (Polonia), vechea salină este transformată 
într-un veritabil muzeu subteran, aflat la o adâncime de 50 m.  

 
 Evenimente, festivaluri 
Paștele în Bucovina, evenimentul se derulează pe parcursul a două săptămâni, începând cu Duminica 

Floriilor, continuând cu Săptămâna Patimilor şi Învierea Mântuitorului şi se încheie cu Săptămâna Luminată.  
Festivalul Ștefanian,  festivalul îşi propune punerea în valoare a perioadei medievale a Sucevei, prin diverse 

manifestări care au loc la Cetatea de Scaun.  
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Festivalul de artă medievală „Ștefan cel Mare” Suceava,  cel mai mare eveniment de acest gen din România 
oferind publicului turniruri cavalerești, spectacole pirotehnice şi de lasere, dansuri și cântece medievale, scene de 
luptă, reprezentații teatrale pentru copii, tir cu arcul, acrobații cu cai, activităţi interactive cu publicul, concursuri. 

Crăciun în Bucovina, zona de referinţă, unde sărbătorile de iarnă, cu întreg ansamblul de ritualuri, 
ceremoniale, practici, datini şi obiceiuri, sunt parte din spiritualitatea locurilor.  

Festivalul Internațional de Folclor „Întâlniri Bucovinene”, este unic în Europa și are ca scop principal 
prezentarea bogăției culturii populare bucovinene în aspectul ei multicultural. 

 
Judetul Iași 
 
Unul dintre cele mai vechi si bine dezvoltate judete din tara noastra, Iasi, capitala regiunii istorice Moldova, 

este locuit inca din anii 5500 î. Hr. conform datelor arheologice ale Culturii Cucuteni. Pe langa vestigiile istorice pe 
care le adaposteste, Iasiul se mandreste, de asemenea, cu o sumedenie de obiective culturale, arhitecturale si religioase 
de o importanta deosebită. 

În Iași gasim urmele pasilor lui Stefan cel Mare, locuri ce odinioara erau frecventate cu drag de Mihai 
Eminescu, bojdeuca lui Ion Creanga si multe alte locuri cu mare insemnatate in cultura si istoria tarii noastre. 

 
 Obiective turistice: 
Catedrala Mitropolitană din Iași este una dintre cele mai importante lăcașuri ortodoxe de cult din țara noastră. 

Acesta poartă hramul Sfintei Parascheva, Întâmpinarea Domnului și Sfântul Mucenic Gheorghe și este biserica 
catedrală a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, una dintre cele șase catedrale mitropolitane ortodoxe din România. 

Parcul Copou. Situat pe dealul cu acelasi nume, Parcul Copou (poreclit Ulita Aristocrata) isi are radacinile 
in secolul al XVIII-lea, când voievodul Matei Ghica a construit aici un foisor de relaxare. Uimiti de frumusetea locului, 
boierii au inceput atunci sa-si construiasca locuinte in jurul foisorului, prevazand uriasul potential al parcului. 
Splendida gradina a devenit oficial parc public in anul 1833 si, datorita demersurilor facute de Mihai Sturdza, s-a 
dezvoltat din ce in ce mai mult. In interiorul parcului poti observa astazi faimosul Tei al lui Eminescu, Obeliscul cu 
lei si statuile celor mai mari personalitati istorice si literare din istoria Moldovei. 

Palatul Culturii, emblema capitalei Moldovei, este, cea mai fotografiata cladire din oras si unul dintre cele 
mai importante obiective turistice din regiune. Ridicata pe locul fostului palat domnesc din Moldova, cladirea palatului 
dateaza din 1925, la inaugurarea acesteia participand insusi regele Ferdinand. Desi la inceput era folosit ca institutie 
administrativa si de justitie, din 1955, Palatul functioneaza in scop cultural. Arhitectura, de-a dreptul uluitoare, se 
remarca prin elemente decorative neogotice si heraldice, dar mai ales prin statuile arcasilor. Interiorul palatului este 
format din 298 de incaperi si ocupa o suprafata de 36 000 de metri patrati. 

Muzeul Unirii din Iași este amenajat în Casa Catargiu, construită în stil neoclasic, care de-a lungul timpului 
a fost proprietatea mai multor familii de boieri moldoveni printre care amintim logofătul Costache Catargiu (a cărui 
nume îl poartă), hatmanul Constantinică Palade, spătarul Mihalache Cantacuzino Pașcanu. De asemenea, între 1859-
1862 a fost reședința primului domnitor al Principatelor Unite – Alexandru Ioan Cuza, iar între anii 1916-1919 devine 
reședință a regelui Ferdinand. Muzeul a fost deschis pentru public în anul 1959, cu ocazia sărbătoririi centenarului 
Unirii Principatelor Române din 1859, iar în prezent aici sunt expuse piese de istorie evocând Revoluția de la 1848 și 
Unirea Moldovei cu Țara Românească din 1859, precum și documente, piese de mobilier și obiecte de decorație 
interioară, obiecte ce au aparținut lui Al. I. Cuza, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri și altor personalități ale 
epocii 

Muzeul Memorial „Mihail Sadoveanu” din Iaşi filială a Muzeului Literaturii Române din Iași. Clădirea, 
clasată drept monument de arhitectură, a fost construită de Mihail Kogălniceanu în anul 1842. În timpul Primului 
Război Mondial aici a locuit și George Enescu, apoi, între 1918 – 1936, scriitorul Mihail Sadoveanu împreună cu 
familia sa. Aici, Sadoveanu a scris aproximativ 35 de opere, din care „Strada Lăpușneanu”, „Venea o moară pe Siret”, 
„Hanul Ancuței”, „Zodia Cancerului”, „Baltagul”, precum și primele două părţi din „Fraţii Jderi”. Muzeul memorial 
„Mihail Sadoveanu” a fost înfiinţat în anul 1980.  

Biblioteca „Gheorghe Asachi” din Iași este una dintre cele mai frumoase bibliotecii din țara noastră și din 
lume, aceasta fiind clasată pe primul loc într-un top al celor mai frumoase 25 de biblioteci din lume, realizat de 
utilizatorii site-ului Bored Panda, una dintre cele mai apreciate comunități online din lume pentru iubitorii de artă, 
fotografie și design. Biblioteca se află în interiorul Palatului Universității din Iași, clădire ridicată în anul 1860 la 
inițiativa domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Clădirea, în care astăzi funcționează Universitățile „Al. I. Cuza“ și 
„Gheorghe Asachi“, este construită în stilul eclectic, un stil ce domina arhitectura Europei secolului al XIX-lea. 

Bojdeuca lui Ion Creanga.  Muzeul Creanga a fost inaugurat in anul 1918, casa a fost în trecut locuită de cel 
mai mare scriitor roman din toate timpurile. Intre zidurile acestei cladiri au fost scrise indragitele Amintiri din 
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copilarie, pe care cu totii le-am citit in primii ani de scoala. Tot aici a locuit, pentru o scurta vreme, Mihai Eminescu. 
In bojdeuca pot fi vazute obiecte si documente relevante pentru viata si activitatea lui Ion Creanga, o biblioteca, un 
amfiteatru in aer liber si multe alte lucruri interesante. 

De asemenea, în Iași se găsesc şi alte obiective turistice de interes național. Printre acestea se numără Biserica 
Sfântul Nicolae Domnesc (cea mai veche clădire sfântă din oraş), Mănăstirea Golia, Mănăstirea Galata, Biserica 
Sfinţii Atanasie şi Chiril, Mănăstirea Cetăţuia, Mănăstirea Frumoasă, Sinagoga Mare (inclusă pe lista monumentelor 
istorice şi considerată cel mai vechi lăcaş de cult evreiesc păstrat pe teritoriul Românie), Casa Memorială George 
Topârceanu, Casa Memorială Otilia Cazimir, Biblioteca Universitară Mihai Eminescu, Primăria Iaşiului, cu sediul 
în Palatul Roznovanu,  Facultatea de Medicină și Farmacie (UMF) și Sala Paşilor Pierduţi. 

Ansamblul urbanistic Palas este unul dintre cele mai bune exemple ale faptului că modernul și clasicul pot 
sta alături fără a deranja privirile trecătorilor. Construit în apropierea Palatului Culturii – unul dintre cele mai frumoase 
și mai grandioase palate ale Iașului, cu o vechime apreciabilă. Ansamblul urbanistic Palas este inclus în topul celor 
mai moderne proiecte din România. 

 Restaurantul Bolta Rece situat în apropierea cartierului Copou, este unul dintre cele mai vechi localuri din 
Iași, datând încă din secolul al XVIII-lea, care își păstrează caracterul tradițional românesc și în zilele noastre.  

 
 Obiective turistice în județul Iași  
Palatul Sturdza de la Cozmeşti, unul dintre monumentele istorice aflate pe moșia celebrei familii. Clădirea a 

fost construită în stil gotic, în anul 1816, de către vistiernicul Grigoraş Sturdza din satul Cozmeşti, pe locul unor case 
boiereşti mai vechi. De-a lungul timpului, palatul a suferit mai multe modificări. Mihail Sturdza, domn al Moldovei 
în perioada 1834-1849, a ridicat un al doilea etaj al palatului. 

În prezent, Palatul de la Cozmeşti găzduieşte „Centrul de orientare, calificare şi plasare a tinerilor peste 18 
ani”, proveniţi din centrele de plasament, în vederea integrării socio-profesionale a acestora. 

 Castelul Sturdza de la Miclăuşeni, ridicat pe locul unui fost conac, construit între anii 1550-1623 de către 
vistiernicul Simion Stroici. Moșia și conacul au intrat în posesia fraților Ioan şi Sandu Sturdza în anul 1697, fiind 
primit moștenire de la Safta, nepoata vistiernicului Simion Stoici. Cei doi frați și-au împărțit pământurile, satul și 
conacul de la Miclăuşeni revenindu-i lui Ioan Sturdza. În prezent, o parte din castel a fost restaurată, acesta 
transformându-se într-un complex muzeistic și cultural care este deschis spre vizitare publicului. 

Palatul Sturdza de la Miroslava, este cel de-al treilea palat deținut de celebra familie de boieri moldoveni. 
Acesta a fost construit la începutul secolului al XIX-lea, de către familia boierului moldovean Vasile Beldiman în 
satul Miroslava. Palatul a ajuns în proprietatea familiei Sturdza la începutul secolului al XX-lea, fiind moștenit de 
principesa Olga Sturdza (1884-1971), fiica principelui Alexandru Mavrocordat şi a Luciei Cantacuzino-Paşcanu, care 
era căsătorită cu prințul Mihail Sturdza, nepotul domnului Moldovei Mihail Sturdza. 

Palatul Cuza de la Ruginoasa, este construit în stil neogotic, în anul 1804. Întins pe o suprafaţă de 14 hectare, 
moșia și palatul de la Ruginoasa impresionează prin măreţia stilurilor arhitecturale. Palatul de la Ruginoasa a intrat în 
posesia lui Alexandru Ioan Cuza al în anul 1862, când acesta l-a cumpărat, la licitaţie, de la Banca Moldovei, cu suma 
de 52.011 galbeni. Împreună cu soția sa, Elena Cuza, domnitorul Principatelor Unite a renovat complet palatul și 
grădinile din jurul său, transformându-l în reşedinţa sa de vară. 

Muzeul Memorial „Vasile Alecsandri” din Mirceşti este amenajat în casa în care a locuit Vasile Alecsandri 
între anii 1866-1890. În această casă modestă scriitorul român a compus o parte însemnată a operei sale literare. 
Conacul familiei Alecsandri din satul Mircești a fost construit între anii 1861-1867 după propriile planuri ale poetului 
și ale soției acestuia, Paulina, într-un parc cu stejari, nuci seculari și lilieci, toți plantaţi de Alecsandri. 

Podgoriile Cotnari. Se spune ca la podgoriile Cotnari se produce cel mai bun vin moldovenesc. Avand parte 
de un sol fertil, roditor, o clima prielnica si multa dedicatie din partea localnicilor in ceea ce priveste ingrijirea vitei 
de vie, aceste podgorii din Podisul Moldovei asigura, an de an, un vin de traditie, gustos, care se vinde peste tot in 
tara, dar si in strainatate. Insusi Dimitrie Cantemir a iubit dealurile molcome ale Cotnariului, pe care le-a poreclit 
“Podgoriile sfinte”. Sigur, judetul Iasi adaposteste multe alte locuri interesante, pline de istorie, cultura si frumusete 
naturala. Pentru a le vedea pe toate, insa, vei avea nevoie de cateva saptamani bune. 

 
Județul Botoșani 
 
Municipiul Botoșani 
 
Botosani este unul dintre cele mai mari si mai vechi orase moldave, atestat documentar inca din 1350, 

important centru cultural, reprezentat de personalitati precum Mihai Eminescu, George Enescu, Nicolae Iorga, Stefan 
Luchian sau Grigore Antipa. 
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 Muzee și repere turistice in Botosani 
Muzeul de Etnografie, parte din Muzeul Judetean Botosani, gazduit intr-o cladire monument de arhitectura 

din secolul al XVIII-lea, casa lui Manolache Iorga, strabunicul lui Nicolae Iorga.  
Muzeul de Istorie si Arheologie, parte din Muzeul Judetean Botosani, reuneste 17 sali de expozitie, intr-o 

cladire din anul 1913.  
Galeriile de Arta Plastica “Stefan Luchian” cuprind opere ale unor personalitati precum Stefan Luchian, 

Octav Bancila, Camil Ressu, Theodor Pallady, Iulia Onila si Dan Covataru.  
Casa Memoriala “Nicolae Iorga” este singura cladire, dintre cele in care a locuit marele istoric, care s-a pastrat 

din secolul al XIX-lea.  
Atelierul de Ceramica Iacinschi este singurul atelier din Botosani si al doilea din Romania care produce 

obiecte de decor realizate manual dupa tehnica Kuty-Cucuteni, practicata inca din secolul al XIV-lea 
Muzeul memorial Octav Onicescu, dedicat matematicianului si filosofului Onicescu. Deschis in 1995. 
Casa Memoriala Grigore Antipa, situata pe Bulevardul Mihai Eminescu, numarul 54, construita in stil eclectic 

francez, in secolul al XIX-lea 
Centrul Vechi Botosani – Printre alte repere turistice din Botosani se numara: Casa Ciomac Cantemir 

(apartinand unui targovet armean, se afla in apropierea centrului vechi, pe strada Victoriei, nr. 15), Casa Silion (din 
secolul al XIX-lea, imbinand mai multe stiluri arhitectonice), Casa Goilav (din secolele XVIII-XIX, aflata pe strada 
Mihail Kogalniceanu, nr. 16), Casa Bolfosu (cea mai veche casa boiereasca din oras, din jurul anilor 1800, aflata pe 
strada Ion Pillat, nr. 5), Casa Ventura (sediul Filarmonicii), Casa Vasescu (1891, stil neoclasic), Casa Sofian 
(monument istoric din secolul al XIX-lea, pe strada I.C.Bratianu, nr. 59), Casa Buicliu (aflata pe Lista Monumentelor 
Istorice, aflata pe strada Victoriei, nr. 16), Casa Sofian-Arapu (in parcul Spitalului Judetean, pe strada Marchian nr. 
11, ridicata de Stolnicul Neculai Sofian), Casa Sommer (imobil in care a dat reprezentatii trupa de teatru in care Mihai 
Eminescu era sufleor, aflat pe strada 1 Decembrie 1918), Casa Ciulei (strada Nicolae Iorga, nr. 3), Casa Ursianu-
Fischer (Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 52), Casa Garabet-Ciomac (strada Puskin nr. 2-4), Casa Sofian (strada 
Maxim Gorki, nr. 6), Casa Moscovici si Casa Manole 

Busturile poetului Mihai Eminescu (sculptori Ovidiu Maitec si Gh. D. Anghel) Monumentul Rascoala 
1907 

Elemente de cadru natural in Botosani 
Parcul Policlinicii – stejar multisecular, arbore ocrotit cu diametrul coroanei de 30 metri Plopul 

multisecular Opt frati – format din opt tulpini pornite din aceeasi radacina  
Parcul Mihai Eminescu (in fosta gradina Varnav) 
 
 Institutii culturale in Botosani 
Filarmonica Botosani   
Teatrul Mihai Eminescu Botosani, fondat in 1958, functioneaza intr-o cladire inaugurata in 1914. 
Teatrul de Papusi Vasilache, fondat in 1953 de Max Weber. 
Biblioteca Judeteana “Mihai Eminescu” – Casa “Moscovici”, cu un fond de aproape 400.000 volume. 
 
 Manastiri si Biserici in Botosani 
Manastirea Popauti cu Biserica “Sfantul Nicolae” (1492-1496), ctitorie a lui Stefan cel Mare, cu picturi 

murale interioare si cea mai veche clopotnita moldoveneasca (1496).  
Biserica armeano-gregoriana Adormirea Maicii Domnului, construita in secolul al XVIII-lea.  
Biserica armeana Sfanta Treime, ridicata in secolul XVI, impresioneaza prin valorile arhitecturale 

neobizantine, de sculptura si carte veche religioasa armeneasca.  
Biserica romano-catolica Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul, ridicata in anul 1847. 
Biserica Ortodoxa Sfanta Cuvioasa Parascheva, din anul 1815,  
Biserica ortodoxa de rit vechi Nasterea Maicii Domnului, in stil bizantin. Langa biserica functioneaza o scoala 

a lipovenilor.  
Biserica ortodoxa Rosseti Intampinarea Domnului, in stil bizantin cu elemente neoclasice, cu o catapeteasma 

deosebita in zig zag.  
Biserica ortodoxa Sfantul Gheorghe Domnesc, ridicata in 1551 de doamna Elena, sotia lui Petru Rares.  
Biserica ortodoxa Sfantul Ilie, biserica a Breslei Blanarilor. Se afla pe Calea Nationala nr. 87a. 
Biserica ortodoxa Sfantul Nicolae, din 1808, aflata pe strada Puschin nr. 19. 
Biserica Uspenia Adormirea Maicii Domnului, ridicata in 1552, de Elena Rares. Se afla pe Calea Nationala, 

nr. 291. 
Biserica Vovidenia Intrarea Maicii Domnului in Biserica, pe strada Mihail Kogalniceanu, nr. 8 
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Sinagoga Mare, construita in 1834, pe strada Arhimandrit Marchian, nr. 1. 
In apropiere de Botosani se afla manastirea Agafton (locul unde au vietuit surorile mamei lui Mihai Eminescu, 

maica Olimpiada, matusa sa, fiind stareta manastirii.  
 Festivaluri si Evenimente Culturale in Botosani 
 Festivalul National de Muzica Folk “Seri Melancolice Eminesciene”, organizat anual, la sfarsitul lunii iunie. 
Zilele Orasului Botosani, organizat anual in a doua jumatate a lunii aprilie. 
Gala Internationala a Recitalurilor Papusaresti, organizat o data la doi ani. 
Festivalul de Datini si Obiceiuri, organizat in luna decembrie a fiecarui an. 
Summer Fest Botosani, eveniment de muzica organizat in luna august. 
 
 Obiective turistice în județul Botoșani 
Mănăstirea Sihăstria Voronei din comuna Vorona, judeţul Botoşani, este situata in comuna Vorona, judetul 

Botosani. Manastirea este amplasata in mijlocul unei poieni, fiind inconjurata de dealuri acoperite cu paduri seculare 
de stejar, fagi, ulmi și frasini. Biserica manastirii Sihastria Voronei a fost construita la indemnul domnitorului 
Moldovei, Mihail Sturdza, in perioada 11 septembrie 1858 – 25 martie 1861, avand ctitori un grup de sase calugari, 
in frunte cu monahii Ioanichie si Mardarie, veniti de la schitul Cozancea. 

Mănăstirea Agafton din comuna Curtești reprezintă una dintre cele mai însemnate atracţii turistice ale 
judeţului Botoşani. 

Manastirea Cosula aflata la 20km sud-est de municipiul Botosani. Ridicata in perioada Evului Mediu, la 1535, 
Manastirea Cosula se remarca prin culoarea unica a peretilor sai interiori. Nuanta de galben folosita la decorarea 
peretilor – „galbenul de Cosula” – se pare ca detine aceleasi calitati precum cea a albastrului de Voronet.  

 
 Casele memoriale ale unor mari oameni de cultura 
Judetul Botosani este intesat la propriu cu muzeele memoriale ale unora dintre cei mai importanti oameni de 

cultura ai Romaniei. Ca sa amintim doar cateva dintre ele: Mihai Eminescu (casa memoriala de la Ipotesti), George 
Enescu (casa memoriala din comuna Liveni), Nicolae Iorga (muzeul memorial din Botosani), Stefan Luchian (casa 
memoriala a celebrului pictor se afla in Stefanesti), Grigore Antipa (in Botosani), Grigore Alexandru Ghica (casa 
memoriala a fostului Domnitor al Moldovei se afla in Botosani). 

Conacul Miclescu a inceput sa fie construit la 1640, insa prima varianta a conacului de astazi a fost ridicata 
la 1711. Constantin Miclescu (un mare vornic de la inceputul secolului XIX) a fost cel care a restaurat cladirea afectata 
de cutremurul din 1828 si a ordonat si supervizat constructia bisericii din incinta parcului. Pridvorul bisericii si 
catapeteasma au fost amenajate ulterior de marele logofat Scarlat Miclescu (1845), fiul vornicului Constantin 
Miclescu. 

Rezervatia Baltile Siretului de la Bucecea este o arie protejata de interes national pe suprafata careia (2 
hectare) pot fi observate cateva specii deosebite de fauna si flora salbatica rara.  

 
Județul Bacău 
 
Muzeul de Științele Naturii Vivariu - Bacău, format din câteva  acvarii aliniate langa un perete in casa Criste 

Cristoveanu stau la baza Muzeului de Stiinte ale Naturii Vivariu din Bacau. Aceasta reprezenta o prima expozitie de 
pesti exotici pe 1 septembrie 1975. 

Muzeul de Etnografie și Arta Contemporana - Bacau, poarta numele lui Dimitrie N. Ghika din Comanesti 
face parte dintr-o lista de monumente istorice din Romania si isi desfasoara activitatea in fosta casa de vara a familiei 
Ghika. Acest muzeu a fost proiectat in 1890 de catre Albert Galleron care de altfel a proiectat Ateneul Roman. 

Curtile domnesti de la Bacau - au fost resedinta domnitorilor Alexandru si Stefan cel Mare intre anii 1481-
1496 si a reprezentat in aceasta perioada centrul administrativ, de control si organizare a Tarii de Jos. 

Catedrala Sfantul Nicolae - Bacau, este situata pe bulevardul Unirii Nr. 4 si a fost construita intr-un stil 
neoclasic cu doua turnuri in 1848.  

Castelul Familiei Stirbei - Bacau, este asezat in varful unui deal la o altitudine de aproximativ 600 de metri 
intre padurile de foioase si de conifere. Palatul a fost construit cu ajutorul muncitorilor italieni, dupa planurile 
arhitectului Nicolae Ghica din Dudesti. 

Observatorul Astronomic „Victor Anestin" - Bacau, este situat in municipiul Bacau. A fost dat in functiune 
in anul 1976 si este unul dintre putinele observatoare astronomice pe care le avem in Romania.  

Casa Memoriala Nicu Enea - Bacau, este casa unde si-a petrecut viata fostul mare pictor al Romaniei Nicu 
Enea.  



9 
 

Conacul familiei Buhus - Bacau, este o constructie cu trasaturi de arhitectura neoclasica atestat din 1800 ce a 
servit drept resedinta familiei boieresti Buhus. In ziua de astazi in incinta acestuia functioneaza Muzeul de Arta. 

 

 Obiective turistice din județul Bacău 
 
Statiunea Slanic Moldova, o statiune foarte bine cotata inainte de anii 90 si care incepe sa isi recastige din 

farmecul si turistii de altadata, este localizata in judetul Bacau, la poalele Muntilor Nemira din Carpatii Orientali. 
Manastirea Sfantului Ștefan cel Mare și Sfânt - Slanic Moldova,  a fost ctitorită cu ajutorul lui Grigore Vasile 

stabilit în America, cel care a finantat lucrarile de constructie. S-a ridicat cladirea in scurt timp, aceasta avand corpul 
de chilii, parterul, erajul si mansarda. 

Parcul Rezervatie Botanica - Slanic Moldova,  a fost recent modernizat fiind un loc de recreere natural ce se 
intinde pe o suprafata de 12 hectare. 

Rezervatia Naturala Nemira. Muntii au aici altitudini modeste, dar peisajele salbatice sunt demne de 
fotografiat. 

Lacul Poiana Uzului. Valea Uzului este considerata una dintre cele mai frumoase zone turistice din judetul 
Bacau.  

Cetatea Rákóczi, fost punct vamal, se afla pe vechea granita dintre doua regiuni: Transilvania si Moldova. 
Ruinele cetatii pot fi vazute in localitatea Ghimes. 

Salina - Targu Ocna, are ca principal domeniu de activitate extractia, prepararea si comercializarea sarii dar 
si servicii de turism.  

Mormântul lui Costache Negri, Catinca si Zulina - Targu Ocna, pe strada Raducanu in curtea bisericii 
Raducanu se află mormantul scriitorului si patriotului Costache Negri si al surorilor sale Catinca si Zulnia ce dateaza 
inca din anul 1876. 

Manastirea Raducanu - Targu Ocna, în anul 1664 Nicolae Buhus a ridicat pe malul stâng al Trotusului 
frumoasa biserica de plan triconic. Din inscriptiile aflate la intrarea in biserica reiese ca la construirea acesteia a mai 
luat parte un om pe nume Paval care a construit chilia de la poarta si cele din pivnita.  

Palatul Ghika - Comanesti, a fost construit in anul 1890 de catre Dimitrie Ghika cu ajutorul proiectantului 
Albert Galleron, cel care a proiectat si Ateneul Roman. 

Biserica Adormirea Maicii Domnului - Onesti, este o constructie de proportii monumentale cu plan 
dreptunghiular fara turla si boltit cu calote sferice ctitorita de catre Stefan cel Mare si fiul sau Alexandru intre anii 
1493-1494.  

Muzeul Municipal de Istorie - Onesti, se gaseste pe Bulevardul Republicii nr 45 A si a fost infiintat in anul 
1958 la Targu Ocna, fiind transferat la Onesti abia in anul 1962. Colectiile aflate in acest muzeu sunt cele de arheologie 
si istorie locala. 

Hanul de la Gura Orbicului - Buhusi, este construit din caramida si a functionat ca han postal fortificat. Hanul 
reprezinta un monument istoric de arhitectura laica originala. Muzeul Tesutului si Postavaritului - Buhusi, se afla in 
incinta fostului conac boiresc a lui Toader Buhus, fiind infiintat drept o sectie a Muzeului de Istorie din Bacau. 

Situl arheologic Vermesti - Bacau, dateaza din epoca neoliticului si este localizat in localitatea Vermesti, 
orasul Comanesti, judetul Bacau. 

Manastirea Runcu - Bacău, a fost ctitorita de catre Stefan cel Mare in 1457 in cinstea bataliel de la Orbic, 
atunci cand Stefan cel Mare l-a invins pe Pentru Aron. 

 
 Obiective turistice din Bârlad și împrejurimi 

 
Municipiul Bârlad este al doilea oraș ca vechime din Moldova, prima mențiune documentară este în 1174 în 

"Vechea Cronică Rusă" (Ipatievkaia). Prima atestare documentara a orașului o reprezintă actul din 28 iunie 1401 emis 
de Alexandru cel Bun. 

Prin Bârlad se face legătura între Bucureşti şi Iaşi. De asemenea, municipiul se situează aproape de intersecţia 
unor importante căi rutiere şi feroviare, pe traseul dintre nordul şi sudul Moldovei, dintre Valea Prutului şi Valea 
Siretului. 

Țara Berladicilor, așa cum era cunoscut orașul în izvoarele vremii, a ocupat funcții politico - administrative: 
reşedinţa a Marelui Vornic din Ţara de Jos, reşedinţă a ţinutului, a judeţului Tutova, a Regiunii, iar din 1968 devine 
municipiu. 
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 Obiective turistice din Bârlad  
 

Muzeul „Vasile Pârvan” - declarat clădire monument, Palatul fostei Prefecturi de Tutova a fost construit în 
secolul al XIX-lea după planurile arhitectului italian Giovani Boldorossi, în stil neoclsic, cu etaj și parter. A fost 
înfiinţat printre primele instituții de cultură specializate din județ, la inițiativa unui grup de intelectuali bârlădeni, la 
10 aprilie 1914, din dorinţa de a strânge bunuri culturale într-o instituţie specializată care să le tezaurizeze şi să le 
valorifice pentru marele public. Primeşte denumirea de Muzeul ”Vasile Pârvan” abia în 1957.  

Casa Sturdza – este o clădire monument, construită la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului 
al XIX-lea, a aparținut spătarului Alexandru Sturdza. Se spune că în această clădire s-au intânlit boierii unioniști 
bârlădeni cu Alexandru Ioan Cuza, născut la Bârlad, la 20 martie 1820. Clădirea a fost donată orașului de către urmașii 
lui Epureanu. 

Sediul muzeului din strada Republicii nr. 235  această locație găzduiește secția Științele Naturii și secția 
Personalități Bârlădene și mai multe expoziții  

Pavilionul Muzeal „Marcel Guguianu” a fost deschis publicului larg în anul 2004, iar din 2008 suprafața 
acestui pavilion s-a extins. Parterul și etajul acestei extinderi sunt spații de etalare a unor lucrări de sculptură semnate 
de marele sculptor.  

Planetariu Bârlad construit la finalul anului 2009 este singurul planetariu digital din judeţul Vaslui şi printre 
puţinele planetarii din ţară.  

Observatorul astronomic A fost deschis pentru public în anul 2006, fiind continuu modernizat și primind 
mereu noi dotări, transformându-l în unul dintre cele mai performante observatoare din România.  

Teatrul „Victor Ion Popa” Existența instituției începe la 28 decembrie 1955, fiind și la ora actuală singura 
instituție profesionistă din județ.  

Casa Națională “Stroe S. Belloescu” – Biblioteca Municipală ia fiinţă pe 15 noiembrie  1906   fiind 
prima bibliotecă publică din ţinutul Tutovei.   

La sfârșitul anului 2016, patrimoniul bibliotecii cuprindea 143908 cărţi, manuscrise, microformate, documete 
arhivistice, documente cartografice, publicaţii seriale, documente audiovizuale, casete, documente de muzică tipărită. 
L “MIHAI EMINESCU”  

Centrul „Mihai Eminescu”- Casa Roșie clădirea construită  la sfârșitul secolului al XIX-lea, cu destinaţia 
de locuinţă pentru directorul Şcolii Normale “Principele Ferdinand. În prezent clădirea este restaurată și modernizată, 
aici funcționând Centrul „Mihai Eminescu”.  

Galeria de Artă „N.N.Tonitza” Galeria poartă numele pictorului Nicolae Tonitza, născut la Bârlad. Această 
instituţie de cultură își începe activitatea expoziţională în 1994.  

Palatul  Comunal  - a fost inaugurat pe 21 octombrie 1934 cu o înfăţişare modernă în epocă (cea mai 
impunătoare construcție din oraș).  

 
 Biserici  
Biserica domnească ”Adormirea Maicii Domnului”  este unul dintre cele mai importante obiective 

turistice din Moldova. Ridicată în centrul oraşului de domnitorul Vasile Lupu la 1634 pe locul alteia mai vechi 
construită de Ștefan cel Mare,  

Biserica „Sfântul Dumitru” A fost construitã în 1692 si refãcutã în 1747. În 1850, biserica a ars împreunã 
cu 2500 de case, iar în anii 1864 si 1888 a fost afectatã de cutremure încât a necesitat reparații care s-au executat între 
anii 1894 -1896.  

Biserica „Sfântul Gheorghe” este cunoscută drept biserica breslei abăgerilor, fiind construită la sfârşitul sec. 
al XVIII-lea.  A fost reclădită la începutul sec. al XIX-lea.  

Biserica „Sfântul Ilie” este situată în piața centrală a orașului Bârlad. Ea a fost construită de breasla blănarilor 
între anii 1859 – 1869. 

Capela „ Sfântul Stelian” a  fost construită în primii ani ai secolul al XX-lea, din zidărie de cărămidă de 
grosime de 0,5 m, prin contribuția  (dată în anul 1908) Doamnei Cleopatra C. Iamandi.  

Sinagoga sau „Templul cel Mare” construită în 1787, constituie o mărturie a existenței unei puternice 
comunități evreiești  la Bârlad, astăzi loc de închinaciune pentru cele câteva familii de evrei care au mai rămas în 
localitate.  

 
 Case memoriale 
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” 
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Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu”, a cãrui cursuri au fost inaugurate pe 12 octombrie 1846, este 
cel de-al doilea ca vechime din Moldova şi al patrulea din cele două provincii din Țările Române, după „Sfântul Sava” 
din Bucureşti, „Academia Mihăileană” din Iaşi  şi „Carol I”  din Craiova. 

 Școala Profesională de Fete ”Nicolae Roșca Codreanu” a început să funcţioneze din 6 decembrie 1880, 
actvitatea acesteia întrerupându-se după câţiva ani în 1889. Cursurile au fost reluate în septembrie 1901 într-un alt 
imobil, apoi, din 1903 în clădirea proprie. 

 Casa „ Alexandru Ioan Cuza” situată în cartierul  Podeni a fost construită în 1812 de către familia Cuza. 
Pe 20 martie 1820, pe strada Alexandru Ioan Cuza Nr. 95A a fost adus pe lume domnitorul Alexandru Ioan Cuza. 

 Casa „Gheorghe Gheorghiu Dej” construită la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, aici 
s-a născut Gheorghe Gheorghiu Dej, pe data de 8 noiembrie 1901. 

 Casa Tuduri monument de arhitectură în stil neoclasic, construită în prima jumătate a secolului  al XIX-lea 
de către Alexandru Tuduri. Casa a fost frecventată de unioniştii bârlădeni. 

 Protoieria Bârlad - Casa Greceanu construită în stil neoclasic pe la 1830 de către familia Ioan Greceanu, 
Dintre personalitățile care au frecventat această casă a fost principele Carol I, venit pentru prima data la Bârlad în anul 
1867. 

 
 Statui și busturi 
Bustul în bronz al scriitorului Alexandru Vlahuţă este amplasat în Grădina Publică din Bârlad și a fost ridicat 

în anul 1924 de "Liga pentru drepturile femeilor din Bârlad"; 
Statuia eroului caporal Constantin Muşat  a fost ridicată în anul 1927 de Societatea "Cultul Eroilor", aparţine 

sculptorului Ioan C. Dimitriu-Bârlad (1890-1964) şi este închinată eroilor români căzuţi în Primul război mondial; 
Statuia în bronz a lui Al. I. Cuza este amplasată în centrul civic al Municipiului Bârlad. Este opera sculptorului 

bucureştean Paul Vasilescu din anul 2007.  
Bustul marelui scriitor Emil Gârleanu amplasat în faţa Şcolii Nr. 1 „Iorgu Radu”  realizat în anul 1971, este 

opera sculptorului vasluian Gheorghe Alupoaei, la aniversarea a 50 de ani de la înfiinţare.  
Statuia lui Nicolae Roșca Codreanu amplasată pe Bulevardul Epureanu nr. 15  a fost realizată din piatră de 

Ion Scutari și montată la 6 decembrie 1908.  
Statuia Doctorului Constantin Codrescu este situată în curtea Spitalului de Urgență „Elena Beldiman”. 

Această statuie monumentală în marmură realizată în 1903 de Frederich Stork.  
Statuia compozitorului George Enescu dezvelită la 21 iunie 1959, a fost executată în bronz de sculptorul Ion 

Vlad și amplasată în centrul Grădinii Publice.  
Grupul statuar Ion Creangă și copii amplasată pe aleea principală la intrarea în Grădina Publică, este opera 

sculptorului Iftimie Bârlădeanu. 
Bustul din bronz al lui Victor Ion Popa amplasat în parcul care îi poartă numele, a fost realizat în 1943 de 

sculptor Florica Hociung și  dezvelit în 1973. 
Bustul sculptorului Marcel Guguianu amplasat în Parcul teatrului „Victor Ion Popa”, este o lucrare din bronz 

realizată de artistul Ion Iancuț, dezvelită in 2013. 
 
 Zone de agrement  
Grădina Publică înființată în anul 1834, potrivit unei legende, din porunca domnitorului Mihail Sturdza, prin 

plantarea de puieți de arbori din cea mai bună esență, ca loc special pentru locuitorii oraşului unde pot să-şi petreacă 
din timpul liber, în mijlocul naturii.  

 Grădina Zoologică în Grădina Publică și a fost înfiinţată în 1959, la început a fost doar un adăpost pentru 
un urs închis într-o cuşcă. În prezent aceasta se întinde pe o suprafață de 6 ha și dispune de o varietate de păsări, peşti, 
lei, tigri, urși jaguar, maimuțe, bivoli, cerbi, zimbri, broaște țestoase, fazani, specii de șerpi constrictor, alligator de 
Missisipi, iguana verde, 150 de specii de peruși  şi mamifere exotice şi autohtone.  

Parcul  Teatrului  „Victor Ion  Popa” se află în centrul orașului Bârlad cu ieșire în Bulevardul 
Republicii. Centrul Cultural-Istoric Bârlad este compus dintr-un complex de clădiri, cu mare valoare istorică, 
arhitecturală şi memorială, în care funcționează Muzeul „V. Pârvan” şi Teatrul „V.I.Popa”, și un parc, cu suprafața de 
14.000 mp, care înconjoară complexul architectonic. 

Lacul de agrement „Prodana” Lacul Prodana, este o rezervație arheologică, situată în sudul Municipiului 
Bârlad și di spune  de aproximativ 9,6 ha teren şi 8,9 ha luciu de apă.. De asemenea, este una dintre cele mai frumoase 
zone de agrement din sudul Moldovei cu un real potențial de dezvoltare turistică  

 
 Obiective turistice din jurul Bârladului 
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Pădurea Bădeana situată în partea de sud-vest a județului Vaslui, în satul Bădeana, la 8 km de Bârlad. 
Pădurea Bădeana, a fost declarată rezervaţie încă din anul 1973, datorită florei şi faunei existente aici.  

Situl arheologic Bârlad - Valea Seacă aşezarea şi necropola de tip Santana de Mureş de la Bârlad - Valea 
Seacă se află la cca. 1 km nord de municipiul Bârlad, fiind situate de o parte şi de alta a pârâului Valea Seacă (Periana), 
databile la sfârşitul sec. al III-lea, până în a doua jumătate a sec. al V-lea p. Ch. .  

 Situl arheologic Trestiana Aşezarea se află la 3 km sud de municipiul Bârlad şi 0,5 km nord de actualul sat 
Trestiana.  Situl arheologic a fost amplasat pe o terasă cu înclinaţie moderată (est-vest), dominată de platoul Dealul 
Mare. 

Situl arheologic Pogoneşti situl este format din două necropole din punctul „La Movilă” și punctul „Islaz”. 
Punctul fosilifer Mălușteni monumet al naturii, rezervaţie naturală de tip paleontologic, ce se întide pe o 

suprafaţă de 10 ha. 
Bustul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza din satul Grivița dezvelit 1904, realizat în bronz de 

sculptorul Constantin Bălăcescu la inițiativa filantropului Stroe S. Belloescu. Este primul monument sculptural din 
țară dedicat domnitorului Alexandru Ioan Cuza.  

 Școala „Stroe S. Belloescu” Grivița  construită de către Stroe S. Belloescu în 1892, era o școală încăpătoare, 
pe frontispiciul căreia au fost săpate cuvintele: Ridicat-am această școală pentru luminarea țăranului român. Stroe S. 
Belloescu.  

Biserica care poartă hramul ,,Sfinţilor Constantin şi Elena” Grivița construită în anul 1904 de către 
marele filantrop şi ctitor Stroe S. Belloescu.  

Mănăstirea de maici Floreşti situată la 38 km nord-vest de Bârlad, a fost înfiinţată în anul 1590 de către 
vornicul Ţării de Sus, Cârstea Ghenovici şi jupâneasa sa Anghelina.  

La Florești se găsește icoana făcătoare de minuni care aduce ploaia, numită și  “Sfânta de la Florești” care o 
înfățișează pe Maica Domnului, ținându-l pe brațe pe pruncul Iisus. 

Mănăstirea de maici Grăjdeni are hramul „Sfânta Treime” (a doua zi după Rusalii) și „Sfântul Nicolae” (6 
decembrie), a fost construită de Petru Rareș între 1533 – 1540 . 

Mănăstirea de călugări Bujoreni (Măgarului) Prima atestare documentară a Mănăstirii Bujoreni dateaza 
din 27 martie 1602.  

Mănăstirea Alexandru Vlahuță situată în partea de Sud-Vest a Județului Vaslui, la aproximativ 20 Km de 
municipiul Bârlad, Mânăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din comuna Alexandru Vlahuță reprezintă astăzi un 
frumos locaș de rugăciune.  
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Anexa II 
 

Cercetarea patrimoniului cultural 2016-2021 
Muzeul „Vasile Pârvan” este unul mixt, organizat pe patru secții și un departament de astronomie. La baza 

întregii activități desfășurate stă un patrimoniu valoros și în același timp extrem de diversificat. În cadrul activității 
curente a instituției se au în vedere 7 programe principale în cadrul cărora se derulează sute de proiecte anual.  

În anul 2016 gradul de atingere a obiectivelor propuse a fost strâns legat de numărul acelora care au intrat 
într-un fel sau altul în contact cu muzeul. Analizând situaţia care se desprinde din derularea proiectelor pe parcursul 
acelui 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. Este vorba de peste 180 de spectacole de planetariu și 
12 concerte de muzică clasică cu protagoniști de diverse vârste și niveluri de pregătire. În anul 2016 muzeul a fost 
gazda a numai puțin de 498 de manifestări cu publicul, din care peste 70 au fost acțiuni ample care au vizat diferite 
categorii de public, respectiv proiecte mici și mjlocii din cadrul programelor stabilite. Printre manifestările de referință 
menționăm expoziția internațională ”Comorile României”, expoziție itinerată în China și care a fost vizitată de peste 
290000 de oameni. Muzeul bârlădean fiind prezent cu câteva piese valoroase și reprezentative pentru preistorie și 
perioada Antichității târzii. O altă expoziție, de acestă dată de imporanță națională, la care muzeul este parte a fost  
„Aurul și argintul antic al României”, vizitată, în acest an, de 48000 de oameni. Un proiect important demarat în anul 
2016 este cel referitor la organizarea la Bârlad a unei biennale dedicată vieții și operei marelui pictor N. N. Tonitza, 
născut la Bârlad la sfârșitul secolului al XIX lea. Sigur pe parcursul anului au fost organizate și alte expoziții, cum ar 
fi „Trench Art”, în cadrul căreia a fost abordată o temă extrem de interesantă legată de arta din tranșee, acolo unde pe 
lângă faptul că s-a murit, au fost create extraordinar de interesante lucrări de artă prin care luptătorii au simțit nevoia 
să-și înobileze viața. De remarcat ar fi și proiectul „Art Safarii” la care și în acest an instituția noastră a fost parte, 
lucrări importante de artă au putut fi văzute și apreciate de public din întreaga țară. 

Un loc aparte, ca de altfel şi în anii anteriori, au ocupat manifestările din cadrul Sesiuni Nationale de 
Comunicări Știinţifice, prilej cu care zeci de specialişti din ţară şi străinătate ne-au onorat cu prezenţa. Rezultatele 
dezbaterilor din cadrul fiecarei secţiuni regăsindu-se, mai apoi, în paginile revistei muzeului care a ajuns la cel de-al  
XII lea număr.  

O remarcă în plus aş avea, şi în acest an, pentru activitatea din cadrul clubului “ Perseus” club 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. Un eveniment aparte reprezentând 
și cursurile din cadrul școlii de astronomie.  

De asemenea în anul 2016 am căutat să ne îndreptăm atenția spre diferitele categorii de vârstă şi socio – 
profesionale existente în Bârlad. 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 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 instituţiei, au cel 
putin două urmări majore, pe de-o parte se adâncește procesul de informare şi educare a tinerei generaţii, iar pe de alta 
întâlnirile se transformă în provocări, care contribuie la creșterea interesului și a dorinței de a vizita Muzeul. De un 
real succes bucurându-se vizitele din perioada programului „Școala altfel”. Foarte numeroase au fost și observațiile 
astronomice organizate la Observatorul astronomic, observații prezente la fiecare sfârșit de săptămână, peste 1000 de 
tineri au putut beneficia, pe parcursul anului, de informațiile și îndrumările specialistului de la secție. 

În cadrul activităţilor gestionate de muzeu un loc aparte au ocupat şi cercetările cu caracter ştiinţific. Pe 
șantierele de arheologie și paleontologie organizate de muzeu participând un număr important de tineri, dar și 
specialiști din țară. Tabăra de arheologie de la Polocin impunându-se ca o activitate cu caracter permanent la care an 
de an participă grupuri de 12 – 15 tineri veniți din întreaga lume și care au posibilitatea de a se iniția în tainele 
arheologiei. 

În afară de programele vizând cercetarea patrimoniului și valorificarea acestuia pentru public am acordat 
atenția cuvenită și celorlalte programe care vizează conservarea și restaurarea patrimoniului, dinamica creșterii 
acestuia, dar și promovării imaginii instituției. În anul 2016 ca de altfel și în cei următori am realizat și ne propunem 
să dezvoltăm și să modernizăm laboratoarele de restaurare și conservare astfel încât acestea să răspundă nevoilor 
momentului. Cu fiecare an am reușit să îmbogățim constant patrimoniul instituției cu noi bunuri rezultate în urma 
cercetărilor propri, dar și a donațiilor. În acest sens aș remarca numeroasele lucrări de artă plastică intrate în patrimoniu 
ca urmare a unor donații.  
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Urmărind modernizarea permanentă a expozițiilor în anul 2016 alte două spații expoziționale și-au schimbat 
în totalitate aspectul, expozițiile Bârladul cultural și numismatică căpătând un aspect nou și o tematică în mare parte 
schimbată. 

Am continuat să acordăm o atenție sporita promovării imagini muzeului, în acest sens pe lângă materialele 
de promovare tipărite am realizat și o primă etapă de modernizare a site-ului lucru care a dus la o creștere semnificativă 
a numărului celor care l-au accesat.  Tot în acest an s-a încheiat modernizarea afișajului stradal ceea ce ne asigură o 
prezentare mai eficientă și modernă a activităților propri.   

 
Anul 2017 
Unul din programele importante și în acest an a fost cel de cercetare a patrimoniului deținut, dar și a celui 

virtual. Din nefericire în acest an nu am desfășurat cercetări sistematice, din lipsa fondurilor, în schimb am derulat 
mai multe acțiuni care au vizat descoperirea a noi situri arheologice și verificarea altora semnalate cu mai mult timp 
în urmă. Au continuat cercetările din punctele paleontologice de la Crețești, Gherghești, Pogana, cercetări încheiate 
cu noi descoperiri care au venit în completarea celor din anii anteriori.  

În ceea ce privește programul de valorificare a patrimoniului pentru public amintim că în ultimii 5 ani numărul 
manifestărilor a crescut continuu. Am urmărit realizarea unui număr mare de evenimente pe cât de interesante pe atât 
de diversificate. Specialiștii de la fiecare secție căutând să propună mereu subiecte noi și incitante. În cadrul acestui 
program au fost organizate expoziții, concerte, conferințe, simpozioane, lansări de carte, lecții de muzeu, observații 
astronomice, spectacole de planetariu, difuzare de filme 3D,  etc. Însumate manifestările propuse și realizate pe 
parcursul întregului an s-au ridică la 465. 

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 patrimoniul instituției îmbogățindu-se cu sute de noi obiecte, 
acestea contribuind la creșterea din punct de vedere valoric și numeric a patrimoniului deținut. Au intrat în patrimoniul 
Muzeului piese de arheologie, numismatică, paleontologie, dar și lucrări de artă plastic și foarte multe documente. În 
acest sens merită amintită extraordinara donație a artistului Costin Neamțu care a oferit muzeului 20 de lucrări. Cu 
prilejul aceleași expoziții fiul său, Lisandru Neamțu, a oferit 5 lucrări. Prin aceste donații, la care se adaugă alte câteva 
legate de alți autori patrimoniul secției de artă s-a îmbogățit substanțial.  

Programul vizând conservarea și restaurarea patrimoniului s-a aflat în atenția noastră, mii de piese fiind 
conservate și restaurate pe parcursul anului. 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 pentru 
care se impunea conservarea sau restaurarea lor.  

Un program care s-a derulat cu succes este acele de întocmire a fișelor analitice, tot mai multe piese fiind la 
ora actuală fișate. Din nefericire la capitolul bunuri clasate lucrurile nu s-au mai derulat ca în anii anteriori datorită 
plecării dintre noi a specialistului care se ocupa de întocmirea acestora. Cu toate aceste muzeul nostru continuă să 
dețină o poziție de frunte în rândul muzeelor cu foarte multe bunuri clasate în categoriile Fond și Tezaur. 

În cadrul programului de popularizare a muzeului și a activităților lui sau parcurs mai mulți pași. Au fost 
achizitionate o multitudine de obiecte artizanele cu imagini ale unor piese din muzeele noastre, a fost actualizate, în 
permanență, site-urile Muzeului. Cu prilejul fiecărui eveniment, pe lângă comunicatele de presă, s-au realizat scurte 
spoturi publicitare cu un excelent impact la public. A fost păstrată și larg utilizată adresa de facebook care ne asigură 
o mai bună legătură cu publicul interesat de Muzeu. În promovarea Muzeului un loc important ocupă revistele de 
specialitate pe care le edităm în fiecare an, dar și Sesiunea Națională de Comunicări Științifice. Cu prilejul fiecărui 
eveniment au fost tipărite mai multe materiale de promovare și publicitate (afișe, pliante, flayere, bannere, etc) 

Și în anii 2018-2019 s-a urmărit atingerea tuturor obiectivelor stabilite în programul minimal aprobat de 
ordonatorul de credite. Punctele referință rămânând cele 7 mari programe, completate cu sute de proiecte.   

  Au continuat cerecetările punctele paleontologice de la Crețești, Gherghești, Pogana, fiind monitorizat cu 
mare atenție punctului fosilifer din cariera de nisip Pogana, jud. Vaslui (2018). 

 În aceași sferă a cercetării pentru anul 2019 tebuie adăugate ca importante realizări reluarea cercetărilor în 
situl arheologic de la Bârlad  Valea - Seacă unde a fost organizată a doua campanie de cercetare după redeschiderea 
șantierului. Unul din specialiștii arheologi au participat la săpăturile arheologice din așezarea neolitică de la Dobrovăț, 
jud. Iași. Cercetarea s-a derulat în colaborare cu Complexul Național Moldova Iași, Institutul de Arheologie Iași și 
Universitatea Friedrich-Alexander din Erlangen-Nürnberg. Săpătură sistematică la Scânteia, județul Iași, în colaborare 
cu Institutul de Arheologie Iași, Universitatea Friedrich-Alexander din Erlangen-Nürnberg. Săpătură sistematică în 
situl neolitic de la Rupea-Pârâul Mălinilor, județul Brașov, colaborare Muzeul Ţării Făgăraşului „Valer Literat”, 
Institutul de Arheologie Iași, Universitatea Friedrich-Alexander din Erlangen-Nürnberg, Institutul Cultural Român 
Berlin 
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 Au fost realizate observaţii astronomice care au asigurat culegere de date şi imagini cu ocazia unor fenomene 
şi evenimente astronomice. A avut loc măsurarea şi raportarea poziţiilor asteroizilor şi cometelor la Minor Planet 
Center. 

Tot la capitolul cercetare trebuie amintită cercetare la Arhivele Statului filiala Vaslui – tema – Documente 
legate de Primul Război Mondial și Marea Unire de la 1918. 

În domneniul bibliotecomaniei s-a realizat documentarea bibliografică pentru organizarea activității-
concursului „Sesiunea juniorilor Vasile Pârvan”, a lecțiilor de muzeu, precum și documentarea cu privire la alfabetul 
chirilic și transliterarea textelor; cercetarea pieselor din patrimoniu și realizarea fișelor cu descrierea acestora pentru 
expoziția online „Muzeul Virtual al Unirii” realizată de Muzeul Național de Istorie a României, precum și cercetarea 
și selectarea materialelor cu privire la eroii Primului Război Mondial  

 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 s-a avut în vedere elaborarea de 
studii, articole și publicarea acestora în reviste de specialitate, precum și participarea la simpozioane, sesiuni de 
comunicări și dezbateri (80 in 2018). Specialiștii muzeului au elaborat cele 4 reviste de specialitate care sunt editate 
anual de muzeu. În anul 2018 s-a lansat:  monografia  arheologică: Descoperiri arheologice inedite referitoare la 
perioada Antichității târzii (sec. IV d. Hr.) în podișul Central Moldovenesc,   catalogul expoziției de artă – concurs 
Bienala Internațională de Artă contemporană N. N. Tonitza, precum și a volumul Bârladul și marele război, 
Marcel Proca.  

În anul 2019, Observatorul Astronomic a fost dotat cu o mulţime de echipamente şi accesorii care sunt folosite 
la observaţii astronomice cu publicul, dar şi la capitolul astrofotografie şi cercetare ştiinţifică specifică acestui 
domeniu. Aceste noi echipamente au fost achiziţionate din sponsorizări private, după cum urmează: Roată de filtre + 
filtre LRGB /HOS, montură EQ6R PRO, ocular Televue 2" Nagler 31 mm, ocular Televue Ethos 10 mm, adaptoare, 
inele, distaţiere, 2 role Velcro, aparat foto profesional pentru astrofotografie Canon 6D Mark II, Telescop Solar Lunt 
(cel mai performant din România), adaptor PoleMaster, husă specială pentru telescop, USB Hub, laptop Acer, 
PoleMaster (dispozitiv reglare montură telescop), dispozitiv focalizare telescop, coma corector, accesorii telescop în 
valoare totală de 21.191 Euro. 

Tot la capitolul cercetare documentare trebuie amintită la secția Personalități documentarea pentru  elaborarea 
unor articole, atelierelor de lucru (4 tematici) şi lecţiilor de muzeu (4 tematici), În domneniul bibliotecomaniei în 
proiectul Valori bibliofile în patrimoniul Muzeului „Vasile Pârvan” – s-a realizat documentarea bibliografică pentru  
elaborarea unor articolelor, au fost organizate lecții de muzeu (8), atelierelor (4), serate muzeale (1),  recitalului de 
poezie (1), conferințe (5), concursului „Sesiunea juniorilor Vasile Pârvan”, lansarea albumului „Picnic literar în 
munți”și expoziții (3). 

 La secția de Artă au fost studiate mai multe piese din patrimoniu în vederea clasării acestora dar și a expunerii 
în cadrul proiectului, nou lansat „Exponatul lunii”, respectiv “Exponatul săptămânii”.  

În anul 2019 numărul manifestărilor a fost unul extrem de ridicat. Practic instituția a organizat și găzduit 
numai puțin de 557 evenimente. S-a urmărit realizarea unui număr mare de evenimente pe cât de interesante pe atât 
de diversificate. Specialiștii de la fiecare secție căutând să propună mereu subiecte noi și incitante. În cadrul acestui 
program au fost organizate expoziții, concerte, conferințe, simpozioane, lansări de carte, lecții de muzeu, observații 
astronomice, spectacole de planetariu, difuzare de filme 3D  etc. S-a avut în vedere elaborarea de studii, articole și 
publicarea acestora în reviste de specialitate, precum și participarea la simpozioane, sesiuni de comunicări și dezbateri. 
În acest sens amintim articolele O monedă macedoneană descoperită la la Fedești (com. Șuletea, jud. Vaslui), AMT 
XV, Un sanctuar casnic sau comunitar la Scânteia. Studiu de etnoreligie, etnoarheologie, arheologie   AMT XV 2019,  
Un cuptor de uz casnic descoperit înașezarea din Punctul „Călălboaia”, sat Polocin, com. Pogonești, jud. Vaslui, 
Conservarea în muzeu a unui cuptor de uz casnic, descoperit în așezarea de secol IV d.Chr., din Punctul „Călălboaia”, 
sat Polocin, com. Pogonești, jud. Vaslui AMT XV 2019,  

Vânătoarea de supernove. Metode de observare a noilor transiente în galaxii apropiate şi îndepărtate, nr. 8 
revista de astronomie Perseus, Metodă modernă aplicată în cercetările paleontologice, Utilizarea microtomografiilor 
în cercetările pieselor fosilizate. Specialiștii muzeului au elaborate 3 reviste de specialitate, respectiv revistele secției 
Personalități Bibleotecă, astronomie și revista secței Arheologie Istorie. Nu a fost realizată revista secției de Științele 
naturii.  

Programul privind organizarea de activități culturale cu publicul   
În anul 2018 la Observatorul astronomic și Planetariu, cele patru secții ale muzeului, incluzând aici și 

biblioteca instituției au fost organizate numai puțin de 293 de activități cu publicul cum ar fi filme documentare, 
spectacole de planetariu, observații astronomice, lecții de muzeu, work shop-uri, proiecte educaționale, toate acestea 
fiind încadrate în sfera proiectelor mici. 
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 La acestea se adaugă alte 29 de proiecte medii, incluzând conferințe (ex. „Așezările getice din Podișul 
Moldovei”, „Experimente legate de muzica neolitică-Noi idei despre vase vechi”, „Generali în Primul Război 
Mondial-politicieni în perioada interbelică", „Paleomedii din Miocenul superior. Podișul Bârladului”, „Schimbările 
climatice și factorii de risc din zona Podișului Moldovenesc”, „Ziua Internaţională a Astronomiei”, Conferinţă cu 
ocazia Săptămânii Mondiale a Spaţiului Cosmic, Spectacol de muzică şi versuri „În unire e puterea”, dedicat Zilei 
Culturii Naţionale, Taberele de astronomie, Concerte de muzică clasică susținute de membrii Fundației Remember 
Enescu. Au mai fost organizate Lansări ale revistelor instituției, a catalogului expoziției de artă, precum și a volumului 
Bârladul și marele război, Marcel Proca. 

La proiectele mai sus amintite se mai adaugă alte 31 de proiecte mari, cum ar fi: Concert de pian la patru 
mâini:  Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu, Concert „Pianul călător”-Horia Mihail, Concert-violonistul Antal Zalai 
(Ungaria)  şi Jenni Lappalainen (Finlanda),  4. Concert David Marcian–vioară, Iași, Concursul internațional de muzică 
calsică, sub genericul „Pe urmele lui Enescu”, Concert Omagial, formația Solaris, Concert de Crăciun Aurelia Simion 
și Petrea Gîscă. Expozițiile „Magia punctului” a pictorului Victor Foca, „Unirile românilor de la Cuza Vodă la 
Ferdinand I", Expoziția de foto-documentară Bârladul  capitală militară Război Mondial, Expoziția „Mașinile lui 
Leonardo Da Vinci”, concursul internațional ”Bienala Tonitza” cu tema: NAȚIUNE-IDENTITATE-
INTEGRITATE-CORPORALITATE, expoziția: „Podoabe și accesorii vestimentare din Antichitatea Târzie”, 
Expoziția Cultura Cucuteni - apogeul artei preistorice europene”; Expoziția „Marea Unire în memoria românilor”; 
Expoziția „Călătorie în lumea armelor”, Expoziţia de cartofilie “Costume populare tradiţionale europene”, Expoziţie 
itinerantă “Arta din tranșee. Fenomenul Trench Art” organizată la Braşov; Expoziţia Mărturii memoriale din colecţia 
scriitorului George Ivaşcu, Şcoala de vară de Astronomie, „Descoperă Universul!” Bârlad, ed. a VII-a; Expoziţia 
Eclipsele de Lună şi Soare vizibile de pe teritoriul României din ultimii o sută de ani (1918 -2018); Expoziția Muzeul 
Virtual al Unirii (colaborare); Expoziția Primul Război Mondial momumente și eroi (colaborare); Sesiunea Națională 
de comunicări științifice   

În anul următor seria evenimentelor a continuat cu aceași mare frecvență fiind organizate următoarele: La 
Observatorul astronomic și Planetariu, la cele patru secții ale muzeului, incluzând aici și biblioteca au fost organizate 
peste 429 de activități cu publicul cum ar fi filme documentare, spectacole de planetariu, observații astronomice, lecții 
de muzeu, work shop-uri, proiecte educaționale, toate acestea fiind încadrate în sfera proiectelor mici. Am putea 
exemplifica cu: Exponatul lunii ” Peisaj de iarnă”; Mini–expoziție: Documente cu caracteristici bibliofile – Mihai 
Eminescu, Programul de activitate la Observatorul Astronomic cu publicul - observaţii astronomice, Programul de 
activitate în cadrul Astroclubului „Perseus” Bârlad - Noţiuni generale de astronomie. Orientarea pe cer după stele, 
constelaţii, Luna şi planete; Lecție de muzeu . „Minunile timpurilor noi”; Piesă de teatru: Ca joc, teatrul ca viața (din 
proiectul În lumea viitorului);  Mini–expoziție: Documente cu caracteristici bibliofile – Ion Creangă; Lecție de muzeu: 
Fauna Miocen superioră de la Gherhești, jud. Vaslui; Ziua Internaţională a Astronomiei. Observaţii astronomice în 
stradă; Găzduire  Mini-concert susținut pentru  elevii participanți  la Concursul de Chimie "Petru Poni"- faza 
națională, Vaslui 2019; 170 Spectacole planetariu; 108 proiectii filme 3D etc. 

La acestea se adaugă alte 133 de proiecte medii și mari, cum ar fi: Dezbatere: De ce (să) citesc – proiect de 
promovare a lecturii în rândul  tinerilor; Conferință: Cariera Luceafărului în lirica eminesciană; lansare– 
„LUCEAFĂRUL”  ÎN REBUS; Ateliere de lucru tema: Din orașul tău spre lumi virtuale: Mari personalități ale lumii. 
Întâlnire cu Renbrant; Expoziție itinerantă dedicată maestrului român Corneliu Baba. – China  (Nanchang); Expoziția 
Contribuția evreilor la Marea Unire; CLUBUL de lectură și creație literară – atelier de creație literară- Magia 
cuvintelor (Caligrama); Expoziție de caricaturi , VEM-file din realitate; Ateliere de lucru tema: Din oraşul tău spre 
lumi virtuale: Călătorie la Disneyland; Expoziție de pictură: Liviu Suhar; Expoziția Odaia copiilor. Tonitza și vârsta 
inocenței. O antropologie a copilăriei; Ateliere de lucru „Tehnica tradiţională a încondeierii oului”; Concert colaborare 
cu Fundaţia „ Remember Enescu” București; Expoziția temporară Joaca într-o noua paradigma (C) - Sistemul 
LEGO(R) de la idee la perioada clasica - anii '50 - '90 ai secolului XX (C) Asociatia Brickenburg cu acordul expres 
al The LEGO Group(C); Salonului Internațional de Artă- Mister și culoare;  CLUBUL de lectură și creație literară - 
Learn and play;  CLUBUL de lectură și creație literară Magia cuvintelor –Caligrama-a înlocuit Fotojurnalism - O 
fotografie cât o mie de cuvinte; Conferință Pământul văzut din spațiu - Dumitru Prunariu;  Spectacolul Les fleurs du 
bien – De la Maria Tănase la Edit Piaf, susținut de Alexandra Fits; Sesiuni de comunicări științifice; Lansări reviste: 
Acta Musei Tutovensis; Concert Pianul călător susținut de Horia Miha; Noaptea muzeelor -Expoziția (R)EVOLUȚIE 
PERSONALĂ, Nelu Grădeanu; Noaptea muzeelor -Serată muzeală Poveste în ramă; Noaptea muzeelor -Concert 
Ștefan Ignat și Vasilica Stoiciu Frunză  - Oedip – pe înțelesul tuturor, de G. Enescu; Concert Flautul fermecat – 
flautistul Ion Bogdan Ștefănescu și actorul Dorel Vișan; Expoziție temporară „Podoabe și accesorii vestimentare 
medievale; Şcoala de vară de Astronomie “Descoperă Universul!” Bârlad, ediţia a VIII – a; Conferință lansare proiect 
: Picnic literar în munți; Expoziție Portul popular -Ia -Cela Neamțu; Circuit turistic montan, 6 ateliere de lectură, în 
cadrul  proiectului Picnic literar în munți; Expoziția de știință interactivă Laborator 2.0; Proiecții Kinedok; Concert 
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Vioara lui Enescu (Gabriel Croitorul - Horia Mihail); Noaptea Cercetătorilor Europeni. Jocuri, experimente, ateliere 
interactive, concursuri;  Expoziție de pictură „Imagini energetice”,Carmen Poenaru; Expoziției „Arta Tranșeelor”, la 
Muzeul Național de Istorie a Românie; Expozitia „24 de argumente: O perspectivă asupra artei românești la începutul 
anilor ‘70”, expozitie vernisată la MNAR București; Expoziția „Originile Europei. Civilizații preistorice între Carpați 
și Dunărea de Jos“ organizată la Muzeul Grand Curtius din Liège (Belgia); Concurs-Festival Județean de Blöcflote 
,,Fluierul cel păstoresc,, ediția a II- ansamblu Eden; Expoziția temporară “Colecționarul sec. XX –Dr. Constantin 
Teodorescu”; Lansare catalog Colecția de artă, dr. Constantin Teodorescu; Conferinta Cum să comunicăm eficient?  
3 idei de luat acasă pentru orice viitor lider; Concert de Crăciun-Recital de nai, etc. 

Este ușor de observat numărul mare de evenimente generate de muzeu și marea diversitate a acestora. Aceste 
sunt posibil și motivele pentru care publicul continuă să vina frecvent la muzeu. 

În programul privind evidența patrimoniului în anul 2018 au fost întocmite 800 de fișe analitice de evidență 
a patrimoniului, la toate cele patru secții ale instituției. Au fost realizate și depuse spre clasare 350 de piese din 
domeniile arheologie, numismatică și documente. În anul următor Au fost întocmite 800 de fișe analitice, de către 
specialiștii de la cele patru secții ale instituției, respectiv Arheologie-numismatică; Artă, Personalități și Științele 
naturii. De asemenea pe parcursul acestui an au fost inventariate și un număr de 1011 cărții. A continuat introducerea, 
în format electronic, a întregului patrimoniu. Au fost clasate în categoriile fond și tezaur un număr de 382 de piese din 
domeniul numismatic și 82 de piese de la secția personalități. La sfârșitul acestui an am reușit să reevaluăm, în 
conformitate cu prevederile legii, un număr de peste 97000 de piese din domeniile numismatică, arheologie, istorie 
modernă și contemporană. 

Privitor la programul vizând conservarea și restaurarea bunurilor de patrimoniu în anii 2018 și 2019 au fost:  
conservate preventiv  9000 de piese; întocmire fișe de conservare – 400 piese artă plastică și 100 piese arheologie; au 
fost preparate (restaurate) 250 de elemente scheletice fragmentare care provin din punctele fosilifere de la Crețești, 
Gherghești și Pogana; au fost restaurate și conservate 1100 de piese și fragmente ceramice provenite de pe șantierele 
arheologice. În 2019 s-a verificat starea de sănătate a întregului patrimoniu;  conservarea preventivă a  9000 de piese; 
au fost întocmire fișe de conservare și restaurare pentru 400 piese artă plastică și 100 piese arheologie. 

S-au spălat, uscat și tratat chimic (fragmentele fosile provenite de la țestoasele colectate din punctul fosilifer 
”Crețești-Dobrina 1”) peste 600 de fragmente osteologice fosilizate. S-a întregit peste 50 de elemente scheletice. 

Au fost pregătite în vederea expunerii 34 de lucrări de pictură donate de doamna Donose Alina Pisica 
Popularizarea muzeului și a activităților sale este cel de-al șaptelea program avut în vedere.  
S-au modernizat afișajele stradale, au achizitionate obiecte artizanele cu imagini ale unor piese din muzeele 

noastre, a fost actualizat și modernizat siteul muzeului. Cu prilejul fiecărui eveniment, pe lângă comunicatele de presă, 
s-au realizat scurte spoturi publicitare cu un excelent impact la public. A fost păstrată și larg utilizată adresa de 
facebook care ne asigură o mai bună legătură cu publicul interesat 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. Cu prilejul fiecărui eveniment au fost tipărite mai multe materiale de promovare și publicitate (afișe, 
pliante, flayere, bannere etc) promovând întregul patrimoniu deținut, ilustrând valoarea și importanța acestuia. 

Pentru o mai bună vizibilitate a instituției au fost realizate două firme luminoase care pun mai bine în valoare 
una din locațiile impoertante ale muzeului. 

Cu un impact major în privința promovării proiectelor proprii au fost aparițiile constante în mijloacele media. 
Este vorba de numai puțin de 366 de asemenea apariții care ne-au asigurat o bună vizibilitate și promovare. Practic nu 
există eveniment organizat de instituție fără o promovare intensă. 

O bună promovare s-a putut realiza și prin participarea la câteva mari proiecte muzeografice naționale și 
internaționale. În acest sens aș aminti participarea la marele eveniment anual derulat sub genericul Art Safarii, prilej 
cu care cele mai importante lucrări de artă semnate de pictori români celebrii sunt adunate, la un loc, într-o mare 
expoziție. Muzeul a participat și la mare expoziție organizată de Muzeul de Artă din Tg. Mureș, expoziție care a adunat 
câteva zeci de lucrări semnate de marele pictor Nicolae Tonitza. Cele mai mari evenimente la care muzeul a participat 
sunt, fără îndoială, expoziția itinerantă dedicată maestrului român Corneliu Baba în China  (Nanchang), dar și expoziția 
„Civilizații preistorice între Carpați și Dunărea de Jos“ organizată la Muzeul Grand Curtius din Liège (Belgia; 

Unul din evenimentele majoare ale acestui an s-a derulat în cadrul proiectului Picnic literar în munți, proiect 
finanțat prin AFCN. Au fost organizate mai multe activități dintre care cele mai importante au fost excursia derulată 
pe parcursul a 6 zile, în partea de nord a țarii unde au fost vizitate puncte turistice foarte importante de către cei 20 de 
elevi atrași în proiect și lansarea albumului Copii munților cu imagini din timpul derulări proiectului. 

Ca un corolar a celor prezentate până acum putem arăta, spre exemplu pentru anul 2019, numărul total a celor 
care au simțit nevoia să apeleze la oferta muzeului acesta depășind cifra de 34000. Aceast număr ridicat de vizitatori 
se datorează pe de-o parte evenimentelor propuse, dar și calității actului cultural. Este vorba de foarte multe expoziții, 
concerte, conferințe, simpozioane, lansări de carte, dar și un număr semnificativ de activități oferite elevilor în cadrul 
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clubului de artă, clubului Elite de creație literară, atelierelor de creație, lecțiilor de muzeu, concursurilor, etc. La cei  
34323 de vizitatori trebuie adăugați alti peste 38151 + 12000 vizitatori ai expozițiilor N. N. Tonitza  și cea organizată 
sub genericul Art Safarii. Lucrările participante la retrospectiva Corneliu Baba din China au stâns 300000 de 
vizitatori.  

În anul 2019 cele două site-uri, respectiv cel Astroclubului Perseus a strâns 138726 vizualizări și 107697 
vizitatori virtuali, iar al muzeului 68481 vizualizări 7877 vizualizări ale revistelor editate de instituție.   

Toate acestea cifre, în spatele cărora stau un număr considerabil de activități sunt, fără îndoială, rodul muncii 
celor care își desfășoară activitate în instituție și care au știut să propună evenimente care s-au bucurat de multă atenție 
din parte publicului local. 

 
Anul 2020 

 În cadrul programului de cercetare s-a urmărit cercetarea patrimoniului, atât a celui virtual cât și a celui 
deținut, obținut în urma descoperirilor  din anii anteriori, cercetare realizată prin metode și activități specifice fiecărei 
secții a muzeului.  

 În anul 2020, deși situația a fost una specială, am reușit să participăm la numai puțin de 56 de proiecte de 
cercetare depășind cu mult cele 33 de proiecte asumate în programul multianual. Prezența pandemiei ne-a împiedicat 
să realizăm anumite genuri de manifestări, dar ne-a permis să fim parte la mai multe proiecte de cercetare, practic mai 
mult decât oricând. Printre proiectele mici și mijlocii de cercetare aș amintii următoarele: cercetarea materialelor din 
situl neolitic de la Balș-Valea Părului; Cercetarea materialelor descoperite în situl neolitic Dobrovăț-Pădurea Buda, 
jud. Iași, din 2019; realizărea de fișe de sit arheologic și înscrierea în Repertoriul Arheologic Național; Realizarea de 
evaluări de teren și rapoarte, cercetarea în vederea publicării a materialelor descoperite în așezarea de sec. IV. d. Chr 
de la Bârlad Valea Seacă din anul 2019; Realizarea supravegherii arheologice și întocmirea de rapoarte pentru terți. 

Verificarea, fotografierea și asigurarea întreținerii obiectelor din patrimoniu, atât din depozit cât și din 
expoziție; organizare a colecțiilor - identificare de documente, cărți din patrimoniu și bibliotecă, aflate într-o stare de 
degradare, în vederea restaurării;  

Documentare pentru astrofotografie şi cercetare ştiinţifică, în vederea descoperii de nove şi supernove în 
galaxii apropiate şi îndepărtate; Documentare pentru  articole ce vor fi publicate în reviste de specialitate, pentru  
realizarea expoziţiilor, a exponatului lunii, atelierelor de lucru şi lecţiilor de muzeu, precum şi pentru realizarea fişelor 
de evidenţă a pieselor propuse pentru clasare. 

Monitorizarea punctului fosilifer din cariera de nisip Pogana. com. Pogana, jud. Vaslui, monitorizarea 
punctelor fosilifere de la Gherghești. Com. Gherghești, jud. Vaslui. 

Raportarea la Minor Planet Center a corpurilor mici din Sistemul Solar; Analizare şi cercetare a imaginilor 
luate cu camera AllSky de la Observatorul Astronomic. 

Din rândul proiectelor mari, derulate pe parcursul anului 2020, semnalăm cercetarea preventivă de la Biserica 
Sf. Gheorghe Bârlad, cercetare care se derulează cu un mare succes, prin prisma descoperirilor realizate. De semnalat 
ar fi și cartarea și marcarea a 8 cetăți dacice din perioada secolelor III – V a. Chr. Fortificații apărute în programul 
LIDAR. La toate acestea se adaugă și realizarea documentațiilor pentru diverse UAT-uri din județul Vaslui. 

 În ceea ca privește programul de valorificare științifică a patrimoniului pentru public amintim că în ultimii 5 
ani s-a avut în vedere elaborarea de studii, articole și publicarea acestora în reviste de specialitate, precum și 
participarea la simpozioane, sesiuni de comunicări și dezbateri. 

Spre exemplu în anul 2020 au fost realizate 28 de proiecte mici, cum ar fi:   tehnoredactarea unor articole 
(trimise în manuscris), realizarea de planşe cu fotografii, corectură articole pentru revista Acta Musei Tutovensis - 
Memorialistică (partea de memorialistică), proiecte pentru lecţiile de muzeu; traduceri (rezumat) – revista Acta Musei 
Tutovensis; Corecturi la listele de inventar în format digital după închierea inventarului cărții istorie; Implicare în 
realizarea inventarul de carte (istorie, științele naturii și astronomie); organizare Bibliotecii; Studierea calendarelor 
astronomice pentru fiecare lună. 

În ceea ce privește proiectele medii și mari merită amintite cele 23 de proiecte realizate, cum ar fi: articolul 
Cercetări de teren 2017-2018; articolul Contribuții privind topografia unor cetăți din perioada de început a celei de-a 
doua epoci a fierului situate în sudul Podișului Moldovei (sec. 5‒3 î HR), Arheovest, 2020; articol: Așezarea de sec. 
IV d.Chr. din punctul Călălboia, sat Polocin, comuna Pogonești, jud.Vaslui (campania 2016); articol: Descoperirile 
de la Bârlad-Valea Seacă, campania 2018; articol - Ion Selbinschi - contribuţii la dezvoltarea oraşului Bârlad; articol 
– Orchestra populară din Bârlad; articol: Ediții bibliofile în patrimoniul Muzeului „Vasile Pârvan”, Bârlad - I; articol: 
Versuri sub firmamentul eternității – Vasile Alecsandri 200; Proiect cultural „MuzEUL romantic eminescian – 
elaborat și depus către Ministerul Culturii; proiect cultural Toamna senzorială– elaborat și depus către Administrația 
Fondului Cultural Național 
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Proiect cultural – Ziua Culturii Naționale - Ministerul Culturii: Conștiință și expresie culturală în lumina 
reflectoarelor; articol Astroclubul "Perseus"- 10 ani de activitate - nr. 9 revista de astronomie Perseus; articol O nouă 
descoperire importantă la Observatorul Astronomic din Bârlad. Steaua variabilă Bârlad V1- nr. 9 revista de astronomie 
Perseus; realizarea revistei  Acta Musei Tutovensis – Arheologie 2020; Realizarea revistei Acta Musei Tutovensis – 
Memorialistică. Bibliologie,  nr. 5; realizarea revistei de astronomie Perseus nr. 9; tipărirea Catalogului  Bienala 
Internațională de Artă Contemporană „NICOLAE TONITZA”, ediția a III-a. 

Anul 2020 a fost, fără îndoială unul aparte în istoria muzeului și fără îndoială în istoria omenirii. Datorită 
pandemiei cu care ne-am  confruntat  și activitatea cu publicul a avut de suferit. Dacă unele programe le-am putut 
realiza în întregime cel legat de organizarea de evenimente pentru public a avut de suferit. Așa se face că din cele 206 
proiecte mici pe care ni le-am propus am reușit să realizăm doar 128, cred eu destul de mult în condițiile date. Cel 
puțin până la decretarea stării de urgență am realizat tot ceea ce ne-am propus, mai apoi însă lucrurile au devenit tot 
mai dificil de organizat. Sigur am încercat să compensăm prin prezența noastră în mediul online. Această prezență 
este certificată de cei peste 400000 de urmăritori, de pe diferitele canale de socializare și media.  

Aș enumera aici lecțiile de muzeu, cum ar fi „Pictori renumiți în arta modernă și contemporană românească”; 
Cărțile prieteniei: Moș Ion Roată și Unirea; Ce trebuie să știm despre Bârlad?- online; Cheile comunicării. Pe parcursul 
anului am lansat în proiectul exponatul lunii obiecte interesante din patrimoniul instituției. Exemplificăm cu: 
Exponatul lunii Obiecte bisericești din Colecția dr. I Chiricuță; Exponatul lunii Ordine militare străine și românești; 
Exponatul lunii - Codice penale si proceduri criminale de Alecsandru Ioan I; Exponatul lunii Suman; Exponatul lunii: 
Manuale de aritmetică pentru învățământul primar; Exponatul lunii: Ziarul Bârladul; Exponatul lunii Pagini din 
geologie; Exponatul lunii Chalichoteridae, 19 spectacole de planetariu, în condițiile în care de obicei găzduiam în 
jurul a 200 de proiecții, observații astronomice. 

Și în privința proiectelor medii am întâmpinate greutăți, în sensul că unele manifestări nu au putut fi organizate 
cu public. Astfel lansarea revistelor instituției nu a putut fi organizată deși revistele au fost tipărite. De asemene o 
bună parte din concertele stabilite pentru anul 2020 au fost suspendate fiind organizate doar câteva în aer liber. Au 
fost totuși organizate mai multe activități în aer liber sau online, cum ar fi: Star Party. Comuna Motoşeni, judeţul 
Bacău; Tabără de astronomie "Să cunoaştem cerul!", ediţia a VII-a, Comuna Motoşeni, judeţul Bacău; Noaptea 
Cercetătorilor Europeni. Jocuri, experimente, ateliere interactive, concursuri (online); Conferinţa - Întâlnire 
aniversară. Astroclubul "Perseus" Bârlad - 10 ani de activitate; CLUBUL „ Art & Fun” Atelier de creație - Tema - 
„Marțișorul micului artist” a putut fi organizat în luna februarie după care celelalte întâlniri nu au mai avut loc, părinții 
nefiind de acord ca elevii să se mai întâlnească în cadrul acestui eveniment. Ce nu a putut fi organizat a fost înlocuit 
cu alte evenimente transmise în mediul online. Putem aminti în acest context filmulețele derulate sub genericul 5 
MINUTE la Muzeu (filmulețele“Grupul celor patru”; „Picturi de excepţie din colecţia de artă comparată Ritta şi prof. 
dr. Ioan Chiricuţă”; „Valori din colecţia de artă Dr. Constantin Teodorescu”; „Artă decorativă orientală și extreme 
orientală”; Sediul BASA - prezentarea expozițiilor din acest spațiu. Din aceași categorie a proiectelor medii au fost 
realizate și câteva conferințe și lansări de carte, cum ar fi: Conferința Ochii lui Hiperion. Privirea genială; Conferință-
dezbatere: De ce (să) citesc? – proiect de promovare a lecturii în rândul tinerilor; Conferința Alexandru Vlahuță, omul-
verigă-de-legătură al culturii române; Concurs Sesiunea juniorilor-Vasile Pârvan, ediția a III-a, în mediul online; 
Conferința: Tărâmul deinotherilor (în mediul online).  

La capitolul evenimente mari am reușit să organizăm sau să participăm la o serie de manifestări de excepție. 
Expozițiile propuse au fost realizate, iar mai apoi filmate și postate în mediul online. Putem amintii astfel: 
 Expoziția Lighioane si animale fantastice. Reprezentari din preistorie pana in Evul Mediu”; Expoziția Cultura 
Cucuteni – Cultura Yangshao. Repere. Similarități. Posibilități; Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice-Muzeul 
Carpaților Răsariteni – Sfântu Gheorghe (online) -Conferință Contribuții privind topografia unor cetăți din perioada 
de început a celei de-a doua epoci a fierului situate în sudul Podișului Moldovei (sec. 5‒3 îHR); Expoziția Destinul 
unui artist-Viorica Rodica Bălan; Expoziția Destinul unui artist-Viorica Rodica Bălan (colaboratori Muzeul Municipal 
„Regina Maria” din Iași);  Expoziția „ANTIVIRUS 2020”; Expoziția   de pictură „Sinele”,  semnată de artista Eva 
RADU; Expoziția de grafică și gravură „Artes Mechanicae”, semnată de artistul Răzvan DRAGOȘ; Expoziția-concurs 
Bienala Internațională de Artă Contemporană „Nicolae Tonitza”, ediția a III-a, 2020 tema: Intersecții stilistice; 
Expoziția Gh.Petrașcu - colaborare ART Safari București (parteneri); Retrospectivă Oscar Han, colaborare Muzeul de 
Artă Constanța (parteneri); Expoziției Germanic tribes. An Archaeological Inventory- Berlin (parteneri); Expoziție 
Apanajul masculinității (colaborare cu muzeul din Tecuci); Expoziție „Minerale și asociații minerale din 
România”; Film  documentar 1918 Anul Marii Unirii (evenimentul marcat și printr-o campanie aniversară online -
„Mesaj pentru România”; Expoziţia temporară „Parfum de epocă. Viaţa cotidiană (1900-1950)”; Expoziția temporară 
„ Retrospectiva GEORGE LETEANU”; Expoziție de astro-fotografie -imagini realizate la Observatorul Astronomic 
în anii 2015 – 2019 (online); Expoziţie de imagini, dedicată aniversării a 10 ani de activitate a Astroclubului"Perseus" 
Bârlad; Şcoala de vară de Astronomie, “Descoperă Universul!” Bârlad, ediţia a IX - a; Expoziția Veneția e la sua 
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laguna la iguardo degli artisti romeni del lunga Novecento, colaborare cu Institutul romeno de cultura e Ricero 
Umanistica – Veneția (parteneri); Proiect cultural „Nici o zi fără Guguianu” (platformă digitală interactivă). Au fost 
organizate pe parcursul verii și două expoziții în aer liber, una în grădina publică iar ceea de-a doua în parcul Mihai 
Eminescu. Cele două evenimente s-au bucurat de prezența a peste 4000 de vizitatori. De asemenea au fost organizate 
și câteva concerte cum ar fi: Concert pian Elena Mădălina Busuioc; Concert Vioara lui Enescu (Gabriel Croitoru si 
Horia Mihail); Recital Lumea copilăriei în muzica clasică la patru mâini  Asociația Klavier Art București. 

Este ușor de observat că evenimentele de anvergură au fost realizate, probleme am întâmpinat, în această 
perioadă de pandemie, în organizarea evenimentelor care aveau drept destinatar direct tinerii, în principal elevii din 
școli generale și licee.  

Evidența patrimoniului reprezintă un alt program în cadrul acestuia am dorit ca prin măsurile luate să putem 
asigura  accesul ușor  la bunurile de patrimoniu deținute, și să putem preîntâmpina evenimentele care ar putea pune în 
pericol securitatea și starea de sănătate a patrimoniului deținut. 

În programul managerial stabilit pe cei 5 ani am urmărit an de an atingerea unor ținte care să ne apropie treptat 
de momentul în care toate piesele din muzeu vor avea întocmite fișele analitice de evidență și fișele de conservare. În 
fiecare an printre obligațiile de serviciu a specialistilor s-a regăsit și obigativitatea de a întocmi cel puțin 200 de FAE-
uri și să realizeze inițierea clasării a cel puțin 100 de bunuri aflate la secțiile unde își desfășoară activitate.  

În anul 2020, continuând pe aceași linie, au fost întocmite 600 fișe analitice de evidență, . Motivul scăderii 
numărului față de anul anterior este legat de plecarea specialistei de la secția de artă, astfel încât nu a mai avut cine să 
completeze aceste fișe. La toate acestea se mai adaugă documentația legată de creșterea numărului de titluri din 
biblioteca instituție cu peste 800. În ceea ce privește evidența computerizată aceasta este adusă la zi.  

La capitolul clasări în proiectul managerial se preconizau 200 piese și au fost clasate 320 de piese din 
patrimoniul muzeului. Au fost de asemenea reevaluate piesele de la secțiile de științele naturii și artă, respectiv aproape 
10000 de bunuri. 

Muzeul se afla la sârșitul și acestui an pe prima poziție, la nivelul întregii țări, în privința bunurilor clasate din 
domeniile arheologie și numismatică.  

În vederea transmiterii patrimoniului existent și generațiilor viitoare conservarea și restaurarea bunurilor 
ocupă un loc crucial. Am avut și avem în vedere faptul că întodeauna va trebui să facem apel la metode moderne 
eficiente de restaurare a bunurilor aflate în suferință. Printr-un program de conservare adecvat am urmărit în 
permanență să asigurăm sănătătea pe termen lung a fiecărui obiect din muzeu.    

În cadrul acestui program s-a aflat an de an în atenția noastră, mii de piese vizînd conservarea și restaurarea 
acestora, atunci când situația o impunea. Este vorba de obiecte rezultate în urma cercetărilor arheologice și 
paleontologice, dar și de alte piese aflate în patrimoniul muzeului, intrate cu mulți ani în urmă și care necesitau 
intervenții din sfera conservării sau a restaurării. În cadrul programului de conservare preventivă  s-au întreprins 
următoarele măsuri: monitorizarea permanentă a microclimatului în sălile de expoziție și în toate depozitele cu bunuri 
de patrimoniu de la toate secțiile instituției; aerisirea pe baza unor programe prestabilite, a sălilor de expunere și a 
depozitelor cu bunuri; curățirea permanentă a tuturor spațiilor, atât a celor adminstrative cât și a celor care găzduiesc 
expoziții astfel încât întregul patrimoniu să fie protejat de acțiunea prafului; aerisirea la datele stabilite a materialelor 
textile deținute în patrimoniu;  tratarea obiectelor din lemn aflate în expoziție sau depozite; tratarea piselor din bronz 
și marmură; intervenții asupra ramelor tablourilor; restaurarea și conservarea pieselor din metal (numismatice, medalii, 
obiecte arheologice din fier, bronz, argint etc; spălarea, decaparea obiectelor arheologice rezultate în urma cercetărilor 
din teren; tratarea și restaurarea pieselor paleontologice rezultate în urma activităților din teren; desenarea și 
fotografierea tuturor obiectelor rezultate în urma cercetărilor din teren.  

În anul 2020, ca de altfel în toți anii anteriori s-a avut în permanență în atenție verificarea stării de sănătate a 
întregului patrimoniu  

- au fost conservate preventiv  9000 de piese 
- au fost întocmite fișe de conservare și restaurare pentru 300 piese artă plastică și 290 piese arheologie. 
- intervenții periodice în depozitele muzeului: restaurare piese – decapat, curățat, tratat, uscat, integrat cromatic, 

lipit piese - 2000 
- conservarea  si restaurarea pieselor provenite în urma cercetărilor de teren, donații, achiziții 
- preparare paleontologică a materialului osteologic colectat în punctele fosilifere din jud. Vaslui. 
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. 

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 patrimoniul instituției îmbogățindu-se cu sute de noi obiecte, 
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acestea contribuind la creșterea din punct de vedere valoric și numeric a patrimoniului deținut. 
În anul 2020 a continuat creșterea zestrei muzeului în urma inventarierii a noi piese la toate secțiile, pe căile 

consacrate, respectiv donații, descoperiri în urma unor cercetări și achiziții. Sigur în ceea ce privește ultima cale de 
îmbogățire a patrimoniului datorită inexistenței fondurilor de mult timp nu s-au mai făcut achiziții (cu excepția 
achiziției de carte) în schimb pe celelalte două căi rezultatele sunt mulțumitoare. Au fost achiziționate, dar în mare 
parte donate sau obținute la schimb 1802 titluri de cărții. Faptul că muzeul tipărește câteva publicații în fiecare an ne-
a permis să realizăm schimburi de carte și reviste cu numeroase instituții din țară și străinătate. Biblioteca instituției a 
ajuns să dețină mai toate revistele de specialitate din domeniu istorie, arheologie. În privința proiectelor mari prin care 
se vizează creșterea patrimoniului merită amintite donațiile de la secția de artă unde și în anul 2020 patrimoniul secției 
a crescut cu alte 37 de lucrări semnate de artiști importanți. Aș aminti aici lucrările primite în urma organizării celei 
de-a III a ediții a Bienalei N. N. Tonitza, manifestare care a adunat artiști din 11 țări, de pe două continente. Au fost 
înregistrate alte 22 de piese de numismatică, iar la secția peronalități s-a demarat inventarierea celor 1482 de 
documente din colecția Ioan Selnbinschi. Deși anul a fost unul mai aparte, contactele cu exteriorul fiind mai dificile, 
totuși se poate observa că la capitolul Dinamica creșterii patrimoniului lucrurile s-au derulat în condiții bune.  

În cadrul programului de popularizarea muzeului și a activităților sale s-au întreprins o mulțime de pași. S-au 
modernizat afișajele stradale, au fost achizitionate obiecte artizanele cu imagini ale unor piese din muzeele noastre, a 
fost actualizate și modernizate site-urile muzeului. Cu prilejul fiecărui eveniment, pe lângă comunicatele de presă, s-
au realizat scurte spoturi publicitare cu un excelent impact la public. A fost păstrată și larg utilizată adresa de facebook 
care ne asigură o mai bună legătură cu publicul interesat 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. Cu prilejul 
fiecărui eveniment au fost tipărite mai multe materiale de promovare și publicitate (afișe, pliante, flayere, bannere etc) 
promovând întregul patrimoniu aflat în muzeu, ilustrând valoarea și importanța acestuia. În fiecare din anii anteriori 
promovarea și popularizarea instituției și a activităților sale s-a derulat pe anumite coordonate prestabilite la începutul 
actualului mandat.  

În anul 2020 la acest capitol au aparut anumite modificării îndeosebi în ceea ce privește tipărirea de invitații, 
afișe, flayere ca urmare a unui număr mare de evenimente derulate în mediul online. Sigur și în acest an, deși sesiunea 
internațională de comunicări științifice nu a avut loc totuși noi am tipărit, cu sprijinul colegilor din țară, revistele de 
specialitate care reprezintă un adevărat vector de promovare a muzeului. Au apărut revistele: Acta Musei Tutovensis-
Istorie veche și Arheologie nr. 16; Acta Musei Tutovensis-Memorialistică, nr. 5; Revista Perseus nr. 9;Revista Acta 
Musei Tutovensis-Bibliologie; Catalog Bienala N.N.Tonitza ed. a III a, 2020 

A continuat și chiar s-a intesificat realizarea şi postarea, în mediul online de spoturi pentru  prezentarea 
conferințelor, expozițiilor, concertelor, precum și a unor filme de promovare a secțiilor muzeului si a unor importante 
evenimentete naționale. Exemplificăm acest lucru prin filmulețele „100 de ani de la semnarea tratatului de pace de la 
Trianon”; „1918 anul Marii Uniri” eveniment marcat și printr-o campanie aniversară online „Mesaj pentru România”; 
filmul 5 MINUTE LA MUZEU “Grupul celor patru”; filmul 5 MINUTE LA MUZEU “Picturi de excepţie din colecţia 
de artă comparată Ritta şi prof. dr. Ioan Chiricuţă”; filmul 5 MINUTE LA MUZEU “Valori din colecţia de artă Dr. 
Constantin Teodorescu”; filmul 5 MINUTE LA MUZEU “Artă decorativă orientală și extreme orientală”;  filmul  
„Incursiune în timp”- expozițiile și publicul de altădată; filmul 5 MINUTE LA MUZEU -Sediu BASA și expozițiile 
sale. 

Promovarea muzeului s-a arealizat și prin intermediul activităților legate de organizarea unor evenimente în 
afara muzeului, cum au fost observațiile astronomice realizate cu telescoapele pentru soare și noapte, în mai multe 
localități din țară. 

Participarea muzeului cu lucrări de artă și piese de arheologie la expozițiile Art Safarii, în Belgia, Germania, 
Veneția reprezintă tot atâtea căi  de mai bună cunoaștere și promovare a muzeului nostru  

Deși condițiile pentru anul 2020 sunt cele deja cunoscute totuși am fost în atenția publicului și prin prezența 
consistentă în mijloacele media. Cele peste 300 de apariții a unor informații legate de muzeu și activitățile sale în 
ziare, la posturile de radio, televiziune și în presa online vorbesc de la sine. Iar barometrul cel mai fidel a vizibilități 
muzeului este dat de numarul publicului virtual care a depășit cifra de 400000 de urmăritori. Daca în acest an cei care 
ne-au călcat pragul au fost mai puțini decât în anii anteriori, cei care ne-au urmărit în mediul online au ajuns la un 
nivel foarte ridicat.  
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Anexa III (Lista  cu programele şi proiectele culturale minimale prevăzute pentru intervalul 2016 – 2021, cu surprinderea comparativă a 
cheltuelilor estimate și realizate).   

 
Programe propuse  

Nr. 
crt. 

Programul 
Tip 
proiect 

Titlul proiectului 
2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

I 
 

Cercetarea 
patrimoniului 
cultural 

Proiecte 
mici  Cercetări în teren în domeniile arheologiei și paleontologiei 20 20 20 20 20 

Proiecte 
medii  

Culegerea de date și imagini cu prilejul unor importante 
fenomene și evenimente astronomice 

10 10 10 10 10 

Proiecte 
mari  

Cercet. arh. sistematice în situl arheologic din punctual 
„Călălboaia”, sat Polocin. 
Săpăturile de salvare în șantierul paleontologic de la Dobrina, 
com. Crețești, Gherghești. Cercetare în arhive 

3 3 3 3 3 

II Programul de 
valorificare a 
patrimoniului 

Proiecte 
mici  

Programul de cercetare și documentare a specialiștilor de la 
toate secțiile muzeului 

20 20 20 20 20 

Proiecte 
medii  

Realizarea de studii și articole de către specialiștii de la toate 
secțiile muzeului 

8 8 8 8 8 

Proiecte 
mari  

Realizarea anuală a revistelor de la fiecare secție în parte precum 
și a unor lucrări monografice 

4 4 4 4 4 

III Programul de 
sesiuni științif. 
simpozioane, 
conferințe, 
expoziții, 
concerte,  
lecții  muzeu, 
obs.astronom. 

Proiecte 
mici  

Lecții de muzeu, observații astronomice cu participarea 
publicului, spectacole de planetarium, spectacole 3 d, vizite la 
muzeu 

200 200 200 200 200 

Proiecte 
medii  

Serate literare, concerte de muzică clasică, lansări de carte, 
conferințe, simpozioane. 

20 20 20 
    20 

20 

Proiecte 
mari  

Expoziții, concerte de muzică clasică, sesiunea națională de 
comunicări științifice 

20 20 20 
    20 

20 

IV Evidența 
patrimoniului 
 

Proiecte 
mici  

Întocmirea fișelor de evidență 600 600 600 600 600 

Proiecte 
medii  

Evidența compiuterizată a întregului patrimoniu    
 

 

Proiecte 
mari  

Clasarea patrimoniului în categoriile fond și tezaur 200 200 200 200 200 

V Conservarea și 
restaurarea 
patrimoniului 

Proiecte 
mici  

Verificarea permanent a stării de sănătate a întregului 
patrimoniu 
-Întocmirea fișelor de conservare și restaurare 

9000 9000 9000 
 
9000 9000 
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Proiecte 
medii  

Intervenții periodice în depozitele muzeului 1000 1000 1000 
1000 

1000 

Proiecte 
mari  

Conservarea și restaurarea pieselor provenite în urma 
cercetărilor de teren, donații, achiziții 

100 
    100 

100 100 100 

VI Dinamica 
creșterii 
patrimoniului 

Proiecte 
mici  

Îmbogățirea patrimoniului cultural prin cercetări de suparafață 
(pereghieze) 

    
 

Proiecte 
medii  

Îmbogățirea patrimoniului cultural prin donații și achiziții 
100 100 100 100 

100 

Proiecte 
mari  

Îmbogățirea patrimoniului cultural prin cercetări de teren 
50 50 50 50 50 

VII Popularizarea 
muzeului și a 
activităților 
sale 

Proiecte 
mici  

Tipărirea de invitații flayarea, afișe 
6000 6000 6000 6000 

6000 

Proiecte 
medii  

Punerea în circulație a unor produse artizanele 
20 20 20     20 

20 

Proiecte 
mari  

Activități editoriale, panouri stradale, banere 
4 4 4       4 

4 

 
 
 Proiecte din cadrul programelor 
Centralizatorul de programe/proiecte/ beneficiari pe anul 2016-2020:  
PROGRAME ȘI PROIECTE PROPUSE ȘI REALIZATE; BUGETE PROPUSE ȘI REALIZATE 
 
 

Nr. 
crt. 

Program  Scurtă descriere a programului Nr. proiecte 
 în cadrul 
programului, 
propus/realizat 

Denumirea proiectului Buget 
prevăzut 
pe program 
(lei) 

           Primul an de management 2016 
1 Cercetarea patrimoniului 

cultural: 
 

Programul vizează cercetarea patrimoniului virtual 
prin activități desfășurate în teren 

 
 
 

20/23 

 
 
 
Cercetări în  teren (periegheze) 

5000/ 
4884 

 Proiecte mici 
 Proiecte medii 10/10 Culegere de informații legate de fenomene 

astronomice importante. 
 Proiecte mari 4/4 Cercetări arheologice și paleontologice. 

Cercetări în arhive. 
2.  Programul de 

valorificare a 
patrimoniului 

Urmărim punerea în circuitul științific a 
rezultatelor cercetărilor în teren, arhive și 
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 Proiecte mici depozite, aducându-ne astfel contribuția la 
dezvoltarea științei. 

30 Programul de cercetare și documentare a a 
specialiștilor de la toate secțiile muzeului 

 Proiecte medii 8 Realizarea de studii și articole de către 
specialiștii de la toate secțiile muzeului 

 Proiecte mari 3 Realizarea anuală a revistelor de la  secțiile 
muzeului 

3. Programul de sesiuni 
științifice, conferinte, 
expozitii, concerte, lecții 
de muzeu, obs. 
astronomice. 

Prin intermediul acestui program se urărește 
atragerea publicului către muzeu prin oferirea unei 
palete largi de manifestări din domenii diferite. 

200/349  
 
 
Lecții de muzeu; 
Spectacole de planetariu; 
Observații astronomice 

35000/ 
25822 

 Proiecte mici 
 Proiecte medii 20/30 Conferințe; Serate literare; Concerte; 

Expoziții 
 Proiecte mari 20/41 Expoziții; Sesiuni de comunicări; 

Conferințe; Concerte 
4. Programul: Evidenta 

patrimoniului 
Pentru a asigura un acces cât mai ușor la 
patrimoniu deșinut, precum și pentru a 
preîntâmpinaorice eveniment legat de securitatea 
și conservarea acestuia programul de evidență a 
întregului patrimoniu ocupă un loc foarte 
important. 

 
 

200+100/ 
200 + 307 

 
 
Secția istorie –arheologie-numismatică -
întocmirea de FAE 200 buc. 
Clasare bunuri de patrimoniu – 100 buc. 

10000/ 
465 

 Proiect 

 Proiect 200+100/ 
200 + 50 

Secția Personalități: 
Întocmirea FAE 200 buc. 
Întocmirea fișe pentru clasare 100 buc. 

 Proiect 200/ 
0 

Secția: Științele naturii: - întocmit 200 
FAE 

5.  Programul: Conservarea 
restaurarea bunurilor de 
patrimoniu 

În vederea transmiterii patrimoniului existent și 
generațiilor viitoare conservarea și restaurarea 
bunurilor ocupă un loc crucial. Vom avea în 
vadere ca în viitor să introducem metode moderne 
și mult mai eficiente de restaurare a bunurilor 
aflate în suferință. Printr-un program de 
conservare adecvat urmărim aigurarea sănătății pe 
termen lung a fiecărui obiect de muzeu și 
preântâmpinarea oricăror intervenții de restaurare. 

  10000/ 
3575 

 Proiectul 1000/6419 Restaurare piese – decapat, curățat, tratat, 
uscat, integrat cromatic, lipit – 1000 piese 

 Proiectul 9000/11804 Conservare preventivă - 9000 
 Proiectul 200/254 Desene pe calculator – 200 buc. 
 Proiectul 100/91 Întocmire fișe conservare – 100 buc. 
 Proiectul 500/1631 Ședințe foto înainte și după restaurare – 

500 buc. 
6. Programul: Dinamica 

creșterii patrimoniului 
Prin intermediul unor programe de achiziții, prin 
cercetări proprii, dar și prin donații obținute de la 
terți ne propunem să creștem și să diversificăm 

150/223 Secțiile istorie arheologie, numistaică, 
științele naturii, istorie contemporană, artă 
– 150 piese 
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continuu acest patrimoniu, astfel încât generațiile 
viitoare să se poată bucura de o cât mai completă 
informație legată de perioadel anterioare ale 
istoriei.  

7 Programul:  
Popularizarea Muzeului 
și a activităților sale 

Prin intermediul acestui program vom încerca să 
promovăm întregul patrimoniu deținut, ilustrând 
astfel valoarea și importanța acestuia.  

 
 
 
 
6000/7200 
200/331 

 
 
 
 
Tipărituri, materiale publicitare. 

10000/ 
10285 

 Proiectul 

 Proiectul Promovare în mijloacele media 
8 Materiale pentru 

întreținerea obiectelor de 
patrimoniu și spații 
expoziționalw 

   14959 lei 

9 Alte cheltuieli (ridicare 
topografică,                                                 
logo etc.)                                                       

   4232 lei 

           Al doilea  an de management 2017 
1 Cercetarea patrimoniului 

cultural: 
Programul vizează cercetarea patrimoniului virtual 
prin activități desfășurate în teren 
 

   

 Proiecte mici 20/23 Secția istorie–arheologie 
-Cercetări în  teren (periegheze) în 
comunele  Șuletea, Costești, Banca, 
Albești, Muntenii de Jos, Puiești, 
Pogana.Lălești (8) 
-Cercetare şi documentare pentru  lecţiile 
de muzeu.(6) 
-Cercetare şi documentare pentru 
realizarea articolelor și FAE(5).   

 
 

Secţia Personalităţi bârlădene (4): 
- Cercetare şi documentare pentru  lecţiile 
de muzeu (3); 
- Cercetare şi documentare pentru 
realizarea articolelor.(1) 

2/2 Secția de Științele Naturii 
- Documentare bibliografică pentru 
realizarea articolelor și lecțiilor de muzeu; 
- Documentare bibliografică pentru 
determinareaşi încadrarea taxonomică a 
materialului fosilifer preparat și restaurat. 
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 Proiecte medii 10/14 -Culegere de informații legate de 
fenomene astronomice importante. 

 

Secţia Personalităţi bârlădene (5): 
- Cercetare şi documentare pentru 
realizarea expoziţiilor (2) şi seratelor 
literare (3). 
Secția istorie–arheologie(8) 
-Cercetare şi documentare pentru 
realizarea expoziţiilor  şi conferințelor(4). 
-Administrarea site-ului și contului de 
facebook al muzeului (3) 
-Realizarea unui tur virtual al 
muzeului.(1) 

 Proiecte mari 3/4 Secția istorie–arheologie 
Săpături arheologice la Scânteia, jud. Iași 
în colaborare cu Institutul de Arheologie 
Iași, Complexul Muzeal Național 
„Moldova” Iași, Muzeul Județean 
Botoșani. 

 

Secția de Științele Naturii 
1. Cercetări paleontologice de teren 
2. Săpături paleontologice de salvare în 
situl de la „Ghergheşti 2” 
3. Săpături paleontologice de salvare în 
situl de la „Creţeşti-Dobrina 1” 

3500/1250 

2.  Programul de valorificare 
a patrimoniului 

Urmărim punerea în circuitul științific a 
rezultatelor cercetărilor în teren, arhive și depozite, 
aducându-ne astfel contribuția la dezvoltarea 
științei. 

20/21 
 

Programul de cercetare și documentare a 
specialiștilor de la toate secțiile muzeului 
Arheologie 5 
St Naturii   12 
Memorialistică   4 

 
835/ 

 Proiecte mici 

 Proiecte medii 8/10 Realizarea de studii și articole de către 
specialiștii de la toate secțiile muzeului 
Arheologie 5 
St Naturii   2 
Numismatica  3 

 Proiecte mari 4/3 Realizarea anuală a revistelor de la  
secțiile muzeului 

3. Programul de   
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Activități cu publicul 
sesiuni științifice, 
conferinte, expozitii, 
concerte, lecții de muzeu, 
obs. stronomice,proiecte 
educaționalea etc 

Prin intermediul acestui program se urmărește 
atragerea publicului către muzeu prin oferirea unei 
palete largi de manifestări din domenii diferite. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proiecte mici 200/320  Observator astronomie 
- 20 lecţii club astronomie 
- 6 lecţii de muzeu 
- 221 Spectacole de planetariu  
- 43 Observații astronomice  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50.895,21/ 
 41124,23 

Secţia Personalităţi bârlădene: 
- 4 lecţii de muzeu până la data de  
Secția istorie–arheologie 
-14 lecții de muzeu  
+filme 3D, documentare în proiectul 
Kinedok (8 proiecții) 
1Concert 
10 Proiecte educationale 
STN.  12  lecţii de muzeu  

 Proiecte medii 8/22 Secţia Personalităţi bârlădene: 
- 3 serate literare; 
Depart.Astronomie 
-Lansare revistă 
-5conferintei 
Secția istorie–arheologie 
2 conferințe+1 conferință parteneri, 
3 Concert 
2.Lansari 
STN. Conferinţe: 
4 conferinţe +1 conferință parteneri 

 Proiecte mari 20/29 Secţia Personalităţi bârlădene: 
- 3 expoziţii temporare; 
- 1 sesiune de comunicări ştiiţifice 
Secția Științele Naturii 
- 3 expoziţii; 
  

 Secția Istorie–arheologie și artă:  Mircea 
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2 expoziţii temporare la secția arheologie; 
5 expoziţii temporare +5 expozitii în 
calitate de parteneri la secția de artă.  
4 concerte 
- 2 sesiuni naționale de comunicări 
științifice 

 Depart.Astronomic  3 
Expoziție, proiect cu nevăzătorii 
Sesiunea de comunicări 

4. Programul: Evidenta 
patrimoniului 

Pentru a asigura un acces cât mai ușor la patrimoniu 
deținut, precum și pentru a preîntâmpinaorice 
eveniment legat de securitatea și conservarea 
acestuia programul de evidență a întregului 
patrimoniu ocupă un loc foarte important. 

   
8000/ 
10799  Proiect 200/400 Secția istorie –arheologie-numismatică -

întocmirea de FAE 200 buc. 
. 

 Proiect 200/200 
100/100 

 

Secţia Personalităţi: 
Întocmirea FAE - 200 buc. 
Întocmirea dosare clasare piese - 100 buc. 

 Proiect STN 
Evidenţa patrimoniului cultural mobil 

 
200/200 

50/ - 

  
Întocmire  FAE - 200; 
Întocmire rapoarte de clasare  - 50 buc. 

5.  Programul: Conservarea 
restaurarea bunurilor de 
patrimoniu 

În vederea transmiterii patrimoniului existent și 
generațiilor viitoare conservarea și restaurarea 
bunurilor ocupă un loc crucial. Vom avea în vadere 
ca în viitor să introducem metode moderne și mult 
mai eficiente de restaurare a bunurilor aflate în 
suferință. Printr-un program de conservare adecvat 
urmărim aigurarea sănătății pe termen lung a 
fiecărui obiect de muzeu și preântâmpinarea 
oricăror intervenții de restaurare. 
 
 

   

 Proiectul 1000/1443 Restaurare piese – decapat, curățat, tratat, 
uscat, integrat cromatic, lipit – 1000 piese 

4000/ 
3217,55 

  Proiectul 9000/11950 Conservare preventivă - 9000 
 Proiectul 200/120 Desenat piese – 200 buc. 
 Proiectul 100/100 Întocmire fișe conservare – 100 buc. 
 Proiectul 500/1292 (148 

înainte și după 
restaurare; 215 la 
secția științele 
naturii;120 artă; 
482 arheologie și 
numismatică, 327 
personalități 
bârlădene) 

Ședințe foto înainte și după restaurare și 
conservare – 500 buc. 

 Proiectul  Secția Științele N aturii 
Restauraea şi conservarea materilului 
paleontologic colectat din teren. 
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6. Programul: Dinamica 
creșterii patrimoniului 

Prin intermediul unor programe de achiziții, prin 
cercetări proprii, dar și prin donații obținute de la 
terți ne propunem să creștem și să diversificăm 
continuu acest patrimoniu, astfel încât generațiile 
viitoare să se poată bucura de o cât mai completă 
informație legată de perioadel anterioare ale 
istoriei.  
 
 

150/442 S. Arheologie 79 
arheologice  55 
numismatică 24 
S.Artă 
- 10  tablouri donații  
 
S . Personalități 
Inventariate  217   

-1000/ 

 Proiectul 

  S. Științele Naturii -146 bunuri 
1.a. Cercetări paleontologice de teren 
1. b.  Restaurarea materialului fosilifer 
colectat din teren. 
2. Achiziţii de bunuri susceptibile pentru 
clasare 
3. Donaţii 

7 Programul:  
Popularizarea Muzeului și 
a activităților sale 

Prin intermediul acestui program vom încerca să 
promovăm întregul patrimoniu deținut, ilustrând 
astfel valoarea și importanța acestuia.  
 

 
 
 
 

6000/9882 

 
 
 
 
Tipărituri ,materiale publicitare 

 
13000/114

14,6 
(incluși la 
Cap. III 

 

 Proiectul 

 Proiectul 200/528 Promovare în mijloacele media  
8 Materiale pentru 

întreținerea obiectelor de 
patrimoniu și spații 
expoziționale și alte 
cheltieli 

   6889,55  

                     Total cheltuieli efectuate  pentru acțiuni culturale 63280,33 
 

 
 Al treilea an de management   2018 
   
PROGRAMUL 1: Cercetarea patrimoniului 

Muzeul  
„Vasile Pârvan” 

 

I Cercetarea 
patrimoniului 
cultural 
 
 
 
 

Cercetarea patrimoniului 
prin metode și activități   
specifice fiecărei secții a 
muzeului 

Proiecte mici 
20/30 
 
 

Arheologie 5/20 
 

Cercetări arheologice de teren  
(periegheză) în județul Vaslui; 
Cartarea de noi situri arheologice 
Supravegheri arheologice 
Rapoarte de supravegheri 
arheologice 
Rapoarte de evaluari de teren 

Trim.  
I-IV 
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Artă -/1 Verificarea, fotografierea și 
asigurarea întreținerii pieselor din 
patrimoniu,  din depozit.(aprox.420 
de piese și lucrări) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Șt. Naturii 1/1 Documentare bibliografica pentru 
realizarea articolelor, 
comunicărilor științifice si 
activitatilor cultural -educative cu 
publicul propuse.  

Bibliotecă -/8 Selectarea de bunuri culturale în 
vederea cercetării și expunerii 
acestora; (7) 
Identificarea cărților din 
patrimoniu aflate într-o stare de 
degradare, în vederea restaurării; 
(1) 

Proiecte medii 
10/29 
 

Arheologie 5 /5 
 
 
 

10 proiecte privind realizare fișelor  
de sit arheologic pentru 
introducerea de noi situri în RAN 
(Repertoriul Arheologic Național) 

Obs. Astronomic 4/4 Observaţii astronomice, culegere 
de date şi imagini cu ocazia unor 
fenomene şi evenimente 
astronomice ce vor avea loc în anul 
2018 
Căutarea şi descoperirea de noi 
supernove în galaxii îndepărtate şi 
apropiate. 
Măsurarea şi raportarea poziţiilor 
asteroizilor şi cometelor la Minor 
Planet Center. 
Astrofotografie. Realizare de 
imagini astronomice de la sediul 
observatorului astronomic şi din 
afara oraşului Bârlad 

Bibliotecă -/10 Documentarea bibliografică pentru 
organizarea activității-concurs 
Sesiunea juniorilor „Vasile 
Pârvan” (1) și a lecțiilor de muzeu 
(6); 
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Documentare cu privire la alfabetul 
chirilic și transliterarea textelor; (1) 
Cercetarea pieselor din patrimoniu 
și realizarea fișelor cu descrierea 
acestora pentru expoziția online 
„Muzeul Virtual al Unirii” 
realizată de Muzeul Național de 
Istorie a României; (1) 
Cercetarea și selectarea 
materialelor cu privire la eroii 
Primului Război Mondial și 
monumente/opere adresa 
nr.13857/26.09.2018a CJ 
Vaslui.(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100/ -  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
20.000/ 
14924 

 
 
 
 
 

Personalităţi 
bârlădene 1/1 

Cercetare la Arhivele Statului 
filiala Vaslui – tema – Documente 
legate de Primul Război Mondial și 
Marea Unire de la 1918. 

 Artă-/9 Cercetare și documentare în 
vederea realizării proiectelor 
Exponatul lunii(3) + Exponatul 
săptămânii(6) (site). 

Proiecte mari 3/4 Arheologie 1/2 1. Reluarea cercetărilor în situl 
arheologic de la Bârlad  Valea 
Seacă 
2. Săpătură sistematică în situl 
neolitic de la Rupea 7-Pârâul 
Mălinilor, jud. Brașov 

 
Șt. Naturii 3/2 

1. Prospecțiuni paleontologice de 
teren în  Podișul Bârladului. (Trim. 
I - IV) 
2. Săpături paleontologice de 
salvare în punctul fosilifer 
”Crețești 1”, jud. Vaslui în 
colaborare cu Univ. ”Al. I. Cuza”  
Iași. (aprilie) - nerealizată 
3. Monitorizarea punctului fosilifer 
din cariera de nisip Pogana, jud. 
Vaslui 
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8.500/ -  

  Total 33/53 -Salarii muncitori pt săpături 
-Activ.cult. 

 28500 
/14924 

     
 
PROGRAMUL 2 : Valorificarea patrimoniului 

Muzeul  
"Vasile Pârvan" 

   

II Valorificarea 
patrimoniului 
 
 

Elaborarea de studii și 
articole, prezentarea 
acestora în publicații 
și/sau  la diverse activități 
educativ- științifice. 

Proiecte mici 
20/72 
 
 

Arheologie 12 Cercetarea arheologică și 
documentare  pentru realizarea 
articolelor, conferințelor . 

Trim. I-
IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentare lecții de muzeu (11 
lecții) 

Obs. Astronomic 20 Cercetarea astronomică și 
documentare  pentru realizarea 
articolelor și a conferințelor 
preconizate 
Documentare privind realizarea 
cercetarilor astronomice. Studiu: 
„Observarea şi raportarea novelor 
şi supernovelor” 
Documentare  lecții de muzeu  (15 
lecții)  
Documentare pentru realizarea 
lecţiilor la clubul de astronomie 

Documentare pentru raportarea 
poziţiilor de comete şi asteroizi 

Personalităţi 
bârlădene 12 

Documentare şi cercetare a 
patrimoniului  pentru  realizarea 
expoziţiilor şi a  atelierelor de 
lucru (3 expoziţii, 4 tipuri de 
workshop-uri); 
Documentare pentru  lecţii de 
muzeu (3 tematici de lecţii)  
Teme de cercetare, în vederea 
realizării articolelor:  
1. Documente legate de comuna 
Avrămeşti; 
2. Personalităţi bârlădene din 
domeniul militar. 
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Șt. Naturii  
5 

Lectii de muzeu: 
-  Situri paleontologice din 

Podişul Bârladului; 
- - Paleontologi de seamă din 

jud. Vaslui; 
-Situl paleontologic de la 
Movileni; 
- Mamifere stravechi Cuaternare 
- Modificări climatice 

contemporane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bibliotecă 
-/15 

Elaborare, editare materiale 
publicitare: comunicat de presă; 
(1) 
Corecturi, (3) traduceri(3)– revista 
Acta Musei Tutovensis-Istorie și 
Arheologie/Monografie/ Catalog 
Bienală 
Proiecte pentru lecțiile de muzeu 
(power.point) (2) 

Pregătirea materialelor pentru 
rubrica postată pe site-ul muzelui, 
la două săptămâni: „BiblioFile” (5) 
și vitrina expusă lunarla sediul 
central. (2)  

 Artă 
-/8 

Documentare în vederea realizării 
lecțiilor de muzeu(4). 
Teme de cercetare: “Colecția de 
artă comparată Ritta și prof. Ioan 
Chiricuță”(1); Corneliu Baba (1); 
Marcel Guguianu(1); 
Tabel catalog Bienală(grafică 
străină) + verificare (1) 
Catalogul Bienalei de Artă 
Contemporană N. N. Tonitza 

Proiecte medii 
8/25/34 
 

Obs.astronomic 
14/15 

Articole site:   
- Fenomenele astronomice în anul 
2018 
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 - Fenomenele astronomice din 
luna  ianuarie 2018 
- Fenomenele astronomice din 
luna februarie 2018 
- Fenomenele astronomice din 
luna  martie 2018 
- Fenomenele astronomice din 
luna  aprilie 2018 
- Fenomenele astronomice din 
luna  mai 2018 
- Fenomenele astronomice din 
luna  iunie 2018 
- Fenomenele astronomice din 
luna  iulie 2018 
- Fenomenele astronomice din 
luna  august 2018 
- Fenomenele astronomice din 
luna  septembrie 2018 
- Fenomenele astronomice din 
luna  octombrie 2018 
- Fenomenele astronomice din 
luna  noiembrie 2018 
-Fenomenele astronomice din luna  
decembrie 2018 
Articole revistă:  
-Perseus nr. VII: Editorial. 
Proiectul Pegas Cotnari 
 -Telescopul Spaţial James Webb 

 
 
 
 
 
 
 

Șt. Naturii 
4/6 

Articole:  
Cercetări paleontologice relizate 
sub egida  Secției de Științele 
Naturii a Muzeului ”Vasile 
Pârvan” Bârlad; Acta Musei 
Tutovensis: 
 
ADDITIONAL UPPER 
PEISTOCENE MAMMALS AT 
MOVILENI (VASLUI COUNTY, 
ROMANIA) Muzeul Olteniei 
Craiova. Oltenia. Studii și 
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comunicări. Științele Naturii. Tom 
34, No. 1/2018. 
 
Comunicari stiintifice: 
A. Simpozionul național de 
comunicări științicfice al Muzeului 
”Vasile Pârvan” Bârlad, 20183: 
1. Gherghesti 2 - Un nou punct 
fosilifer cu vertebrate 
continentale din Miocenul 
Superior de pe Platforma 
Scitica; 
2. Noi date asupra asociației 
faunistice de vertebrate 
continentale meoțiene de la 
Pogana, jud. Vaslui. 
B. Sesiunea anuală de comunicări 
științifice, Muzeul ”Ștefan cel 
Mare”, Vaslui, 2018: 
3. Metode de cercetări 
paleontologice aplicate în siturile 
arheologice; 
C. Simpozionul de comunicări 
științifice ”Grigorie Cobălcescu” 
Univ. ”Al. I. Cuza” Iași:  
4. An assemblage of marine 
mammals from the Volhynian 
(Late Middle Miocene) of the 
Moldavian Platform; 
 

Arheologie 3/9 Articolul: Mircea Oancă, 
Gheorghe Lazarovici, Silviu 
Gridan, Cercetări în staţiuni 
Starčevo-Criş din zona Rupea, 
Constanța, 2018. 
Simpozioane: 
1. Mircea Oancă, Cultura 
Starčevo-Criş în Moldova. Analize 
statistic matematice asupra 
ceramicii. Metoda de 



36 
 

lucru,Sesiunea Națională de 
Comunicări a Muzeului „Vasile 
Pârvan” Bârlad, 2018; 
2.Cercetări arheologice la Rupea 
(jud. Brașov), Noutăţi arheologice 
la Institutul de Arheologie din Iaşi. 
Campania 2018 Cornelia-Magda 
Lazarovici (I.A. Iaşi), Gheorghe 
Lazarovici (Cluj), Silviu Gridan 
(Brașov), Olimpia Gridan 
(Brașov), Horia Pirău (Muzeul 
Ţării Făgăraşului “Valer Literat”), 
Mircea Oancă (Muzeul „Vasile 
Pârvan” Bârlad), Cristian Roman 
(Hunedoara), Claudiu Florian (ICR 
Berlin), Constantin Aparaschivei 
(Muzeul Bucovinei Suceava), 
(Zilele Academice Ieşene. Ediţia a 
XXXIII-a, 2018); 
3.Mircea Oancă, Gheorghe 
Lazarovici, Silviu Gridan, 
Cercetări în staţiuni Starčevo-Criş 
din zona Rupea, Simpozionul 
internațional „MAREA UNIRE DE 
LA MAREA NEAGRĂ”, 
Constanța, 26-28 septembrie 2018. 
4.Cornelia-Magda   Lazarovici   
(IAIaşi),  Gheorghe  Lazarovici  
(Cluj),  Silviu  Gridan (Brașov), 
Olimpia Gridan (Brașov), Horia 
Pirău (Muzeul Ţării Făgăraşului 
“Valer Literat”), Mircea  Oancă  
(Muzeul„Vasile  Pârvan”Bârlad),  
Cristian  Roman  
(Hunedoara),Claudiu  
Florian  (ICR  Berlin),  Constantin  
Aparaschivei  ( 
Muzeul  Bucovinei  Suceava 
), Cercetări arheologice la Rupea 
(jud. Brașov) 
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5.Magda Lazarovici, Gheorghe 
Lazarovici, Doris Mischka, Carsten 
Mischka, Senica Țurcanu, 
Alexandru Berzovan, Ștefan 
Honcu, Adela Kovacs, Mircea 
Oancă, Arina Hușleag, Ligia 
Teodor, Săpăturile arheologice de 
la Scânteia-Dealul Bodeşti. 
Campania 2017, Sesiunea 
Națională de Rapoarte 
Arheologice, Cluj, 15-17 
noiembrie 2018 
 
Articolul: Aşezarea de secol IV 
d.Chr. din punctul „Călălboaia“, 
sat Polocin, com. Pogonești, Jud. 
Vaslui (Campaniile 2014 -2015) 
Articolul Situl Cucuteni de la 
Obârșeni-Cetățuia, com. Vinderei, 
jud.Vaslui 
Monografia - Descoperiri din 
perioada  Antichității târzii  în 
podișul Central Moldovenesc. 
Necropolele de la Bogdănești-
Fălciu, Pogonești și Polocin   

Personalităţi 
bârlădene 2/4 

1. Articol: Unde ne sunt 
strămoşii…Mărturii documentare 
legate de comuna Avrămeşti 
2. Articol: Faptele de arme ale 
familiilor de militari Arabu şi 
Negoescu 
3. Articol: Clădirea veche a 
spitalului “Elena Beldiman” din 
Bârlad, pierdută în negura 
timpului 
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4. Articol: (A. Butnaru şi N. 
Arnăutu): Muzeul “Vasile Pârvan” 
- Centenar. Contribuţii 
monografice (prima parte)  

 4/6 
Proiecte mari 

Arheologie 2/2 -Realizarea revistei Acta Musei 
Tutovensis-Arheologie,  nr. XIV. 

 
Trim. I 
 
 

- 
(Buget prev 
la-Cap. III- 
Activități cu 
publicul – ses. 
de 
comunicări) 

Realizarea monografiei  
arheologice: Descoperiri din 
perioada  Antichității târzii  în 
podișul Central Moldovenesc. 
Necropolele de la Bogdănești-
Fălciu, Pogonești și Polocin   

Personalităţi 
bârlădene 1/1 

Realizarea revistei Acta Musei 
Tutovensis-Memorialistică nr. 3 

Șt. Naturii 1/1 
Realizarea revistei Acta Musei 
Tutovensis-Ştiinţele Pământului 2 

Obs.astronomic 1/1
 Artă 1/1 

Realizarea revistei Perseus VII 
Catalogul expoziției – concurs 
Bienala Internațională de artă 
contemporană N. N. Tonitza 

 Total   32/51/112 CONF. 
BUGET 
CAP. III 

 
PROGRAMUL 3: Organizarea de activități culturale cu publicul   

Muzeul "Vasile 
Pârvan" 

 

III.  Activități 
culturale cu 
publicul 

Atragerea publicului prin 
oferirea unei palete largi 
de manifestări din domenii 
diferite 

200/302 
Proiecte mici 
 

 Filme/9 9 Filme documentare/istorice/animație - 
 Observator 
 Astronomic- 
Planetariu/248 
 

187 de spectacole planetariu  
43  de  observații astromice cu publicul, în 
fiecare vineri  
18 activ. în cadrul Astroclubului „Perseus”  
lecţii de  muzeu + obs.atronom. 

1. Astronomia pentru toţi. 
Noţiuni generale de 
astronomie. 

2. Sistemul Solar. Formare, structură, 
compoziţie. 
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3. Cerul de iarnă. Principalele constelaţii, stele 
şi obiecte “deep sky”. 
4.Comete, asteroizi, meteoriţi şi curenţi 
meteorici. 

 Mişcările Pământului. Mişcarea de revoluţie, 
mişcarea de rotaţie, precesia  axei 
Pământului. 

 Luna - satelitul natural al Pământului 
 Cerul de primăvară. Principalele constelaţii, 

stele şi obiecte “deep sky”. 
 Nori moleculari de elemente chimice. 

Clasificarea nebuloaselor. 
 Instrumente optice folosite în astronomie. 
 Clasificarea stelelor. Diagrama hertzsprung-

rusell. 
 Soarele. Structură, compoziţie chimică, 

procese interne. 
 Clasificarea galaxiilor. Galaxia noastră. Calea 

Lactee. 
 Cerul de toamnă. Principalele constelaţii, stele 

şi obiecte “deep sky”. 
 Formarea şi evoluţia Universului. Teoria 

nimicului. 
Spectrul electromagnetic. Noţiuni generale. 
Tipuri de spectre. 

 Noţiuni generale de meteorologie. 
 "Mersul" planetelor pe cer. Configuraţiile 

planetelor 
 Bilanţul activităţilor pe anul 2018 

Arheologie 11 Lecţii de  muzeu:  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecţie de  muzeu: „24 ianuarie -Unirea  
principatelor”   
Lecţie de  muzeu – „Întemeierea statului dac” 
Lecţie de  muzeu: „Războiul de independenţă” 
Lecţie de  muzeu: „Preistoria” 
Lecţie de  muzeu: „Războaiele daco-romane” 
Lecţie de  muzeu: „Marea Unire” 
Lecție de muzeu: „Mihai Viteazu - domnitor 
peste cele trei țări românești” 
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Lecție de muzeu: „Mircea cel Bătrân - Bătălia 
de la Rovine” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lecție de muzeu: „Ștefan cel Mare - Bătălia de 
la Codrii Cosminului” 
Lecție de muzeu: „Ștefan cel Mare - Bătălia de 
la Valea Albă” 
Lecție de muzeu: „Ștefan cel Mare - Bătălia de 
la Baia” 

Personalităţi 
bârlădene /7 

Lecţii de muzeu (tematici): 
 1. Ora de caligrafie - nu 
2. Ce este obiectul de muzeu? - 1 lecţie 
 3. Călătorie în lumea basmelor - 4 lecţii 

4. Proiect educaţional România la întâlnirea cu 
Centenarul. Bârladul în Marele Război 
(început în anul 2017 şi continuat în 2018) 
5. Zâmbet de copil - 1 lecţie 

Științele naturii /6 Lecții realizate: 
-în muzeu (2): Situri paleontologice din 
Podişul Bârladului;  

Liceul Tehnologic Puiești (2): Paleontologi de 
seamă din jud. Vaslui; 
Situl paleontologic de la Movileni; 
Școala Pogana (2): 
Paleontologi de seamă din jud. Vaslui; 
Situl paleontologic de la Movileni; 
Modificări climatice contemporane 

 
Artă  nerealizata 

Concursul  Ioan Nicolau -Recital  de muzică 
clasică 

Artă/6 Lecție de muzeu 
“Introducere în Arte plastice”(4) 
“Minunile timpurilor noi”(2) 

Bibliotecă/7 Lecție de muzeu  
„Castelul Peleș-simbol al Casei regale” (1) 
„Comunicarea nonverbală” (3) 
„Obiceiuri de iarnă la români” (2) 
„România, țara mea” (1) 

Toate secțiile/8 4 proiecte educaționale Noaptea muzeelor 
2018-vizitarea  expoziţiilor 
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4 proiecte educaționale Scoala altfel-vizitarea  
expoziţiilor 

III Activități 
culturale cu                        
publicul 

Atragerea publicului prin 
oferirea unei palete largi 
de manifestări din domenii 
diferite 

Proiecte medii 
20/43 
 

Arheologie/4 1. Conferințe : „Așezările getice din Podișul 
Moldovei” 

290,11/ 
290,11 

2.„Experimente legate de muzica neolitică-Noi 
idei despre vase vechi” 

708,71/ 
708,71 

 3. Conferința „Marea Unire de la 1918 258,54/ 
258,54 

 4. Slujba de pomenire la mormântul lui 
Marcel Guguianu 

110/ 
110 

Stiințele natuii /3 
 

5. Conferința Generali înPrimul Război 
Mondial-politicieni în perioada interbelică"  

285,68/ 
285,68 

6. Conferința: Paleomedii din Miocenul 
superior. Podișul Bârladului (aprilie - iulie) 

251,31/ 
251,31 

7. Conferința: Schimbările climatice și factorii 
de risc din zona Podisului Moldovenesc  

336,15/ 
336,15 

Obs. Astronomic-
Planetariu 
Astroclubul 
„Perseus”/ 8 
 

8. Lecţie de muzeu Ora Pământului 2018  
Observaţii astronomice în stradă 

53,55/ 
53,55 

9. Conferinţă Ziua Internaţională a Astronomiei 336,65/ 
336,65 

10.Star Party Rezervaţia Bădeana, comuna 
Tutova, Judeţul Vaslui. 

 

11. Tabără de astronomie "Să cunoaştem 
cerul!", ediţia a V-a, Rezervaţia Bădeana, 
Comuna Tutova, Judeţul Vaslui. 

 

 12. Star Party de astrofotografie. Rezervaţia 
Bădeana, Comuna Tutova, Judeţul Vaslui. 

 

13. Lecţie de muzeu - Noaptea Cercetătorilor 
Europeni 

 

14. Conferința Eclipsa totală de lună 289,25/ 
289,25 

15. Conferinţă cu ocazia Săptămânii Mondiale 
a Spaţiului Cosmic 4-10 oct. 

294,25/ 
294,25 

Personalităţi 
bârlădene/24 

16.Workshop - Tehnica tradiţională a 
încondeierii ouălor - 8 ateliere 

89,38/ 
89,38 

17. Workshop - Personaje din lumea poveştilor 
- 7 ateliere 

193,98/ 
193,98 

18.Workshop - Cu faţa spre istorie - 3 ateliere 10/ 
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10 

19. Workshop - Scrie creativ. Fabrica de 
poveşti - 5 ateliere 

 

20.Spectacol de muzică şi versuri „În unire e 
puterea”, dedicat Zilei Culturii Naţionale 

224,2/ 
224,2  

Artă/3 
 

1.  Concerte  de muzică clasică:  
Preludiul  gloriei colaborare  cu 
Fundaţia „ Remember Enescu”  
București  

591,36/ 
591,36 

2. 2. Concert  de muzică clasică:  
Preludiul  gloriei colaborare  cu 
Fundaţia „ Remember Enescu”  
București 

305,01/ 
503,01 

3. Concerte  de muzică clasică:  
Preludiul  gloriei colaborare  cu 
Fundaţia „ Remember Enescu”  
București 

878,55/ 
878,55 

Bibliotecă/1 Activitate concurs Sesiunea juniorilor „Vasile 
Pârvan” (1) 

 

Proiecte mari 
20/34 

Artă/14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arheologie-Istorie /8 

1. Concert de pian la patru mâini:  Corina 
Răducanu și Eugen Dumitrescu 

1616,3/ 
1616,3 

2.  Concert „Pianul călător”-Horia Mihail 794,7/ 
794,7 + 1200 

colaborare 
primărie  

3. Concert-violonistul Antal Zalai (Ungaria)  
şi Jenni Lappalainen (Finlanda). 

1550/1550 = 
1500 

colaborare  
Primarie 

4.Concert David Marcian –vioară, Iași 1397/1397 
5-7.Concursul Internațional de muzică clasică, 
sub genericul „Pe urmele lui George Enescu” 

896,53/896,53 
+12000  

colaborare 
Primărie 

8.Concert omagial – Formația Solaris 1764,35/ 
1764,35 

9. Concert de Craciun 1460,19 
/1460,19 
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10. Expoziție Magia punctului Victor Foca-28 
ianuarie 

550,66/ 
550,66 

11. Concursul internațional ”Bienala Tonitza” 
cu tema:  NAȚIUNE-IDENTITATE-
INTEGRITATE-CORPORALITATE 

214,25/ 
214,25 + 
fonduri de la 
Primăria 
Bârlad (2000 
Eu, Asociația 
Constantin 
Hamangiu 
(1500 Eu,, 
fonduri atrase 
de la 
Ministerul 
Culturii 
(34000). 

Tabără de creație – pictură, 20-29 iulie 2018 - 
Vernisaj expoziție Simpozionul național de 
pictură 29 iulie 

334/334 
 + Fonduri de 
la Primăria 
Bîrlad 

12. Premierea câștigătorilor Bienalei Tonitza  
13.A 39 a reuniune a chirurgilor din Moldova, 
moment dedicat centenarului României; 
Centenar Ion Chiricuță 1918 2018 (înlocuiește 
expoziția Andrei Pennazio).  

- 

1. Expoziția „Unirile românilor de la Cuza 
Vodă la Ferdinand I" (Colab.)- 24 ianuarie 

- 

2. Expoziția de fotografie Bârladul și Primul 
Război Mondial 21 ianuarie 

- 

3.  Expoziție „Mașinile lui Leonardo Da Vinci” 
- 27 ianuarie 

858/ 
858 

4. Expoziția: „Podoabe și accesorii 
vestimentare din Antichitatea târzie” 19 mai 

 

5. Expoziția Cultura Cucuteni-apogeul artei 
preistorice europene” 13 octombrie 

1094,25/ 
1094,25 

6. Expoziția „ Expoziţia “Marea Unire în 
memoria românilor” 11 noiembrie 

379,79/ 
379,79 
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7. Expoziția „Călătorie în lumea armelor” 4 
martie 

288,75/ 
288,75 

 8. Expoziție Natural/Cultural-"Pavilionul de 
Artă București 2018-ART SAFARI"-11-20 
mai 

- 

 9. Expoziția Clepsidra-C.C.D.P Constantin 
Brâncuși-Tg Jiu., 27.10. 

 

 10. Expoziția  Ia, simbol al culturii si 
creativității românești 22 iunie 

 

 11. Aurul și argintul antic al României” la 
Muzeul Móra Ferenc din Szeged, Ungaria. 18 
iulie 

 

 12. Expoziţia Corneliu Baba -Expoz. Muzeul 
Quan Shansi din Hanzhou (China) -16 noiebrie 

 

 13. Conferința ”Centenarul Unirii Basarabiei 
cu România, dialoguri bârlădene – basarabene 
(înlocuiește expoziția Regina soldat) 

  

Personalităţi 
bârlădene/4 

14. Expoziţia „Comorile Peleșului” a fost 
reprogramată pentru anul 2019, iar în locul ei a 
fost organizată expoziţia de cartofilie 
“Costume populare tradiţionale europene” -9 
septembrie 

253,25/ 
253,25   

15. Expoziţie itinerantă “Arta din tranșee. 
Fenomenul trench art” deplasată la Braşov-2 
februarie 

- 

16. Expoziţia Mărturii memoriale din colecţia 
scriitorului George Ivaşcu 31 martie 

221,11/ 
221,11  

Științele naturii/0 - 
nerealizate 

17. Expozitie itineranta: Testoase preistorice 
din Moldova NEREALIZATĂ 

-- 

18. Expozitie itinerantă: Reptilele. Viețuitoare 
de succes din Romania NEREALIZATĂ 

- 

19. Expozitie : Tinutul deinotherilor 
NEREALIZATĂ 

700/- 

Obs. astonomic / 
Planetariu/2 

1.Şcoala de vară de Astronomie,“Descoperă 
Universul!” Bârlad, ed. a VII-a 

160,30/ 
160,30 
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2 Expoziţie Eclipsele de Lună şi Soare vizibile 
de pe teritoriul României din ultimii o sută de 
ani (1918 -2018). 22 septembrie 

253,25/ 
253,25 

Bibliotecă/2 Expoziția Muzeul Virtual al Unirii (colaborare) 
-16-29 noiembrie 
Expoziția Primul Război Mondial -Monumente 
și eroi (colaborare) 

- 

Arheologie/2 
 

Sesiune de comunicări ştiinţifice/ temele 
simpozioanelor: 
1 . „Noi contribuții în cercetarea preistoriei” 

 
 
 

17099,1/ 
17099,1 

 
 
 
 

 

2„Arheologia mileniului I d.Hr. la est şi vest 
de Prut” 

Personalităţi 
bârlădene/1 

3.Contribuţii româneşti la înfăptuirea 
României Mari 

Științele naturii/1 4 „Studii şi cercetări din domeniul Științelor 
Pământului” 

Obs. astronomic/1 5„Momente importante în istoria astronomiei 
româneşti" 

 TOTAL 249/379    36690,76 

 PROGRAMUL 4 - Evidența patrimoniului MUZEUL „VASILE 
PÂRVAN” 

  

IV Evidența 
patrimoniului 

Asigurarea   accesului  
ușor la patrimoniu, 
preîntâmpinarea 
evenimentelor privind 
securitatea și conservarea 
acestuia 

600/800 
Proiecte mici 

Arheologie-
numismatică/200 

Întocmire fişe de evidență  
8 000 
(capitolul 
consultanță și 
expertiză) 

Personalităţi 
bârlădene/200 

Întocmire fişe de evidenţă 

Șt. Naturii/ 0 Întocmire fișe de evidență  
Bibliotecă Evidența documentelor de bibliotecă 

(înregistrarea de cărți și publicații seriale) și 
repartizarea acestora după domeniile specifice; 
Organizarea bibliotecii (istorie și arheologie, 
literatură, artă, științele naturii; 
Realizarea schimbului interbibliotecar; 
Efectuarea inventarului la cărțile de la Științele 
naturii, Casa Memorială „O.Stoica” și Artă; 

 Artă/105 Întocmire fișe de evidență 
200/350 
Proiecte mari 

Arh.-numis./300 Clasarea patrimoniului în categorii fond și 
tezaur  
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Personalităţi 
bârlădene/50 

Dosare de clasare a pieselor de patrimoniu 

Științele naturii/50 Clasarea patrimoniului în categorii fond și 
tezaur. Nerealizat 

 PROGRAMUL 5 - Conservarea restaurarea bunurilor de 
patrimoniu 

MUZEUL „VASILE 
PÂRVAN” 

  

V Conservarea 
restaurarea 
bunurilor de 
patrimoniu 

Asigurarea sănătății pe 
termen lung a fiecărui 
obiect de muzeu și 
preîntâmpina- 
rea distrugerii acestora. 

9000/10850 
Proiecte mici 

Lab. restaurare 
ceramică/9500 

Verificarea permanentă a stării de sănătate a 
întregului patrimoniu  
- conservare preventivă  9000 buc 
- întocmire fișe de conservare– 400 piese artă 
plastică și 100 piese arheologie. 

8000 
 
(alte bunuri si 
servicii) 

S. Șt. Naturii/250 1. Se inventariază un număr de 50 de piese din 
punctual fosilifer de la Crețești, jud. Vaslui. - 
nerealizat 
2. S-au preparat (restaurat) 250 de elemente 
scheletice fragmentare care provin din punctele 
fosilifere de la Crețești, Gherghești și Pogana.  

1000/1000 
Proiecte medii 

Lab. Restaurare 
ceramică 

Intervenții periodice în depozitele muzeului: 
restaurare piese – decapat, curățat, tratat, uscat, 
integrat cromatic, lipit   piese 

100/100 
Proiecte mari 

Lab. Restaurare 
ceramică/ 

Conservarea  si restaurarea pieselor provenite 
în urma cercetărilor de teren, donații, achiziții 

 PROGRAMUL 6 - Dinamica creșterii patrimoniului MUZEUL „VASILE 
PÂRVAN” 

  

                
VI 

Dinamica 
creșterii 
patrimoniului 

Creșterea și diversificarea 
continuă a patrimoniului 
 prin achiziții,  cercetări 
proprii,   donații obținute 
de la terți 

100/964 Bibliotecă – 964 
publicații 

Îmbogățirea patrimoniului cultural prin donații 
și achiziții de documente de bibliotecă 

 
 
 
 
 

5000 
(sponsorizari) 

50/511 
Proiecte mari 
 

Personalităţi 
bârlădene/310 buc 
(278 piese la sigla “E” 
și 32 piese la sigla 
“G”) 

Îmbogăţirea patrimoniului cultural prindonaţii  
 

Proiecte mari Artă 52 lucrări Îmbogăţirea patrimoniului cultural prin donaţii. 

 
Proiecte mari 

Istorie arheologie, 119 
piese, numistică/30 

Îmbogățirea patrimoniului cultural prin 
cercetări de teren 

Științele naturii/50 
 

Săpături sistematice de salvare din punctual 
fosilifer de la Crețești, jud. Vaslui.  
NEREALIZATE 

 PROGRAMUL 7 - Popularizarea muzeului și a activităților sale MUZEUL „VASILE 
PÂRVAN” 
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VII Popularizarea 
muzeului și a 
activităților sale 

Încercarea promovării 
întregul patrimoniu 
deținut, ilustrând astfel 
valoarea și importanța 
acestuia.  

6000/13472 
Proiecte mici 
 
 

Arheologie/ Artă Administrare site muzeu 
Promovare prin tipărire material publicitar: 
afișe; invitații (1700 + 10000 flayere 

 
13000 
(incluși la 
Cap. III. 
Activități 
culturale cu 
publicul) 
 
 
 

Personalităţi 
bârlădene 

Promovare prin tipărire material publicitar: 
afișe - 108 buc.; invitaţii - 530 buc.; roll up - 1 
buc. 

Șt. Naturii Promovare prin tipărire material publicitar: 
afișe, invitații. (435 afișe și invitații la 
conferințe) 

Obs. Astronomic / 
Planetariu 
 

Promovare prin tipărire material publicitar: 
afișe 75; invitații 390; diplome 150 buc; roll-
up-uri 2 buc; banner 1 buc; 

 Bibliotecă Popularizarea muzeului și a activității 
bibliotecii muzeului la școlile din Bârlad, 
clasele V-VIII,  (8 deplasări) și prin tipărirea a 
80 de diplome pentru copiii participanți la 
Sesiunea juniorilor. 

20/20 
Proiecte medii 

Secțiile muzeului Punerea în circulație a unor produse artizanale: 
colaborare cu firma Gorgona și firma din 
Timișoara 

4/5 
Proiecte mari 
 
 

Secțiile muzeului 
 

Activități editoriale 
-Revista Acta Musei Tutovensis-Arheologie,  
nr. XIV 
-Monografia arheologică Bogdănești, Polocin, 
Pogonești 
-Revista Acta Musei Tutovensis- 
Memorialistică nr. 3 
  -Revista Acta Musei Tutovensis - Ştiinţele 
Pământului- nr. 1 
-PerseusVII 
 - Catalogul Bienalei NN Tonitza, ediția a II a 

 
 Al IV-lea an de management   2019  
 Obiectivul 1: Cercetarea patrimoniului  
I Cercetarea 

patrimoniului 
Cercetare 
materialele din 
situri 

 proiecte 
mici 
 
20/25/27  
 

Arheologie 
8 propuse/ 
 
realizate 6 

 Cercetarea tuturor  materialelor din situl 
Starčevo-Criș de la Trestiana, com. Grivița, 
județul Vaslui pentru a fi introduse într-o bază de 
date internațională. 

Trim I-IV    

   Cercetarea materialelor descoperite în asez. de 
sec. IV Călălboaia 2015-2016. 
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  Cercetarea materialelor din situl Starčevo-Criș de 
la Balș, județul Iași pentru a fi introduse într-o 
bază de date internațională. 

   

Cartare situri 
arheologice 

  Cartarea de noi situri arheologice în județul 
Vaslui 

   

   Cercetarea în vederea publicării a materialelor 
descoperite în așezarea de sec. IV. p. Chr de la 
Bârlad  Valea- Seacă 

   

Supraveheri 
arheologice 

  Realizări supravegheri arheologice și rapoarte    

Verificari 
patrimoniu 

 Artă 
1/1Realizate  

Verificarea , fotografierea și asigurarea 
întreținerii pieselor din patrimoniu, atât din 
depozit cât și din expoziție. 

   

Cercetare, 
documentare și/   
selectare bunuri 
culturale – pentru 
studiere, 
expunere sau 
restaurare 

 Bibliotecă 
2/realizate 2 

Tema: Valori bibliofile în patrimoniul Muzeului 
„Vasile Pârvan”: 

 Cercetare, documentare, selectare de bunuri 
culturale în vederea cercetării și expunerii 
acestora pentru mini-expoziții și exponatele de pe 
site-ul muzeului (18) 

   

   Identificare de documente, cărți din patrimoniu și 
bibliotecă, aflate într-o stare de degradare, în 
vederea restaurării: Revista enciclopedică 
„Albina“, 1898; și Act de vânzare, Dimitrie 
Demetriu 1894, act de donație 1257/31.10 2019 
(2)  

   

  Personalităţi  
1/1Realizat 

Cercetare în scopul realizarii descrierii pieselor 
pentru întocmirea fişelor de evidentă  (buc 200) 

   

  Astronomie 
13/17 

Documentare în vederea modernizării 
echipamentului de cercetare ştiinţifică (16) 

   

 Realizarea de imagini astronomice - 
Astrofotografie, atât de la Observatorul 
Astronomic, cât şi din afara oraşului Bârlad (40) 

   

 Documentare pentru articole, lecții muzeu (10)     
  Total 

20/25/27 
proiecte mici      

Evaluări deteren 
și rapoarte 

 Proiecte 
medii  
10/25/52 
 

Arheologie 
2/realizate 2 

Realizare evaluări de teren și rapoarte (4 buc.) Trim I-IV    

Documentarea 
bibliografică 

 Documentare pentru  articole şi realizarea 
expoziţiilor, atelierelor de lucru şi lecţiilor de 
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 muzeu, precum şi pentru realizarea fişelor de 
evidenţă a pieselor. (200 buc.) 

 Personalităţi 
2/15   

Cercetare documentară Personalităţi şi publicaţii 
din patrimoniul spiritual românesc 

   

 Documentare pentru  articole (2) şi realizarea 
expoziţiilor (3), atelierelor de lucru (4 tematici) şi 
lecţiilor de muzeu (4 tematici), precum şi pentru 
realizarea fişelor de evidenţă a pieselor propuse 
pentru clasare (82). 

   

 Artă 
2/2Realizate 

Studierea pieselor din patrimoniu, în vederea 
expunerii lor în cadrul  proiectului „Exponatul 
lunii” , respectiv “Exponatul săptămânii”. 

   

 Documentare pentru realizarea lecțiilor de muzeu, 
a atelierelor de creație cât și a expozițiilor. 

   

 Bibliotecă 
12/ 26 

Valori bibliofile în patrimoniul Muzeului 
„Vasile Pârvan” – Documentarea bibliografică 
pentru  elaborarea articolelor (2), organizarea 
lecțiilor de muzeu (8), atelierelor (4), seratei 
muzeale (1),  recitalului de poezie (1), 
conferințelor (5), concursului (1), lansării 
albumului  (1) și expozițiilor (3) 

   

 Șt. Naturii 
5/5  

Documentare pentru articolele ce vor fi publicate 
în revista muzeului și în alte reviste din țară și 
străinătate 

   

 Documentare pentru realizarea lecțiilor de muzeu 
planificate. 

   

 Documentare pentru realizarea conferințelor 
planificate. 

   

Deplasări în  
teren pentru 
colectarea de 
material 
paleontologic. 

 Monitorizarea punctului fosilifer din cariera de 
nisip Pogana. Com. Pogana, jud. Vaslui. (DA) 

   

 Monitorizarea punctelor fosilifere de la 
Ghergești. Com. Gherghești, jud. Vaslui. (NU) 

   

  Astronomie 
2/2   

Raportarea la Minor Planet Center a corpurilor 
mici din Sistemul Solar (10) 

-   

 Căutarea de nove şi supernove, în galaxiile 
apropiate şi îndepărtate (40) 

-   

  Total 
10/25/52   

proiecte medii      
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Săpătură 
arheologică 
sistematică 

 3/6 
proiecte 
mari 

Arheologie 
4/6 

1. Săpătură arheologică sistematică în situl 
arheologic de la Bârlad Valea Seacă 

2 
septembrie
-octombrie 

11.742,15 / 
11.742,15  

  

 2. Săpătură sistematică la Scânteia, județul Iași, 
colaborare cu Institutul de Arheologie Iași, 
Universitatea Friedrich-Alexander din Erlangen-
Nürnberg 

August-
septembrie 

   

 3. Săpătură sistematică în situl neolitic de la 
Rupea-Pârâul Mălinilor, județul Brașov,  
colaborare Muzeul Ţării Făgăraşului „Valer 
Literat”, Institutul de Arheologie Iași, 
Universitatea Friedrich-Alexander din Erlangen-
Nürnberg, Institutul Cultural Român Berlin 

iunie    

 4. Săpătură de salvare în situl eneolitic de la 
Dobrovăț, județul Vaslui, colaborare cu, 
Complexul Muzeal „Moldova ” Iași, Institutul de 
Arheologie Iași, Institutul de Arheologie Beijing, 
China, Universitatea din Beijing, China, 
Universitatea Friedrich-Alexander din Erlangen-
Nürnberg 

Iulie-
august 

   

  5. Realizare evaluări de teren și rapoarte (4 buc.)     

  6. Realizarea de supravegheri arheologice și 
rapoarte (10) 

    

Deplasări în teren 
pentru colectarea 
de material 
paleontologic. 

 Șt. Naturii 
2/0 

Cercetări paleontologice de teren în jud. Vaslui și 
județele limitrofe.  

Tot anul Nerealizat   

 Monitorizarea și săpături sistematice de salvare în 
punctual fosilifer de la Satul Nou, com. Crețești, 
jud. Vaslui 

Tot anul Nerealizat   

 Total/ 
3/6/6 

proiecte mari               11.742,15 / 
11.742,15 

  

Pr. mici 20+ medii 10+  mari  13=  
33contr..  
25+ 25+ 6 =  56  progr.  
27+ 52+ 6=85 raport  

 Total general Cap. I 
33/56/ 85 

  11.742,15 / 
11.742,15 

  

 Obiectivul 2 : Valorificarea patrimoniului  
II. 
 
 
 

Programul 
valorificarea 
patrimoniului 

Realizarea de 
studii  și articole 
 

 Proiecte 
mici 
20//22/4
2 

Personalităţi 
 0/9  
 
 

- Corectură revistă Acta Musei Tutovensis. 
Memorialistică; 
- Proiecte pentru lecţii de muzeu (4) şi pentru 
atelierele de lucru (4) 
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  Bibliotecă 
2/8  

Corecturi revista Acta Musei Tutovensis-Istorie 
veche și Arheologie; (1) 
Traduceri în limba engleză (rezumat și alte 
traduceri) (1) 

    

 Proiecte pentru  lecții de muzeu, (power.point) 
(6) 

Tot anul    

 Astronomie  
13/13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site:Fenomene astronomice pe luna ianuarie     
  Fenomene astronomice pe luna februarie     
 Fenomene astronomice pe luna martie     
 Fenomene astronomice pe luna aprilie     
 Fenomene astronomice pe luna mai     
 Fenomene astronomice pe luna iunie     
 Fenomene astronomice pe luna iulie     
 Fenomene astronomice pe luna august     
 Fenomene astronomice pe luna septembrie     
 Fenomene astronomice pe luna octombrie     
 Fenomene astronomice pe luna noiembrie     
 Fenomene astronomice pe luna decembrie     
 Fenomene astronomice pe anul 2020     

 Artă 4/ 9 
 
 

Proiecte pentru lecții de muzeu(4) și ateliere de 
creație  (4) 
Traduceri în limba engleză-catalog –„Colecția 
de artă dr. Constantin Teodorescu”(1) 

Tot anul    

 Arheologie 3/3 - Corectură revistă Acta Musei Tutovensis. 
Arheologie și Istorie; 
- Proiecte pentru lecţii de muzeu (9)  
- Postări pe site-ul muzeului (130) 

    

   Proiecte mici 
20/22/42 

     

Realizarea de 
studii și articole 
de către 
specialiștii de la 
secțiile muzeului 

 Proiecte 
medii/ 
mari 
12/14/25 
 

Arheologie 
2/7realizate 

 Lucian Munteanu, Mircea Oanca, O MONEDĂ 
MACEDONEANĂ DESCOPERITĂ LA 
FEDEȘTI (COM. ȘULETEA, JUD. VASLUI), 
AMT XV 2019 

    

   Gheorghe LAZAROVICI, Cornelia-Magda 
LAZAROVICI, Doris MISCHKA,Carsten 
MISCHKA, Senica ŢURCANU, Mircea 
OANCĂ, Adela KOVÁCS,Ștefan HONCU, 
Alexandru BERZOVAN 
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Un sanctuar casnic sau comunitarla Scânteia. 
Studiu de etnoreligie, etnoarheologie, arheologie   
AMT XV 2019 

   Mircea MAMALAUCĂ, Mircea OANCĂ, 
 Un cuptor de uz casnic descoperit înașezarea din 
Punctul „Călălboaia”, sat Polocin, com. 
Pogonești, jud. Vaslui AMT XV 2019 

    

   Mircea MAMALAUCĂ, Mircea OANCĂ 
 Conservarea în muzeu a unui cuptor deuz casnic, 
descoperit în așezarea de secol IV d.Chr., din 
Punctul „Călălboaia”, sat Polocin, com. 
Pogonești, jud. Vaslui AMT XV 2019 

    

   George Hânceanu, Mircea Mamalaucă, Mircea 
Oancă, BÂRLAD VALEA SEACĂ 2018, CCA 
2019 

    

  Participare  la sesiuni de comunicări naționale și 
international:  

 Mircea Oancă, Gheorghe Lazaovici, Silviu 
Gridan, Cercetări în stațiuni Starčevo-Criș din 
zona Rupea, Sesiunea Națională a Mujzeului 
Vasile Pârvan” 2019 

 Cornelia-Magda Lazarovici (Institutul de 
Arheologie Iași), Gheorghe Lazarovici 
(Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu), 
Lăcrămioara Stratulat, Senica Țurcanu 
(Complexul Muzeal Naţional Moldova, Iaşi), 
Alexandru Berzovan (Institutul de Arheologie 
Iași), Mircea Oancă (Muzeul „Vasile Pârvan” 
Bârlad), Adela Kovács (Muzeul de Istorie 
Botoșani), Cristian Oprean (Universitatea de 
Vest, Timișoara), Wen Chenghao, Guo Zhiwei 
(Institute of Archaeology, Beijing), Wu Jintao 
(Zhengzhou, Municipal Institute of Cultural 
Relics and Archaeology), Hou Xinjia (Municipal 
Institute of Cultural Relics and Archaeology 
Zhengzhou), Carsten Mischka (FAU, Erlangen), 
Dobrovăț-Pădurea Buda, campania 2019, 
Simpozion Naţional – De pe situl arheologic în 
birou – descoperiri arheologice recente şi metode 
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moderne de cercetare în România şi Republica 
Moldova. 
De pe situl arheologic în birou – descoperiri 
arheologice recente şi metode moderne de 
cercetare în România şi Republica Moldova. 
Organizat în cadrul „Zilelor Academice Ieşene”, 
Ediţia XXXIV, 2019. 

 Arheologie 2/3 Un cuptor de uz casnic descoperit înașezarea din 
Punctul „Călălboaia”, sat Polocin, com. 
Pogonești, jud. Vaslui AMT XV 2019, Mircea 
Mamalaucă, Mircea Oancă 

    

 Conservarea în muzeu a unui cuptor deuz casnic, 
descoperit în așezarea de secol IV d.Chr., din 
Punctul „Călălboaia”, sat Polocin, com. 
Pogonești, jud. Vaslui AMT XV 2019 ,Mircea 
Mamalaucă, Mircea Oancă 

    

 Participare  la sesiuni de comunicări naționale și 
internaționale 

    

 Personalităţi 2/3  Articol - Dispariţia prematură a artistului Bob 
Bulgaru (1907-1938) a înlocuit articolul 
Momente trăite pe front de două personalităţi 
bârlădene: Al. Vlahuţă şi V. I. Popa 

    

 Articol - Publicaţii pentru copii din perioada 
anilor ’70-’80-‘90 

  

 Participare  la sesiuni de comunicări naţionale și 
internaționale 

  

 Bibliotecă 2/ 
Realizate 4 

Studiu „Ediții bibliofiile în patrimoniul  Muzeului 
„Vasile Pârvan” – articol publicabil 2020 

    

 Studiu „Biblioteca Muzeului „Vasile Pârvan” – 
articol publicabil 2020 

    

 Album foto „Copii munților”      
 Traducerea în limba engleză:  

-Monografia arheologică „Descoperiri din 
perioada Antichității târzii în Podișul Central 
Moldovenesc. Necropolele de la Bogdănești-
Fălciu, Pogonești și Polocin”, dr. Mircea 
Mamalaucă; 

    



54 
 

 Astronomie 2/2 Planetariul Bârlad - 10 ani de activitate - nr. 8 
revista de astronomie Perseus 
Vânătoarea de supernove. Metode de observare a 
noilor transiente în galaxii apropiate şi 
îndepărtate nr. 8 revista de astronomie Perseus 

    

 Șt. Naturii 1/2  
 

Articol: -Noi elemente faunistice puse în evidență 
în Micenul superioară de la Pogana. Jud. Vaslui. 
- 2019. B. Haiduc, E, Păun, M. Brânzilă, B. 
Răţoi, L, Ursachi, Metodă modernă aplicată în 
cercetările paleontologice. Scientific, 
Technological and Innovative Research in 
Current European Context. Ed. Qim, Iași, p. 
237; 
- 2019. E. PĂUN, B. HAIDUC, M. BRÂNZILĂ, 
B. RĂŢOI, L. URSACHI, Utilizarea 
microtomografiilor în cercetările pieselor 
fosilizate. Scientific, Technological and 
Innovative Research in Current European 
Context. Ed. QIM. Iași, p. 249. 

Tot anul    

Realizarea anuală 
a revistelor de la  
secțiile muzeului 

 Arheologie Realizarea revistei Acta Musei Tutovensis - 
Arheologie 

mai 2019    

 Personalităţi/ 
Realizat 

Realizarea revistei Acta Musei Tutovensis - 
Memorialistică, nr. 4 

mai 2019    

 Șt. Naturii 
 

Realizarea revistei Acta Musei Tutovensis. 
Științele vieții  și ale Pământului 

Mai 
2019 

nerealizat   

 Astronomie 
1 

Realizarea revistei de astronomie Perseus nr. 8 mai 2019    

 12/14/25 Proiecte medii și  
mari 

     

  (20+12)=32 contr.maneger  
(22+14) = 36 program 2019 
(42+25) = 67 raport 2019  

Total proiecte 
32/36/67 

  -   

 Obiectivul 3: Activități culturale cu publicul  
III. Programul 

activități 
culturale cu 
publicul 
 

Atragerea 
publicului către 
muzeu prin 
oferirea unei 
palete largi de 

 Proiecte 
mici 
227 
/429 

Arheologie 
6/12 
 

1. Lecţii de muzeu: Unirea de la 1859 (3 buc.) 3 ianuarie    
 2. Geto-dacii 27 martie    
 3. Istoria tancului iunie    
 4. Ce este arheologia iulie    
 5. Egiptul Antic iulie    
 6. Preistoria iulie    
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manifestări din 
domenii diferite. 

 7. Situl arheologic Bârlad-Valea Seacă septembrie    
 8. Marea Unire noiembrie    
 9. Piesă de teatru:Ca joc, teatrul ca viața (din 

proiectul În lumea viitorului) 
24 ianuarie Peste 

programul 
minimal 

  

 10. Găzduire  Mini-concert susținut pentru  elevii 
participanți  la Concursul de Chimie"Petru Poni"- 
faza națională, Vaslui 2019, ediția a X-a. 

25 mai Peste 
programul 
minimal 

  

 Personalităţi 
3/7  

Lecţii de muzeu: 3 teme propuse 
1. Contribuţia personalităţilor la dezvoltarea 
culturii (1); 

mai    

 2. Şcoala de altădată (1); martie    
 3. Cum a luat naştere desenul animat (2); aprilie şi 

mai 
   

 Suplimentar: 
1. Ora de caligrafie (1); 

martie    

 2. În lumea poveştilor (1); mai    

 3. Viaţa din tranşee (1). noiembrie    

 Artă 
25 / 26 
 

Lecții de muzeu  
1. „Pictori renumiți în arta modernă și 
contemporană românească”(2) 
2.„Introducere în arte plastice”(2) 
3. „Arta decorativă românească”(2) 
4.”Minunile timpurilor noi” (2) 

18.01.2019 
25.02.2019 
14.03.2019 
02.04.2019 
10.06.2019 
01.10.2019 
08.10.2019 

   

 Proiectul “Exponatul lunii "(6)  Bimestrial    
 Proiectul “ Exponatul săptămânii "(12)  Bilunar    

 Bibliotecă 24/26 6 lecții de muzeu Data    
 1. Cărțile prieteniei (despre Cuza și Mica 

Unire) 
23 ianuarie -   

 2. Cărțile prieteniei (volume de poezii pentru 
copii) 

5 
noiembrie 

   

 3. Cheile comunicării (Comunicarea non-
verbală) 

11 aprilie -   

 4. Cheile comunicării (Comunicarea 
interpersonală) 

12 
septembrie 

   

 5. Universul scriitorilor: I.L.Caragiale-marele 
geniu și omul spectacol;  

15 
februarie 
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 6. Universul scriitorilor: Ion Creangă-un izvor de 
povești 

1 martie     

 7. Mini–expoziție: Documente cu caracteristici 
bibliofile-Mihai Eminescu 

ianuarie    

 8. Mini–expoziție: Documente cu caracteristici 
bibliofile-Ion Creangă 

martie    

 9. Mini–expoziție: Documente cu caracteristici 
bibliofile-Ziarul Resboiul  

mai    

 10. Mini–expoziție: Documente cu caracteristici 
bibliofile-Vasile Alecsandri 

iulie    

 11. Mini–expoziție: Documente cu caracteristici 
bibliofile-Alexandru Vlahuță 

septembrie    

 12. Mini–expoziție: Documente cu caracteristici 
bibliofile-Mihail Sadoveanu 

noiembrie    

 13. Exponatul bibliofil –„Proză și versuri”, M. 
Eminescu 

7 ianuarie    

 14. Exponatul bibliofil  –„Poezii”, G. 
Alexandrescu 

15 
februarie 

   

 15. Exponatul bibliofil  – Al. I. Cuza 15 martie    
 16. Exponatul bibliofil  – Cărți pentru copii 15 aprilie    
 17. Exponatul bibliofil  – „Satyres”, Antioh 

Cantemir 
15 mai    

 18. Exponatul bibliofil  – „Luceafărul”, M. 
Eminescu 

15 iunie    

 19. Exponatul bibliofil  – „Poesii”, V. Alecsandri 15 iulie    
 20. Exponatul bibliofil  – „România pitorească”,  

A. Vlahuță 
15 
septembrie 

   

 21. Exponatul bibliofil  – „Istoria Imperiului 
Otoman” D. Cantemir 

15 
octombrie 

   

 22. Exponatul bibliofil  – M. Sadoveanu- carte 
poștală – ceas de masă 

15 
noiembrie 

   

 23. Exponatul bibliofil  – „Din traista lui Moș 
Crăciun”, Elena Farago 

15 
decembrie 

   

 24. Exponatul bibliofil  – 7 colinde de 
Crăciun/Miloșescu Pantelimon, Datini strămoșești 
de Crăciun și Anul Nou 

15 
decembrie 

   

 25. Lecție: Comunicarea eficientă. Limbaj verbal 
vs. limbaj nonverbal – în cadrul proiectului 
„Picnic literar în munți” 

21 iulie- 
Peste 
programul 
minimal 
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 26. Lecție: Importanța lecturii în viața de copil – 
în cadrul proiectului „Picnic literar în munți” 

22 iulie- 
Peste 
programul 
minimal 

   

 Serviciul 
Astronomie 
162/240 

Observații astronomice cu publicul- 42     
 Lecții de muzeu (13 club  Perseus) 

Lecţii de muzeu (14) 
    

 Spectacole de planetariu (170)     
 Participare la deschiderea proiectului "Constelaţia 

bibliotecilor", Biblioteca "Gh. Asachi" Iaşi - 
12 iulie Peste 

programul 
minimal 

  

 Științele naturii 7/ 
Realizate: 10 
 

Lecții de muzeu: 
Fauna miocenă superioară de la Pogana, jud. 
Vaslui 
Fauna Miocen superioară de la Crețești, jud. 
Vaslui 
Fauna Miocen superioraă de la Gherhești, jud. 
Vaslui 

Luna 
(03,04) 
(05,06) 
(09,10, 
11) 

   

 Exponatul  lunii martie 10 martie    

  108 Proiectii filme 3 d Tot anul    

  227 /429      
 Proiecte 

medii 
73/81/84 
 
 
 

Lansări reviste/ 
monografie 
5/8 
 

1. Lansarea revistei Acta Musei Tutovensis – 
Arheologie, nr. 15 

mai    

 2. Lansarea revistei Acta Musei Tutovensis - 
Memorialistică, nr. 4 

   

 3. Lansare de carte Vasile Stoica în serviciul 
României (autor: prof. univ. dr. Ioan Opriş) 

Peste 
programul 
minimal 
 

  

 4. Lansare carte - Istorie și rasism, Marius 
Turda 

  

 Lansarea revistei Acta Musei Tutovensis. 
Științele vieții  și ale Pământului  

Nerealizată   

 5. Lansarea revistei de astronomie Perseus nr. 8    
 6. Lansarea monografiei Descoperiri inedite din 

perioada Antichității târzii (sec. IV d. Chr.) din 
Podișul Central Moldovenesc 

   

 7. Lansare album: Copii munților 15 noiebrie Proiect finan   
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țat 
AFCN 

 8. Lansare catalog Colecția de artă, dr. 
Constantin Teodorescu 

23 
noiembrie 

-   

 Artă 
3/15 
 

1. Concert colaborare cu Fundaţia „Remember 
Enescu”  

București Preludiul gloriei   

17 martie 758,5/ 
758,5 

  

 2. Concert colaborare cu Fundaţia „Remember 
Enescu” București Preludiul gloriei 

9 iunie 482,87/ 
482,87 

  

 3. Concert colaborare cu Fundaţia „Remember 
Enescu” București Preludiul gloriei 

24 
noiembrie 

832,63/ 
832,63/ 

  

 4. Slujba de pomenire -sculptor Marcel 
Guguianu 

28 iunie -/-   

 5. Proiecție Kinedok– Fotbal infinit 21 
septembrie 

-/-   

 6. Proiecție Kinedok – Ouăle lui Tarzan 28 
septembrie 

 

   

 7. Proiecție Kinedok – Gustul puterii 6 
octombrie 

324,87/ 
324,87 

  

 8. Proiecție Kinedok – Gardul de la frontieră 12 
octombrie 

   

 9. Proiecție Kinedok – Josipa, te iubesc 19 
octombrie 

   

 10. Proiecție Kinedok – Fiecare zid e o poartă 26 
octombrie 

   

 11. Proiecție Kinedok – Exit 2 
noiembrie 

   

 12. Proiecție Kinedok – Martorii lui Putin 9 
noiembrie 

   

 13. Concurs-Festival Județean de Blöcflote 
,,Fluierul cel păstoresc,, ediția a II- ansamblu 
Eden 

16 noiebrie    

 14. Recital instrumental de pian 10  
decembrie 

-   

 15. Recital instrumental 10 
decembrie 

-   

 Arheologie 
2/2 

Conferințe     
 „Călătorie spre lumea de apoi”   30 martie   617,73/   
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 617,73/ 
 „Incursiune în universal religios preistoric” 16 

noiembrie 
547,01 
/547,01 

  

 1. Conferință Asteroizii și viața pe Terra ( Mirel 

Bârlan) 

25 mai 290,25/ 
290,25/ 

  

 2. Star party în comuna Motoşeni, jud Bacău; 5 - 7 iulie 
 

-   

 3. Eclipsă parţială de Lună - Conferinţă şi 
observaţii astronomice; Prezentare publică despre 
Apollo 11. Observaţii astronomice în stradă; 

16 iulie 53,55/ 
53,55/ 

 

  

 4. Star Party Astrofotografie în comuna 
Motoşeni, judeţul Bacău; 

30 august - 
2 
septembrie 

-   

 5. Noaptea Cercetătorilor Europeni. Jocuri, 
experimente, ateliere interactive, concursuri; 

27 
septembrie 

-   

 6. Conferinţă cu Săptămâna Mondială a Spaţiului 
Cosmic 

6 
octombrie 

613,27/ 
613,27/ 

  

 7. Tranzitul planetei Mercur peste discul 
Soarelui. Conferinţă şi observaţii astronomice; 

11 
noiembrie 

53,55/ 
53,55 

  

 Artă 
20/ 23 

( 4 întâlniri) 
.CLUBUL „ Art & Fun” Atelier de creație - Tema 
- „ Marțișorul micului artist” . 

14,15,22,2
3 
februarie 
 

386,43/ 
386,43/ 

  

 . ( 4 întâlniri) 
CLUBUL „Art & Fun” Atelier de creație – Tema 
– “ Atelier de pictat figurine”. 
 

29, 31 mai 
 
 
29 iunie, 
5 iulie 

 
440,6/ 
440,6/ 

 
465,40/ 
465,40 

  

 ( 4 întâlniri) 
CLUBUL „Art & Fun” Atelier de creație – Tema 
-„Decorăm dovleci”. 

24,25  
28,29 
octombrie 

 
389/389 

  

 6 întâlniri 
.CLUBUL „Art & Fun” Atelier de creație - Tema 
: „Târgul – Poveste de Craciun”. 

28-29 
noiembrie-
5, 
6 
decembrie  
7,8 
decembrie 

510,27/ 
510,27 
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  4 mini expoziții de creații realizate în cadrul 
Clubului “Art & Fun” 

2 martie  
8 iulie 
30 
octombrie 
9 
decembrie 

- 
- 
- 
- 

  

 Peste programul minimal: 
Serată muzeală „Poveste în ramă” – atelier mixt 

18 mai 192,75/ 
192,75 

  

 Bibliotecă 
9/16 
 

1. Conferință: Cariera Luceafărului în lirica 
eminesciană; lansare– „LUCEAFĂRUL”  ÎN 
REBUS, prof. Serghei Coloșenco 

15 ianuarie 336,25/ 
336,25/ 

  

 2. Dezbatere: De ce (să) citesc – proiect de 
promovare a lecturii în rândul  tinerilor 

15 ianuarie -   

 3. Conferinta Cum să comunicăm eficient?  
3 idei de luat acasă pentru orice viitor lider  – a 
înlocuit conferința Comunicarea interpersonală 
(21 septembrie) 

8 
decembrie 

459,55/ 
459,55 

  

 4. Concurs Sesiunea juniorilor-Vasile Pârvan 26 
octombrie 

229,77/ 
229,77/ 

  

 Atelierele CLUBULUI de lectură și creație 
literară (5):  

5. Magia cuvintelor 

 
13 
februarie 

 
383,91/ 
383,91 

  

 6. Magia cuvintelor 13 
februarie 

-   

 7. Vocea cărții 30 mai   
 8. Magia cuvintelor a înlocuit Fotojurnalism - O 

fotografie cât o mie de cuvinte 
12 aprilie    

 9. Learn and play 11 aprilie   
 Peste programul minimal: 

10. Dezbatere: De ce (să) citesc – proiect de 
promovare a lecturii în rândul  tinerilor 

9 mai  - 
Peste 
programul 
minimal 

   

 11. Expoziția „Galeria creativă” 12 iulie-6 
octombrie 

   

 12. Conferință lansare proiect –  în cadrul 
proiectului „Picnic literar în munți” 

13 iulie - 
Peste 
programul 
minimal 

Peste 
programul 
minimal 
Proiect 

cofinațat 
AFCN 

  

 13. Circuit turistic montan, 6 ateliere de lectură – 
în cadrul proiectului „Picnic literar în munți” 

21-26 
iulie-Peste 
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programul 
minimal 

 14. Recital de poezie „Versuri culese de plaiuri 
tutovene” și Ansamblul „Moștenitorii”,comuna 
Fruntișeni. 

14 
septembrie
- Peste 
programul 
minimal 

-   

  15.Conferință încheiere  proiect și conferință 
„Impactul activităților extracurriculare asupra 
tinerilor” - în cadrul proiectului „Picnic literar în 
munți” 

15 
noiembrie- 
Peste 
programul 
minimal  

Peste 
programul 
minimal 
Proiect 

cofinațat 
AFCN 

 
 
 
 

 

    
  16.Conferinta Cum să comunicăm eficient?  

3 idei de luat acasă pentru orice viitor lider  – a 
înlocuit conferința Comunicarea interpersonală 
(21 septembrie) 

8 
decembrie 

403,63/ 
403,63/ 

  

 Personalităţi 
12/12 

-Din oraşul tău spre lumi virtuale  
 
-Din oraşul tău spre lumi virtuale 
 
 
--Din oraşul tău spre lumi virtuale 

 
19 
ianuarie,  
 
16 
februarie  
 
  
20 aprilie 
 

17,85/ 
17,85/ 

 
17,85/ 
17,85 

 
17,85/ 
17,85 
17,85/ 
17,85 

- 
 

136,33/ 
136,33 

 
234,4/ 
234,4 

 

  

 (  3 ateliere) 
;Tehnica tradiţională a încondeierii oului (); 

15,16 
martie şi  
 
12 aprilie 

  

 (  3ateliere) 
Personaje din lumea poveştilor (3); 

30 martie, 
25 mai , 
12 
octombrie 

  

  1 Atelier Măşti tradiţionale româneşti, pentru 
sărbătorile de iarnă (1); 

30 
noiembrie 
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 1. - Expoziţie cu lucrările realizate de 
participanţi, în anul 2018, în cadrul atelierului de 
lucru “Personaje din lumea poveştilor” 

26 ianuarie  
(muzeu) 

28,65/ 
28,65/ 

  

 Expoziției „Arta Tranșeelor”, la Muzeul 
Național de Istorie a Românie (vernisare) 

24 
octombrie 

-   

 Stiințele natuii 
2/0 

 

Conferințe 
Asociația faunistică Miocen superioară pusă în 
evidență în punctul fosilifer de la Pogana, jud. 
Vaslui 

10 martie/ 
 

- Nerealizată   

 Structura geologică a Podișului Bârladului Octombrie/  - Nerealizată   
 73/81/84       
 Proiecte 

mari 
20/35/43 

Arheologie 
3/3 
 

1. Expoziția „Podoabe și accesorii vestimentare 
medievale” 

8 iunie 252,63/ 
252,63 

  

 2. Expoziția „Civilizație romană la nord și sud 
de limes” 

17 
noiembrie 

500,86/ 
500,86 

  

 3. Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice, 
ediţia a XV-a, tema: Noi cercetări de preistorie 
pe teritoriul României 

9-11 mai 21707,22/ 
21707,22 

  

 11/19 
 
 
 

1. Sesiuni de comunicări „Arheologia 
mileniului I d.Hr. la est şi vest de Prut” 
  

  

 2. Expoziție itinerantă dedicată maestrului 
român Corneliu Baba. – China  (Nanchang) 

22 ianuarie 
–  
22 martie 

-   

 3. Expoziția Contribuția evreilor la Marea Unire 
(Asoc.Hamangia) 

29 ianuarie -   

 4. Itinerarea expoziției Contribuția evreilor la 
Marea Unire vernisată la Muzeul Județean  
„Ștefan cel Mare” Vaslui 

9 februarie -   

 5. Expoziție de pictură: Liviu Suhar 23 
februarie 

474,9/ 
474,9 

  

 6. .Expoziția Odaia copiilor. Tonitza și  vârsta 
inocenței. O antropologie a copilăriei 

1 martie -   

 7. Salonului Internațional de Artă - Mister și 
culoare 

31martie 249,15/ 
249,15 

  

 8. Spectacolul Les fleurs du bien – De la Maria 
Tănase la Edit Piaf, susținut de Alexandra Fits 
(Pav. Marcel Guguianu) 

6 mai -/-   
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 9. Expoziție de pictură Nelu Grădeanu 
(R)EVOLUȚIE PERSONALĂ (Noaptea 
muzeelor) 

17 mai 90/ 
90 

  

 10. Expoziție temporară China Tour Exhibition 
of Romanian Painter Corneliu Baba, Muzeul 
Ningbo Huamao Art Gallery  din Nigbo, 

2 aprilie- 
26 mai 
2019 

   

 11. Expoziție temporară China Tour Exhibition 
of Romanian Painter Corneliu Baba, Muzeul 
dinShanghai, China 

1-30 iunie -/-   

 12. Expozitie itinerantă dedicată maestrului 
Corneliu Baba (2018-2019)China -Hebel Handan 
Han Yuchen Art museum 

9 iulie- 
18 august 

-/-   

 13. Expoziție Portul popular –Ia, Cela Neamțu 14 iulie 
 

479,05/ 
479,05 

  

 14. Expoziție temporară China Tour Exhibition 
of Romanian Painter Corneliu Baba, Muzeul din 
Beijind, China 

23 august-
octombrie 

-/-   

 15. Expoziția de știință interactivă Laborator 
2.0 

18-27 
septembrie 

-/-   

 16. Expoziție de pictură Carmen Poenaru 13 
octombrie 

476,53/ 
476,53 

  

 17. Expozitie de fotografie Știință și etnicitate -
Cercetări antropologice în România anilor '30 

2 
noiembrie- 
22 
decembrie 

-/-   

 18. Expozitia „24 de argumente: Operspectivă 
asupra artei românești la începutul anilor ‘70”, 
expozitie vernisată la MNAR București  

7 
noiembrie 
2019 
2 februarie 
2020 

-   

  19. Expoziția „Originile Europei. Civilizații 
preistorice între Carpați și Dunărea de 
Jos“organizată la Muzeul Grand Curtius din 
Liège (Belgia) 

7 
noiembrie 
2019 
2 februarie 
2020 

-   

 6/6 
 

1. Concert- Stefan Ignat și Vasilica Stoiciu 
Frunză Oedip pe înțelesul tuturor, de G. Enescu 

18 mai 356,39/ 
356,39 

  

 2. Concert Pianul călător  10 mai -   



64 
 

(Primarie -
2500) 

 3. Concert Flautul fermecat – flautistul Ion 
Bogdan Ștefănescu și actorul Dorel Vișan  

6 iunie 3164/7 
3164,7 

  

 4. Concert Vioara lui Enescu (Gabriel Croitorul- 
Horia Mihail  

22 
septebrie 

3488,7/ 
3488,7 

  

 5. Concert extraordinar  „brazilian piano festa“ 
Compoziții braziliene interpretate de Rostislav  
Yovchev (Bulgaria) înlocuiește concertul Duelul 
Viorilor 

8 
decembrie 

403,63/ 
403,63/ 

  

 6. Concert de Crăciun-Recital de nai 15 
decembrie 

619,27/ 
619,27/ 

  

  Personalităţi 
4/3 
 

1. Expoziţia temporară „Retrospectiva unei 
lumi apuse. Fotografii și aparate de fotografiat 
(sec. XIX-XX)  

10/11 mai 
–  
23 iunie 

85,70/ 
85,70/ 

  

 2. Expoziţia temporară „Şcoala de altădată” 9 februarie 
- 15 martie 

595,45 / 
595,45 / 

  

  Expoziţia temporară „2000 de ani de 
arhitectură europeană” -  

 - nerealizată   

 3. Sesiune de comunicări cu tema  "Incursiune 
în memorialistica românească" 

10 mai - 
 

  

  Artă 
3/3 

1.Expoziția temporară „Ziua pictorilor” 
1 iunie 

189,21/ 
189,21 

  

 2.Expoziția temporarăJoaca intr-o noua 
paradigma (C) - Sistemul LEGO(R) de la idee la 
perioada clasica - anii '50 - '90 ai secolului XX 
(C) Asociatia Brickenburg cu acordul expres al 
The LEGO Group(C)  

29 martie - 
3 mai 

1577,75/ 
1577,75 

  

 3. Expoziția temporară/ Conferința 
“Colecționarul sec. XX –Dr. Constantin 
Teodorescu” 

23 
noiembrie 

3933,79/ 
3933,79 

  

  
 
 
 
 
 

 
Astronomie 
4/6 
 

1. Conferință Pământul văzut din spațiu 
(Dumitru Prunariu) 

20 aprilie 1301/ 
1301 

  

 2. Sesiuni de comunicări: Sesiunea Naţională de 
Comunicări Ştiinţifice, ediţia a XV-a, tema: Un 
secol de astronomie 

10 mai -   

 3. Şcoala de vară de Astronomie, “Descoperă 
Universul!” Bârlad, ediţia a VIII - a; 

12 – 15 
iunie 

135,69/ 
135,69 
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 4. Tabăra de astronomie "Să cunoaştem cerul!", 
ediţia a VI-a, Comuna Motoşeni, judeţul Bacău 

31 iulie - 5 
august 

-   

 5 Expoziţie de binocluri, machete (jucării), cărţi, 
manuale şi planşe şcolare 

12 
octombrie 

-   

 6.Simpozion aniversar. Planetariul Bârlad - 10 
ani de la deschidere. 
Expoziţie: “Universul invizibil” şi "Noutăţi din 
astronomie" 

7 
decembrie 

1162,74/ 
1162,74 

  

 Bibliotecă 2/3 
 

Expoziție de caricaturi , VEM- file din realitate 16 
februarie 

559,13/ 
559,13 

  

 Expoziție – Amintiri din copilărie (cărți și 
publicații pentru  copii)  

6 aprilie 719,33/ 
719,33 

  

 Peste programul minimal: 
Sesiune de comunicări: „Valori bibliofile” și 
„Influențe străine în literatura sec. XIX-XX” 

9-11 mai-
Peste 
programu
l minimal 

   

  St  naturii 
2/1 

Expoziție: Tărâmul deinotherilor. Expoziție 
itinerantă. 
 

 - Nerealizată   

 Sesiuni de comunicări: Științele vieții și ale 
Pământului 
REALIZATĂ 

9-11 mai -   

 20/35/43 Proiecte mari      
227+73+35=335 
429 p. mici +84 p medii și 43 mari )=557   

 /335/557  Total   51.415,22/ 
51.415,22 

  

 Proiect finanțat AFCN 55000  
 Obiectivul 4:Evidența patrimoniului  

IV. 
 
 

Evidența 
patrimoniului 

   Proiect Arhg.-
numis. 
Nr.buc 

Istorie 
Modernă şi 
Personalităţi 
Nr.buc 

Științele 
naturii 
Nr.buc 

Artă 
Nr.buc 
 

Bibliotecă 
 

Lei   

 Proiecte 
mici 
600/800 
buc si 
1088 
cărți 

Întocmire  
FAE/cărți  

200 buc./ 
1000 lei  

200 buc./ 
350 lei 

200 buc. 
Realizate 
200 FAE 
 

200 
buc. 
Realiza
te 

1011 cărți 
înregistrate 
(ianuarie-
noiembrie) 

 
Clasare+ 
FAE=1.531 
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 Proiecte 
medii 
 

Evidența 
computerizată a 
patrimoniului 

La 
zi 

La 
zi 

La zi 
 

La 
zi 

 Evaluare 
bunuri 
culturale= 
6.200 
 

  

 Proiect 
mari 
200/382 
 

Clasare patrimoniu 
în ctg. fond/ 
tezaur 

300/300 
piese 

82/82 dosare 
piese/ 
100 lei 
(8000 lei) 

50 
piese/0 
 

    

    2270       7.731,00   
   
V  Conservarea 

restaurarea 
bunurilor de 
patrimoniu 
 
 
 
 

Asigurarea 
Sănătății 
pe termen lung a 
fiecărui obiect de 
muzeu și 
preîntâmpinarea 
oricăror 
intervenții de 
restaurare. 

 10100/ 
10650/ 
10650 

Proiecte mici 
Lab. 
Conservare-
restaurare 
9000/9500/9500 

Verificarea permanentă a stării de sănătate a 
întregului patrimoniu  
- conservare preventivă  9000 buc - întocmire fișe 
de conservare și restaurare – 400 piese artă 
plastică și 100 piese arheologie. 

-Materiale 
pentru 
întreținere 
obiecte de 
patrimoniu 
și spații 
expozițion
ale 
4.886,52 
lei 
 
 
-Materiale 
laborator 
8.812,10 
lei 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
13.698,62/ 
13.698,62 

 

 Proiecte medii 
1000/1000/1000/ 

Intervenții periodice în depozitele muzeului: 
restaurare piese – decapat, curățat, tratat, uscat, 
integrat cromatic, lipit piese 

 

 Proiecte mari 
100/100/100 
 

Conservarea  si restaurarea pieselor provenite în 
urma cercetărilor de teren, donații, achiziții 

 

 Proiecte mari 
St. naturii 
50/50 
 

Preparare paleontologică, conservare și evidență. 
S-au spălat, uscat și tratat chimic ( fragmentele 
fosile provenite de la țestoasele colectate din 
punctul fosilifer ”Crețești-Dobrina 1”) peste 600 
de fragmente osteologice fosilizate. S-a întregit 
peste 50 de elemente scheletice fragmentare. 

 

    10100/ 
10650/ 
10650 

   13.698,62/ 
13.698,62 

 

   

VI. Dinamica 
creșterii 
patrimoniului 

Creșterea și 
diversificarea 
continuă a 
patrimoniului 
prin achiziții,  
cercetări proprii,   

 Proiecte 
mici 
/100/200 

Istorie arheologie 
numistică,  
50/50 

Cercetări de suprafaţă- 50 piese 
 (periegheze) 

   
    

 Științele Naturii 
50/150 

Cercetări de suprafaţă- 50 piese  
 (periegheze) 
Inventariate 100 de piese colectate din anii 
anteriori 
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donații obținute 
de la terți 

 Proiecte 
medii 
100/ 
1276 
 
 

Istorie modernă şi 
contemporană. 
Personalităţi 
bârlădene 
188 

 

sigla “E” - 133 piese (donaţii) 
sigla “H”  - 55 piese (donaţii) 
-propunere luare în evidenţă a donaţiei arh. Sorin 
Selbinschi - 1423 de piese 

 
 
 

 
 
 

 

 Personalităţi 
Bârlădene și 
Bibliotecă 
Donație 

Donație documente Postolache Cristian –Nr. 
1257/31.10 2019 – 2 piese, în curs de 
inventariere 
-Donație de ziare sportive Roman Ionel din 
297/13.03.2019–în curs de inventariere, cca 
11500 piese 

   

 Bibliotecă 
Realizate 
1088 

Donații și schimburi interinstituționale- 984 cărți 
și publicații-în curs de desfășurare 

   

 Achiziții -104    

   
 Proiecte 

mari 
50/132 

Artă 
62 

Donații picturi și bunuri etnografie    

 Istorie arheologie 
Numistică 
20 

 Cercetări de teren-20 piese    

 Științele Naturii 
50 

Cercetări de teren-50 piese    

    Total 
150/270/
1608 

   -/-  

   
VII. Popularizarea 

muzeului și a 
activităților 
sale 

Promovării 
patrimoniului 
deținut, ilustrând 
valoarea și 
importanța 
acestuia.  

 Proiecte Proiect Secția: Trim. I-IV Muzeul 
„Vasile 
Pârvan” 

- 
(Intră la 
cap. III) 

 
 Proiecte 

mici 
6000/ 
6852 
 
 
 

Tipărire material 
publicita -fișe, 
invitații, flyere 

Secția 
Arheologie: 
3340 

100 afișe 
600 invitații; 
Cca. 130 postări site, 
200 afișe 
2000 invitații 
310 flyere 

 

  3340  
 Secţia 

Personalităţi
/ 
Realizate 

50 de afişe 
260 de invitaţii şi etichete A5 
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20 de postări pe site-ul 
www.atelieredelucru.wordpress.c
om 
9 articole de presă 
interviu amplu despre 
personalităţile bârlădene, pentru 
emisiunea radio realizată de dl. 
Alecu Marciuc (Bucureşti) 

  340  
 Secția Șt. 

Naturii 
 

Popularizarea activităților de 
cercetare ale Secției de Științele 
Naturii a Muzeului ”Vasile 
Pârvan” prin: 
1. ResearchGater. Articole 
(Articole) 
2. Academia. Edu. Membru 
înscris în academie. 
(Coresponsență zilnică). 

 

  450  
 Serviciu 

Astronomie 
 

125 afişe 
560 invitaţii 
100 de diplome 
17 comunicate presă 
2 rollup-uri 
200 pliante 
100 programe sală 

 

  1104  
 Secția 

Artă 
Realizate 

40 afișe, 
360 invit. 
3 communicate de presa 
120 diplome 

 

  523  
 Bibliotecă 

826/ 
Realizate 
1095 

100 afișe  
720 invitații 
61diplome 
13 comunicate de  presă  
200 pliante 
-participarea la emisiunea „De 
vorbă cu” televiziunea Media 
TV, 21 octombrie 2019, pentru 
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popularizarea activității 
bibliotecii muzeului (1) 
1 interviu 
 Total 1095 

  6852   
 Proiecte 

medii 
20/30/88 

Punerea în 
circulație a unor 
produse artizanale 

88 Tipuri produse artizanale  

   Proiecte 
mari 
4/6 

Secția 
Arheologie: 

1 -Revista Acta Musei Tutovensis-
Istorie veche și Arheologie nr. 15 

 

 Secția 
Personalităţi/ 
Realizat 

1 -Revista Acta Musei Tutovensis-
Memorialistică, nr. 4 

 

 Depart. 
Astron 

1 -Revista Perseus nr. 8 
 

 

    Arheologie 1  Monografiei Descoperiri inedite 
din perioada Antichității târzii 
(sec. IV d. Chr.) din Podișul 
Central Moldovenesc 

   

    Bibliotecă 1 Album: Copii munților    
    Artă 1 Catalog Colecția de artă, dr. 

Constantin Teodorescu 
   

    6000/ 
6255/ 
6946 

    -  

 Alte cheltuieli ocazionale 6.320,62  
 Total 90.907,61/ 

90.907,61 
 

 
 

          2020 al V-lea an de management 

Nr. 
crt. 

Program  Scurtă 
descriere a 
programului 

Nr. 
proiecte  
în cadrul 
progra- 
mului 

Secția Denumirea proiectului Trim. Buget 
prevăzut pe 
program 

(lei) 

0 1 2 3 4 5 6      7 
 Cercetarea 

patrimoniului 
Cercetare 

materialele din 
proiecte 

mici 
Arheologie 

8/8 
1. Cercetarea materialelor din situl neolitic de la Balș-
Valea Părului 

Trim I-IV  
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situri 20/ 25/26       
 2. Cercetarea materialelor descoperite în asezarea de  sec. 

IV d. Chr. de la Calalboaia 2015-2016 
 

3. Cercetarea materialelor descoperite în situl neolitic 
Dobrovăț-Pădurea Buda, jud. Iași, 2019 

 

4. Realizărea de fișe de sit arheologic și înscrierea în 
Repertoriul Arheologic Național 

 

5. Realizări evaluări de teren și rapoarte  
Cartare situri 
arheologice 

6. Cartarea de noi situri arheologice în județul Vaslui  

 7. Cercetarea în vederea publicării a materialelor 
descoperite în așezarea de sec. IV. d. Chr de la Bârlad 
Valea Seacă 2019 

 

Supraveheri 
arheologice 

8. Realizarea supravegherii arheologice și întocmirea de 
rapoarte pentru terți. 

 

Verificari 
patrimoniu 

Artă 
1/1 

Verificarea , fotografierea și asigurarea întreținerii pieselor 
din patrimoniu, atât din depozit cât și din expoziție. 

 

Cercetare, 
documentare și/   
selectare bunuri 
culturale – 
pentru studiere, 
expunere sau 
restaurare 

Bibliotecă 
2/3 

Cercetare, documentare, selectare de bunuri culturale 
în vederea studierii și expunerii (volume bibliofile din 
patrimoniu și volume din bibliotecă); 

 

Organizare a colecțiilor - Identificare de documente, cărți 
din patrimoniu și bibliotecă, aflate într-o stare de degradare, 
în vederea restaurării;  

 

 Personalităţi  
2/2 

Cercetare în scopul realizarii descrierii pieselor pentru 
întocmirea fișelor de evidentă  ( buc 200) 

 

Pregătirea şi realizarea documentaţiei pentru piesele piesele 
propuse la clasare 

 Astronomie 
12/12 

Documentare în vederea modernizării echipamentului de 
cercetare ştiinţifică  

 

Documentare pentru astrofotografie şi cercetare ştiinţifică, 
în vederea descoperii de nove şi supernove în galaxii 
apropiate şi îndepărtate  

 

Documentare pentru articole, lecții muzeu (10)   
 Total 

20/25/26 
proiecte mici 

25/26 
   

Evaluări de teren 
și rapoarte 

Proiecte 
medii  
10/17/38 
 

Arheologie 
4/4 

1. Realizarea evaluării de teren și rapoarte  Trim I-IV  

Documentarea 
bibliografică 

2. Documentare pentru  articole şi realizarea expoziţiilor, 
atelierelor de lucru şi lecţiilor de muzeu, precum şi pentru 
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realizarea fişelor de evidenţă a pieselor. 
3. Administrarea site-ului muzeului  
4. Publicarea articolelor pe site-ul muzeului  

Personalităţi 
2/2 

Cercetare documentară Personalităţi şi publicaţii din 
patrimoniul spiritual românesc  

 

Documentare pentru  articole ce vor fi publicate în reviste 
de specialitate, pentru  realizarea expoziţiilor, a exponatului 
lunii, atelierelor de lucru şi lecţiilor de muzeu, precum şi 
pentru realizarea fişelor de evidenţă a pieselor propuse 
pentru clasare. 

 

Artă 
2/2 

Studierea pieselor din patrimoniu, în vederea expunerii lor 
în cadrul  proiectului „Exponatul lunii” , respectiv 
“Exponatul săptămânii”. 

 

Documentare pentru realizarea unui catalog de expoziție, a 
lecțiilor de muzeu, a atelierelor de creație cât și a 
expozițiilor. 

 

Bibliotecă 
2/19 

Documentarea bibliografică și cercetarea pieselor din 
patrimoniu/bibliotecă, în vederea expunerii pe site-ul 
muzeului și în proiectul expozițional „Scriitorii lunii” – 
Exponatul lunii (2) 

 

Documentarea bibliografică pentru elaborarea articolelor 
(2), organizarea lecțiilor de muzeu (5 teme) , atelierelor (2), 
conferințelor (2), lansare de carte (1), concurs (1) și 
expozițiilor (4).  

Șt. Naturii 
5/7 

 
 
 
 
 
 

Documentare pentru articolele ce vor fi publicate în revista 
muzeului și în alte reviste din țară și străinătate 

 

Documentare pentru realizarea lecțiilor de muzeu 
planificate. 

 

Documentare pentru realizarea conferințelor planificate.  

Deplasări în 
teren pentru 
colectarea de 
material 
paleontologic. 

Monitorizarea punctului fosilifer din cariera de nisip 
Pogana. com. Pogana, jud. Vaslui. 

 

Monitorizarea punctelor fosilifere de la Ghergești. Com. 
Gherghești, jud. Vaslui. 

 
 

 Documentare pentru expozitii  

 Documentare studii prezentate la alte institutii (UAIC)  
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 Astronomie 
2/4 

Raportarea la Minor Planet Center a corpurilor mici din 
Sistemul Solar  

- 

Astrofotografie şi cercetare ştiinţifică, în vederea 
descoperii de nove şi supernove în galaxii apropiate şi 
îndepărtate  

- 

  Astrofotografie în afara oraşului Bârlad. 
 

  

  Analizare şi cercetare a imaginilorluate cu camera AllSky 
de la Observatorul Astronomic 

  

 Total 
10/17/38 

proiecte 
medii 
17/38 

   

Săpătură 
arheologică 
sistematică 

3/5/2 
proiecte 
mari 

Arheologie 
4/2 

1. Săpătură preventivă Biserica Sf. Gheorghe Bârlad aprilie-
noiembrie 

2.036,48/ 
2.036,48/ 

2. Săpătură arheologică sistematică în situl arheologic de la 
Bârlad Valea Seacă 

Tot anul 

 Săpătură sistematică în situl neolitic de la Rupea-Pârâul 
Mălinilor, județul Brașov 

Nerealizate  

Săpătură sistematică la Scânteia, județul Iași,  

Săpătură sistematică  în situl eneolitic de la Dobrovăț  

Șt. Naturii 
1/0 

Cercetări paleontologice de teren în jud. Vaslui. Nerealizate  - 
 

Total/ 
3/5/2 

proiecte mari 
5/2            

   

Total (25+17+5)47/ 
Total (26+38+2)56 

33/47/56    2.036,48/ 
2.036,48/ 

 
II. 
 
 
 
 

Programul 
valorificarea 
patrimoniului 

Realizarea de 
studii  și articole 

 

Proiecte 
mici 

20/20/28 

Personalităţi 
2/2 

 

Tehnoredactarea unor articole (trimise în manuscris), 
realizarea de planşe cu fotografii, corectură articole pentru 
revista Acta Musei Tutovensis - Memorialistică (partea de 
memorialistică) 

ianuarie-
aprilie 

 

Proiecte pentru lecţiile de muzeu Tot anul  

 
Bibliotecă 

2/7 

-Corecturi revista Acta MuseiTutovensis-Memorialistică 
(partea de Bibliologie și Literatură) 
-Traduceri (rezumat) – revista Acta Musei Tutovensis- 

Martie-
aprilie 

 



73 
 

-Corecturi la listele de inventar în format digital după 
închierea inventarului cărții istorie (diacritice, greșeli de 
tehnoredactare) 
-Participare la inventarul de carte (istorie, științele naturii și 
astronomie) 
-Organizare Biblioteca de Astronomie 
-Elaborare scrisoare aniversară a muzeului în mediul online 

 Peste 
programul 
minimal 

-Proiecte pentru  lecții de muzeu  (Power Point) Tot anul  

Astronomie 
13/13 

Site:Calendar astronomic pe luna ianuarie   
 Fenomene astronomice pe luna februarie   
Fenomene astronomice pe luna martie   
Fenomene astronomice pe luna aprilie   
Fenomene astronomice pe luna mai   
Fenomene astronomice pe luna iunie   
Fenomene astronomice pe luna iulie   
Fenomene astronomice pe luna august   
Fenomene astronomice pe luna septembrie   
Fenomene astronomice pe luna octombrie   
Fenomene astronomice pe luna noiembrie   
Fenomene astronomice pe luna decembrie   
Fenomene astronomice pe anul 2021   

Arheologie  
2/2 

Corectură articole - revista Acta Musei Tutovensis - 
Arheologie 

  

Proiecte pentru lecţiile de muzeu   
Artă 1/1 Proiecte pentru lecțiile de muzeu   

  Stiințele 
naturii 0/3 

Proiecte pentru lecțiile de muzeu   

 20//20/28 Proiecte mici 
20/28 

   

Realizarea de 
studii și articole 
de către 
specialiștii de la 
secțiile muzeului 

Proiecte 
medii/ 
mari 

22/43/51 

Arheologie 3/ Articol: Cercetări de teren 2017-2018   
Articol: Alexandru Berzovan, Mircea Oancă, Mircea 
Mamalaucă, CONTRIBUȚII PRIVIND TOPOGRAFIA 
UNOR CETĂȚI DIN PERIOADA DE ÎNCEPUT A 
CELEI DE-A DOUA EPOCI A FIERULUI SITUATE ÎN 
SUDUL PODIȘULUI MOLDOVEI (SEC. 5‒3 ÎHR), 
Arheovest, 2020 

  

Participare  la sesiuni de comunicări naționale și 
internaționale  

  

Arheologie Articol: Așezarea de sec. IV d.Chr. din punctul Călălboia,   
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3/3 sat Polocin, comuna Pogonești, jud.Vaslui (campania 
2016) 
Articol: Descoperirile de la Bârlad-Valea Seacă, campania 
2018 

  

Participare sesiune de comunicări    

Personalităţi 
3/3 

Articol - Ion Selbinschi - contribuţii la dezvoltarea oraşului 
Bârlad 

Deplasări pt 
documentare 
și participare 

sesiuni (în 
țară) 

- 
 

Articol – Orchestra populară din Bârlad 
Participare la sesiuni de comunicări naționale 

Bibliotecă  
 

3/5 

Articol: „Ediții bibliofile în patrimoniul Muzeului „Vasile 
Pârvan”, Bârlad - I; 

  

Articol: „Versuri sub firmamentul eternității – Vasile 
Alecsandri 200” 

  

Participare  la sesiuni de comunicări naționale  
cu studiu „Ediții bibliofile în patrimoniul Muzeului „Vasile 
Pârvan”, Bârlad-II ; 

 Peste 
programul 
mininam 

Proiect cultural „MuzEUL romantic eminescian” – 
elaborat și depus către Ministerul Culturii 
Proiect cultural „Toamna senzorială”– elaborat și depus 
către Administrația Fondului Cultural Național 
Proiect cultural – Ziua Culturii Naționale - 
Ministerul Culturii: „Conștiință și expresie culturală în 
lumina reflectoarelor” 

 Peste 
programul 
mininam 

Astronomie 
2/2 

 

Articol:Astroclubul "Perseus"- 10 ani de activitate - nr. 9 
revista de astronomie Perseus 
Articol: O nouă descoperire importantă la Observatorul 
Astronomic din Bârlad. Steaua variabilă Bârlad V1- nr. 9 
revista de astronomie Perseus 

  
  

Șt. Naturii 3/3 Articol Un topor de tip celtic descoperit în comuna 
Fruntișeni județul Vaslui 
Articol Date cu privire la fauna de vertebrate fosile de la 
Pogana(AMT) 
Participare  la sesiuni de comunicări naționale Un deinoter 
din Miocenul superior de la Pogana județul  Vaslui 

Tot anul  

 Artă 1 Articol: Colecția de artă comparată Rita și dr Ion Chiricuță 
din patrimoniul Muzeului „Vasile Pâvan” 

 Nerealizat. 
Contract 
suspendat 
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specialist 
Realizarea a 
revistelor de la  
secțiile 
muzeului, 
realizare catalog 

Arheologie 
1/1 

Realizarea revistei  Acta Musei Tutovensis – Arheologie 
2020 

Mai 2020  

Personalităţi 
Bibliotecă 

1/1 

 Realizarea revistei Acta Musei Tutovensis – 
Memorialistică. Bibliologie,  nr. 5 

Mai - 
(Suma inclusă 

la Cap.III 
Activ. cu 
publicul) 

 
 
 
 
 
 

Șt. Naturii 
1/nerealizat 

Realizarea revistei Acta Musei Tutovensis. Științele vieții  
și ale Pământului 

Mai 
 

Astronomie 
1/1 

Realizarea revistei de astronomie Perseus nr. 9 Mai 

 Artă 1/1 Realizarea catalog de expoziție „Colecționarul sec. XX – 
Colecția de artă orientală și extrem orientală dr. Marcel 
Vainfeld” 
1. Catalogului  Bienala Internațională de Artă 

Contemporană „NICOLAE TONITZA”, ediția a III-a 

Noiembrie 
 
 

Decembrie 
 
 

 20/23/23 23/23 
Proiecte 
medii și mari 
 

   

Total 20+23=43/ 
Total 28+23=51 

42/43/51    -/- 

 
III. Programul 

activități 
culturale cu 
publicul 
 

Atragerea 
publicului către 
muzeu prin 
oferirea unei 
palete largi de 
manifestări din 
domenii 
diferite. 

Proiecte 
mici 

200/206/
128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arheologie 
8/3 

1. Lecţii de muzeu: Unirea de la 1859 24 ianuarie  
Geto-dacii martie Propuse în 

program, dar 
nerealizate din 

cauza 
restricţiilor 
impuse de 
pandemia 
Covid-19 

Istoria tancului iunie 
Ce este arheologia septembrie 
Preistoria octombrie 
Marea Unire noiembrie 

Exponatul lunii -Obiecte bisericesști din Colecția dr.I 
Chiricuță 

august  

Exponatul lunii Ordine militare străine și românești octombrie  
Personalităţi 

6/2 
Lecţii de muzeu: 3 teme propuse (6 lecții) 
1. Viaţa din tranşee; 
2. Călătorie în lumea basmelor; 
3. Cum a luat naştere desenul animat. 

Pe parcursul 
întregului an 

Propuse în 
program, dar 

nerealizate din 
cauza 

restricţiilor 
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impuse de 
pandemia 
Covid-19 

Exponatul lunii Codice penale si proceduri criminale de 
Alecsandru Ioan I 

6 ianuarie  

Exponatul lunii Suman 1 decembrie  
Artă 
8/5 

Lecții de muzeu  
1. „Pictori renumiți în arta modernă și contemporană 
românească”(2) 
2.Lecție de muzeu:„Personalități născute în Bârlad” 
 
 „Capodoperele lumii pe înțelesul copiilor”(2) 
” Spune-mi CÂTE? CUM? DE CE?” (2) 

23 ianuarie 
25 februarie 

5 iulie 
Martie 

Mai 
Septembrie 
Octombrie 

 
 
 

Online 
Nerealizate 
din cauza 
restricţiilor 
impuse de 
pandemia 
Covid-19 

Exponatul lunii “Costin Neamţu – Autoportret” martie  
Exponatul lunii  mai  

Bibliotecă 
8/8 

Lecție de muzeu Cărțile prieteniei:  Moș Ion Roată și 
Unirea (2) cu Scoala Gimnazială ,,Vasile Pârvan” 

23 ianuarie 
 

- 

Lecție de muzeu: Ce trebuie să știm despre Bârlad?- 
online 

30 iunie - 

Lecție de muzeu: Cheile comunicării (1) la Scoala 
Gimnazială ,,Vasile Pârvan”  

6 martie  

Lecție de muzeu: Comori din literatura universală - 
online 

15 
decembrie 

 

Lecție de muzeu: Sediul Muzeului „Vasile Pârvan” din 
Str Republicii -online 

august  

Exponatul lunii: Manuale de aritmetică pentru 
învățământul primar – Zilele Europene ale Patrimoniului  

9 septembrie  

Exponatul lunii: Ziarul Bârladul  1 noiembrie  
Serviciul 

Astronomie 
166/98 

Observații astromice - 56   
Lecții de muzeu (17 club  Perseus) 
Lecţii de muzeu (6) 

  

Spectacole de planetariu (19)   
Științele 
naturii 
8/12 

Lecții de muzeu (6): 
 Chalichoteridaele de la Pogana- (Sc.Fruntișeni) 
Carnivore străvechi (Miocenul superior)-(ScGherghești) 
Chelonienii din Miocenul superior 

Lunile: 
februarie,de
cembrie, 
mai. sept 
martie. oct.  
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 Exponatul lunii Pagini din geologie 1 februarie  
Exponatul lunii Chalichoteridae 1iunie  

 200/206/128    
Proiecte 

medii 
20/57/28 
 
 
 

 

Lansări 
reviste/ 

monografie 
5/0 

Lansarea revistei Acta Musei Tutovensis – Arheologie, nr. 
15 

mai Nerealizate 
din cauza 

restricţiilor 
impuse de 
pandemia 
Covid-19 

Lansarea revistei Acta Musei Tutovensis – Memorialistică 
si bibliofilie, nr. 5 
Lansarea revistei Acta Musei Tutovensis. Științele vieții  și 
ale Pământului 
Lansarea revistei de astronomie Perseus nr. 9 
Lansarea Catalog de expoziție „Colecționarul sec. XX – 
Colecția de artă orientală și extrem orientală dr. Marcel 
Vainfeld” 

21 
noiembrie 

Artă 
5/0 

Concert colaborare cu Fundaţia „Remember Enescu”  
București Preludiul gloriei              

22 martie 

Concert colaborare cu Fundaţia „Remember Enescu” 
București Preludiul gloriei                         

7 iunie 

Concert în colaborare cu Universitatea Națională de Arte 
George Enescu, Iași 

iunie 

Concert colaborare cu Fundaţia „Remember Enescu” 
București Preludiul gloriei                      

noiembrie 

Concert în colaborare cu Universitatea Națională de Arte 
George Enescu, Iași 

decembrie 

Arheologie 
2/0 

Conferințe  
„Arheologia copilăriei”   noiembrie 
„Mesaje din trecut” octombrie 

 
 
 

Serviciul 
Astronomie 
8/7 proiecte 

medii 
 

Conferință Ziua Internaţională a Astronomiei 2 mai 
1. Lecţie de muzeu. Ora Pământului (online) 28 martie  
2. Star Party. Comuna Motoşeni, judeţul Bacău 17-19 iulie  

3. Tabără de astronomie "Să cunoaştem cerul!", ediţia a 
VII-a, Comuna Motoşeni, judeţul Bacău 

12 -18 
august 

 

4. Noaptea Cercetătorilor Europeni. Jocuri, experimente, 
ateliere interactive, concursuri (online) 

27 
noiembrie 

 

5. Conferinţă - Întâlnire aniversară. Astroclubul "Perseus" 
Bârlad - 10 ani de activitate 

10 
octombrie 

 

6. Exponatul lunii:  
Luna Satelitul natural al Pământului (tema) 
 

1 iulie  

7. Exponatul lunii.:Luna Mondială a Astronomiei (tema) 1 aprilie  
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Artă 
11/7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bibliotecă 

7/9 

1.CLUBUL „ Art & Fun” Atelier de creație - Tema - 
„Marțișorul micului artist” . 

21 
februariesi 

22 februarie 
 

 

2.CLUBUL „Art & Fun” Atelier de creație – Tema “Atelier 
de pictat figurine”. 

aprilie - mai 
( 2 întâlniri) 

Nerealizate 
din cauza 

restricţiilor 
impuse de 
pandemia 
Covid-19 

3.CLUBUL „Art & Fun” Atelier de creație - Tema : 
„Poveste de Craciun”. 

Noiembrie, 
decembrie  
(2 întâlniri) 

4. 3 mini expoziții de creații realizate în cadrul Clubului 
“Art & Fun” 

martie  
mai , 

decembrie 
5. Serată muzeală „Poveste în ramă”, de Noaptea Muzeelor  
 

mai 

6. Conferință „Colecționarul sec. XX – Marcel Vainfeld” noiembrie Nerealizat  
Incetat 
contract 
muncă 

Realizarea şi postarea în mediul online a filmuleţului 5 
MINUTE LA MUZEU “Grupul celor patru” 

  

Realizarea şi postarea în mediul on-line a filmuleţului 5 
MINUTE LA MUZEU “Picturi de excepţie din colecţia de 
artă comparată Ritta şi prof. dr. Ioan Chiricuţă” 

  

Realizarea şi postarea în mediul online a filmuleţului 5 
MINUTE LA MUZEU “Valori din colecţia de artă Dr. 
Constantin Teodorescu” 

  

Realizarea şi postarea în mediul on-line a filmuleţului 
5 MINUTE LA MUZEU “Artă decorativă orientală și 
extreme orientală” 

  

Realizarea şi postarea în mediul online a filmuleţului 
Incursiune în timp- expozițiile și publicul de altădată 

  

Realizarea filmulețului 5 MINUTE LA MUZEU -Sediu 
BASA- în mediul online, pe facebook, în cadrul grupurilor 
de interes- 

  

1. Conferință Ochii lui Hiperion. Privirea genială 15 ianuarie  
2. Conferință-dezbatere: De ce (să) citesc? – proiect de 
promovare a lecturii în rândul tinerilor 

15 ianuarie 

Conferință:  13 februarie  
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3. Alexandru Vlahuță, omul-verigă-de-legătură al culturii 
române  
4. Lansare Alexandru Vlahuță, omul-verigă-de-legătură al 
culturii române 

13 februarie  

5. Scrisoare aniversară a muzeului distribuită în 
mediul online 

aprilie Peste 
programul 
minimal 

6. Serată muzeală „Poveste în ramă”, de Noaptea 
Muzeelor  

mai Anulată din 
cauza 

pandemiei 
7. Concurs Sesiunea juniorilor-Vasile Pârvan, ediția a III-
a 

28 sept-18 
noiembrie 

 

8. Lansare de carte „Ecou de suflet pe cruce”, Nina 
Toma 

11 
octombrie 

Peste 
programul 
minimal 

Ateliere de creație:  
9. „Felicitări pentru cei dragi” – primăvara 

20 februarie 
 

 

Atelier de creație:  
10. „Caligrama” în limba engleză 

31 ianuarie  

Personalităţi 
11/3 

Conferinţă – Bârlad, oraș moldav – etimologie, toponime, 
hidronime 
 

 
mai 

Nerealizată 
din cauza 

restricţiilor 
impuse de 
pandemia 
Covid-19 

Ateliere de lucru cu 3 tematici:  
- Spirit românesc (4 ateliere); 

15 februarie, 
 14 martie 
aprilie, iunie 
 
115 
februarie 
26 
septembrie 

Realizate doar 
2 ateliere de 

acest tip. 
Celelalte 2 
neputând fi 
realizate din 

cauza 
restricţiilor 
impuse de 
pandemia 
Covid-19 
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- Dansul din străbuni;   
 

(9 întâlniri, 
câte 3 în 

fiecare din 
lunile 

septembrie, 
octombrie, 
noiembrie) 

Nerealizat din 
cauza 

restricţiilor 
impuse de 
pandemia 
Covid-19 

- Atelier de lucru -Măștile tradiționale românești, pentru 
sărbătorile de iarnă 

decembrie Nerealizat din 
cauza 

restricţiilor 
impuse de 
pandemia 
Covid-19 

Expoziţie “Personaje din lumea poveştilor” - cu lucrările 
realizate de participanţi, în anul 2019,  în cadrul atelierului 
„Personaje din lumea poveştilor” (la sediul Școala Gim. 
Episcop Iacov Antonovici, Bd 

Martie 
 

Realizată în 
mediul online, 
pe data de 1 
iunie 2020 

Expoziţie “Spirit românesc” - cu lucrările realizate de 
participanţi, în anul 2019,  în cadrul atelierului „Spirit 
românesc” şi moment artistic susţinut de participanţii la 
atelierul de lucru “Dansul din străbuni”, (BASA) 

decembrie  
 

Nerealizată 
din cauza 

restricţiilor 
impuse de 
pandemia 
Covid-19 

Stiințele 
naturii 

2/2 

Conferința: Tărâmul deinotherilor 
 

29 martie Realizate  
on line 

Conferința Podișului Bârladului. Geologie structurală  3 decembrie 

20/57/28     
Proiecte 

mari 
20/32/37 

 
 
 
 
 
 

Arheologie 
3/3 

1. Expoziția Lighioane si animale fantastice. 
Reprezentari din preistorie pana in Evul Mediu” (Palat) 

15 martie   

2.  Expoziția Cultura Cucuteni – Cultura Yangshao. 
Repere. Similarități. Posibilități (Palat) 

mai  

Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice, ediţia a 
XVI-a, tema: Noi cercetări de preistorie pe teritoriul 
României 

7-9 mai 
 
 
 
 
 

10 
decembrie 

Nerealizate 
din cauza 

restricţiilor 
impuse de 
pandemia 
Covid-19 

3.  Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice-
Muzeul Carpaților Răsariteni – Sfântu Gheorghe (on-line) -
Conferință Contribuții privind topografia unor cetăți din 

 
Realizată 
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perioada de început a celei de-a doua epoci a fierului 
situate în sudul Podișului Moldovei (sec. 5‒3 îhr) la 
Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, 
jud. Covasna, Alexandru Berzovan, Mircea Oancă, Mircea 
Mamalaucă, 

4/13 1. Sesiuni de comunicări „Arheologia mileniului I 
d.Hr. la est şi vest de Prut” 

Nerealizate 
din cauza 
restricţiilor 
impuse de 
pandemia 
Covid-19 

1. Expoziția Destinul unui artist-Viorica Rodica Bălan 25 ianuarie   
2.  Expoziția Destinul unui artist-Viorica Rodica 
Bălan (colaboratori Muzeul Municipal „Regina Maria) 

4 martie  

3. Expoziția „ANTIVIRUS 2020” -  17 martie  
(on line) 

 

4. Expoziție de pictură -Expoziția   de pictură „Sinele”,  
semnată de artista Eva RADU 

12 
decembrie 

 

5. Expoziția de grafică și gravură „Artes Mechanicae”, 
semnată de artistul Răzvan DRAGOȘ 

12 
decembrie 

 

6. Expoziția-concurs Bienala Internațională de Artă 
Contemporană „Nicolae Tonitza”, ediția a III-a, 2020 
tema: Intersecții stilistice 

16 mai  

7.  Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice-
Muzeul Carpaților Răsariteni – Sfântu Gheorghe (on-line) -
Conferință Contribuții privind topografia unor cetăți din 
perioada de început a celei de-a doua epoci a fierului 
situate în sudul Podișului Moldovei (sec. 5‒3 îhr) la 
Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, 
jud. Covasna, Alexandru Berzovan, Mircea Oancă, Mircea 
Mamalaucă, 

10 
decembrie 

Realizat 
Online 

8. Expoziția Gh.Petrașcu -colaborare ART Safari 
București (parteneri) 

 
Iunie 

 

9. Retrospectivă Oscar Har, colaborare Muzeul de Artă 
Constanța(parteneri) 

Iunie  

10. Expoziției Germanic tribes. An Archaeological 
Inventory- Berlin(parteneri) 

18 
septembrie -

21 martie 
2021 

 

11. Expoziție Apanajul masculinității  10  
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septembrie 

12. Expoziție „Minerale și asociații minerale din 
România” 

16 
octombrie 

 

13. Filmuleț  documentar 1918, Anul Marii Uniri 
(evenimentul marcat și printr-o campanie aniversară 
on-line -„Mesaj pentru România” 

1 decembrie  

6/3 1. Concert pian Elena Mădălina Busuioc 15 februarie  
Concert Duelul viorilor (Horia Mihail, Gabriel 
Croitoru, Liviu Prunaru) 

8 aprilie Nerealizate 
din cauza 
restricţiilor 
impuse de 
pandemia 
Covid-19 

Concert în colaborare cu Universitatea Națională de 
Arte George Enescu, Iași 

8 mai 

Concert de pian Constantin Sandu  (Portugalia)  

 Concert Vioara lui Enescu (Gabriel Croitoru si Horia 
Mihail 

19 
septembrie 

 

 Recital Lumea copilăriei în muzica clasică..la patru mâini  
Asociația Klavier Art București 

20 
septembrie 

 

Concert Petrea Gîscă (corn) Sept/oct  
Personalităţi 

5/2 
1. Expoziţia temporară „ Tărâmul dulciurilor” (BASA) 8 febrarie- 

25 martie 
(prelungită 
până în luna 
septembrie) 

Realizată 

Expoziţia temporară „Bârladul în imagini panoramice” 
(hol Palat) şi lansarea albumului “Bârladul panoramic” 
realizat de asist. univ. dr. Lucian Dogan 

Mai 
 

Nerealizate 
din cauza 

restricţiilor 
impuse de 
pandemia 
Covid-19 

Expoziţia temporară „ Povestea tăcutelor păpuşi” 
(BASA) 

1 - 30 iunie  Nerealizată 
din cauza 

restricţiilor 
impuse de 
pandemia 
Covid-19 

2. Expoziţia temporară „Parfum de epocă. Viaţa 
cotidiană (1900-1950)”( BASA) 

25 
noiembrie  
2020 - 15 
ianuarie 
2021 (cu 

Realizată 
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posibilitate 
de 

prelungire)  
Sesiune de comunicări cu tema  "Incursiune în 
memorialistica românească" (I) 

mai Nerealizată 
din cauza 

restricţiilor 
impuse de 
pandemia 
Covid-19 

Artă 
3/4 

.Expoziția temporară „LEGO-Călătorie 
imaginară”(BASA) 

28 martie 

 Expoziția „Grupul celor patru” mai 
 Expoziția temporară „ Retrospectiva GEORGE 

LETEANU” 
5 septembrie 

Sesiunea de comunicări știintifice Colecții și colecționari 
de artă din România, sec.XX 

7-9 mai 

 Expoziția Veneția e la sua laguna la iguardo degli artisti 
romeni del lunga Novecento ,colaborare cu Institutul 
romeno de cultura e Ricero Umanistica – 
Veneția(parteneri) 

iunie  

 Proiect cultural Nici o zi fără Guguianu (platformă 
digitală interactivă) 

aprilie  

 
Astronomie 

5/4 

1. Expoziție de astro-fotografie -imagini realizate la 
Observatorul Astronomic în anii 2015 – 2019 (online) 

7 mai  

2. Conferinţă: Inaugurare telescop solar. Eclipsă 
parţială de Soare. 

21 iunie  

3. Expoziție de astro-fotografie -imagini realizate la 
Observatorul Astronomic în anii 2015 – 2019 în parcul 
Mihai Eminescu 

Iulie - 
august 

 

4. Expoziţie de imagini, dedicată aniversării a 10 ani de 
activitate a Astroclubului"Perseus" Bârlad. 

10 
octombrie 

 

 Şcoala de vară de Astronomie, “Descoperă 
Universul!” Bârlad, ediţia a IX - a; 

10 – 13 
iunie 

Nerealizată 
din cauza 

restricţiilor 
impuse de 
pandemia 
Covid-19 

 
Bibliotecă 

3/5 

1. Expoziție Armonii de vară 27 iunie-30 
august 

 

2. Expoziție Comori din literatura universală 15 
septembrie 

 

3. Expoziție „Minerale și asociații minerale din România” 16 
octombrie 

Peste 
programul 
minimal 
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4. Expoziție Apanajul masculinității  10 
septembrie 

Peste 
programul 
minimal 

5. Filmuleț  documentar 1918, Anul Marii Uniri 
(evenimentul marcat și printr-o campanie aniversară 
on-line -„Mesaj pentru România” 

1 decembrie Peste 
programul 
minimal 

Sesiunea de comunicări Bibliofilie: „Valori bibliofile” mai Anulată din 
cauza 

pandemiei 
St  naturii 

3/3 
1. Expoziție. Țestoase străvechi. ”(BASA) Iunie Realizat 
2. Expoziție: Tărâmul Deinotherilor” (BASA) Noiembrie/ Realizat 
3. Participare la Simpozionul Ştiinţific „Grigore 
Cobâlcescu”, pe platforma CISCO WEBEX, în cadrul 
Departamentului de Geologie al Facultăţii de Geografie şi 
Geologie- Iași (cu studiul A deinothere in the Late Miocene 
of the Scythian - Platform at Pogana (Vaslui County) - 
Elena-Ionela  Păun, Bogdan  Gabriel Răţoi, Mihai Brânzilă, 
Bogdan Haiduc, Laurențiu Ursachi 

31 
octombrie 

 
Realizat 
Online 

4. Sesiuni de comunicări: Științele vieții și ale 
Pământului 

7-9 mai Nerealizată 
din cauza 

restricţiilor 
impuse de 
pandemia 
Covid-19 

20/32/37 Proiecte mari 
32/35 

   

 206+57+32)=295/ 
128+28+37 = 193 

240/295/
193 

Total   23.948,80/ 
23.948,80/ 

        
IV. 

 
 

Evidența 
patrimoniului 

 buc Proiect Arhg.- 
numis. 
Nr.buc 

Istorie 
Modernă şi 
Personalităţi 

Nr.buc 

Științele 
naturii 
Nr.buc 

Artă 
Nr.buc 

 

Bibliotecă 
 
 

Lei 

Proiecte 
mici 

600/600 

Întocmire  
FAE/cărți  

200 buc./ 
200 

 

200 buc/ 
220  

200 buc./ 
200 

-   

Proiecte 
medii 

Evidența 
computerizată 
a 
patrimoniului 

La 
zi 

La 
zi 

La 
zi 

La 
zi 
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Proiect 
mari 

200/320 

Clasare 
patrimoniu în 
ctg. fond/ 
tezaur 

100 piese 
/220 

100/ 
100 

 Triere, 
aşezare, 

renumero
tare şi 

înregistra
re în 

Registru 
de 

evidenţă 
F.A.E a 
fişelor 

analitice 
de 

evidenţă 
din 

cadrul   
secţiei de 
artă. 357 
de fişe 

 3.211.,59/ 
3.211.,59 

   800/920       3.211.,59/ 
3.211.,59 

 
V  Conservarea 

restaurarea 
bunurilor de 
patrimoniu 
 
 
 
 

Asigurarea 
Sănătății 
pe termen lung a 
fiecărui obiect 
de muzeu și 
preîntâmpinarea 
oricăror 
intervenții de 
restaurare. 

10100/ 
10650/ 
11740 

Proiecte mici 
Lab. 

Conservare- 
restaurare 
9000/9500/ 

9590 

Verificarea permanentă a stării de sănătate a întregului 
patrimoniu  
- conservare preventivă  9000 buc - întocmire fișe de 
conservare și restaurare – 300 piese artă plastică și 290 
piese arheologie. 

 
 

 
 
 
 
 

7.922,63/ 
7.922,63/ 

 
 
 
 
 

Proiecte 
medii 

1000/1000/ 
2000 

Intervenții periodice în depozitele muzeului: restaurare 
piese – decapat, curățat, tratat, uscat, integrat cromatic, lipit 
piese- 2000 

Proiecte mari 
100/100/100 

Conservarea  si restaurarea pieselor provenite în urma 
cercetărilor de teren, donații, achiziții 

Proiecte mari 
St. naturii 

50/50 

Preparare paleontologică a materialului osteologic colectat 
în punctele fosilifere din jud. Vaslui 

 

 (9500+1000+ 150=)10650/ 
(9590+2000+150)= 11740 
 

10100/ 
10650 
/11740 

   7.922,63/ 
7.922,63/ 
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VI. Dinamica 
creșterii 
patrimoniului 

Creșterea și 
diversificarea 
continuă a 
patrimoniului 
prin achiziții,  
cercetări 
proprii,   donații 
obținute de la 
terți 

Proiecte 
mici și 
medii 

100/1061 

Istorie 
arheologie 
numistică,  

Cercetări de suprafaţă- 50 piese 
 (periegheze) 
 

  
 
 
 Științele 

Naturii 
50/50 

Cercetări paleontologice de suprafaţă: 50 piese    
 

Bibliotecă 
250/961 

Întocmire liste de cărți, contracte de donație, liste 
actualizate de publicații ale muzeului, procese-verbale, 
note de recepție și evaluare, documente pentru menținerea 
schimbului interbibliotecar cu partenerii, înregistrări în R.I. 
pentru realizarea evidenței cărților și publicațiilor în 
biblioteca muzeului. 
Donații, achiziții și schimb: propuse 250 cărți/  
Realizate total 961buc. 
Istorie: 862buc. 
Artă: 54 buc. 
Științele naturii: 9 buc. 
Astronomie: 36 buc. 

 

  
Proiecte 

mari 
50/271+1

724 + 
113 = 
2108 

Istorie 
arheologie 
Numistică 

20/22 

 Cercetări de teren-22 piese   

 Artă 
20/37 

37 obiecte de artă   

 Personalități 
212 

Perfectarea donaţiei arh. Sorin Selbinschi şi punerea 
acesteia pe domenii - 1423 de piese 
Donaţie dr. Cristian Onel - 7 piese 
Înregistrate în patrimoniu la sigla “E” - 212 piese 
 
 

  

   
Biblioteca 
Valentina 

1724 ziare sigla „H” 
113 sigla „E” 

  

 Total 
150/3169 

   -/- 

 
VII. Popularizarea Promovării Proiecte Proiect Secția: Trim. I-IV Muzeul - 
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muzeului și a 
activităților sale 

patrimoniului 
deținut, 
ilustrând 
valoarea și 
importanța 
acestuia.  

Proiecte 
mici 
6000/ 
8931/ 

  4979 
 
 
 
 

Tipărire 
material 

publicitare -
afișe, invitații, 

flyere 
4684 

Secția 
Arheologie: 

 

100 /afișe-+ afise digitale digital 
600/ invitații- digital 
 50/ 60 postări site, 
200/104 afise +afise digitale 
2000/1040 invitații+ digitale 
2200 flyere/0 
0/10 comunicate presă 

 
„Vasile 
Pârvan” 

(Chelt intră la 
cap. III 

Activitîți cu 
publicul) 

 5150/1114 
Secția 

Personalităţi 
100 de afişe/ 30 afişe tipărite 
400 de invitaţii/ 140 invitaţii tipărite 
3 comunicate de presă 
2 interviuri la Radio Iaşi 

 500/175 
Secția Șt. 

naturii 
60 de afișe /digital 
520 de invitații/digital 

 580/ digital 
Depart. 
Astron. 

 75/50 afişe 
560/130 invitaţii 
150/50 de diplome 
 10/9 comunicate presă 

 795/239 
Secția 
Artă 

 130 afișe, 
1000 invit. 
120 diplome 

 1250/ 
Bibliotecă  12  materiale pentru mediul online 

70/120-afișe  
520/1040 invit. 
 60/12 diplome 
 6/10 comunic. presă  

 656/  1194 
Articole 
media 
305 

200/305 Articole,interviuri,emisiuni (toate 
sectiile) 

8931/4979  Total 4979 
Proiecte 

medii 
20/30 

Produse 
artizanale 
 
30 tipuri 

 Punerea în circulație a unor produse 
artizanale 
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  30/30   
Proiecte 

mari 
4/7/46 

Reviste/ 
Cataloage 

7 

Secția 
Arheologie: 

1/1 

-Revista Acta Musei Tutovensis-Istorie 
veche și Arheologie nr. 15 

Secția 
Personalităţi 

1/1 

-Revista Acta Musei Tutovensis-
Memorialistică, nr. 5 

Secția Șt. 
Naturii 

1/1 

-Revista Acta Musei Tutovensis /digital 
Științele vieții  și ale Pământului 

Depart. 
Astron 

3/3 

-Revista Perseus nr. 9 
-  1 banner 
-roll up 1 buc 

 Bibliotecă 
1/1 

- Revista Acta Musei Tutovensis-
Bibliologie 

  

 Artă 
1/1 

Catalog Bienala N.N.Tonița ed. a III a, 
2020 

  

  Spoturi/ 
filmulețe 

39 
 
 

Toate secțiile 
muzeului 

32 

Realizarea şi postarea în mediul online 
de spoturi pentru  conferințe,expoziți, 
concerte și  a filmuletelor de promovare 
a secțiilor muzeului si importante 
evenimentete naționale 

  

 7 Realizarea şi postarea în mediul online a 
filmuleţului 5 MINUTE LA MUZEU 
“Grupul celor patru” 

  

 Realizarea şi postarea filmulețului  
documentar 1918, Anul Marii Uniri 
(evenimentul marcat și printr-o campanie 
aniversară on-line -„Mesaj pentru 
România” 

1 decembrie  

 Realizarea şi postarea în mediul on-line a 
filmuleţului 5 MINUTE LA MUZEU 
“Picturi de excepţie din colecţia de artă 
comparată Ritta şi prof. dr. Ioan 
Chiricuţă” 

  

 Realizarea şi postarea în mediul online a 
filmuleţului 5 MINUTE LA MUZEU 
“Valori din colecţia de artă Dr. 
Constantin Teodorescu” 

  

 Realizarea şi postarea în mediul on-line a   
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filmuleţului 
5 MINUTE LA MUZEU “Artă 
decorativă orientală și extreme 
orientală” 

 Realizarea şi postarea în mediul online a 
filmuleţului Incursiune în timp- 
expozițiile și publicul de altădată 

  

 Realizarea filmulețului 5 MINUTE LA 
MUZEU -Sediu BASA- în mediul 
online, pe facebook, în cadrul grupurilor 
de interes- 

  

  8931+30+7) 
  4979+39+46 

6000/ 
8931/ 
5064 

    -/- 

Total 50.000/ 
50.000/ 
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Anexa IV 
 
Primul an de management 2021 

Nr. 
crt. 

Program Scurtă descriere a programelor Nr. 
proiecte 

Denumire proiect Buget  
prevăzut 

I Cercetarea 
Patrimoniului 
cultural 

Programul de cercetarea ştiinţifică 
va fi organizat şi se va desfăşura 
pornind de la domeniile care se 
regăsesc  în structura 
organizatorică a Muzeului. Se va 
avea în vedere continuarea unor 
teme începute anterior la care se 
vor adăuga abordări noi. Se va 
urmării adâncirea colaborării cu 
instituții de cercetare din țară și 
străinătate 

49 1.Proiecte mici: publicarea articolelor pe site-ul muzeului;  
documentare,selectarea, documentarea şi pregătirea pieselor  
de patrimoniu în vederea expunerii; cercetare;  
administrarea siteur - lor instituției; monitorizarea 
punctelor fosilifere; realizarea de astrofotografii. 
2.Proiecte medii: realizarea evaluării de teren și rapoarte; 
cercetare imaginilor LIDAR; întocmirea fișelor  de sit 
arheologic și înscrierea în Repertoriul Arheologic Național;  
cercetarea materialelor descoperite în siturile  
arheologice neolitice; descoperirea și cartarea a 
noi vestigii arheologice și paleontologice; descoperii de noi 
 stele variabile.  
3.Proiecte mari: Sapaturi sistematice și de salvare  
în diverse situri arheologice. 

 

16000 

II Programul 
valorificarea 
patrimoniului 

În strânsă legătură cu programul 
de cercetare, la fel de important 
va fi și acest program prin care 
urmărim popularizarea  
rezultatelor cercetărilor științifice, 
atât în țară cât și în străinătate. În 
acest sens ne propunem ca fiecare 
din secțiile muzeului să editeze 
propriile reviste.  

53 1. Proiecte mici: proiecte pentru lecţiile de muzeu; corecturi 
la  revistele muzeului; 
Editare și revizuire – Antologie concurs de creație literară 
„Sesiunea juniorilor” ; 
2.Proiecte medii și mari: publicarea de articole, studii, 
monografii de către fiecare specialist; participarea la sesiuni 
științifice, conferințe, mese rotunde.    

 

III Programul 
activități 
culturale cu 
publicul 
 

Se va urmării valorificarea către 
publicul larg a patrimoniului 
deținut, prin interemediul 
expozițiilor permanente, 
temporare și popularizarea celor 
mai recente descoperiri ștințifice 
din domenii ca istoria, arheologia, 
științele naturii, literatură, etc.  
Organizare a unor concerte de 
muzică clasică va contribui la 
promovarea  acestui gen de 
muzică, contribuind astfel la 

274 1. Proiecte mici: lecții de muzeu; exponatul lunii; observații 
astronomice, spectacole de planetariu; ateliere de creație. 
2. Proiecte medii: Lansarea revistelor Acta Musei Tutovensis; 
concerte de muzică clasică; conferințe organizate de 
specialiștii de la fiecare secție; tabăra de astronomie; lansări 
de carte;  
3.Proiecte mari: expoziții, sesiunea națională de comunicări 
științifice, Școala de vară de astronomie; săptămâna spețiului 
cosmiclansări de carte.  
 

61290 
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formarea și educarea publicului. 
Organizarea unor conferințe va 
contribui la promovarea 
cunăașterii științifice. 

IV Evidența 
patrimoniului 

Asigurarea  accesului  la bunurile 
de patrimoniu deținute, 
preîntâmpinarea evenimentelor 
privind securitatea și conservarea 
acestuia. 

1100 1.Proiecte mici: întocmire FAE / înregistrare  cărți. 
2. Proiecte medii: evidența computerizată a patrimoniului. 
3. Proiecte mari: clasare patrimoniu în ctg. fond/ 
Tezaur la fiecate din secțiile instituției. 

38900 

V Conservarea 
restaurarea 
bunurilor de 
patrimoniu 

În vederea transmiterii 
patrimoniului existent și 
generațiilor viitoare conservarea 
și restaurarea bunurilor ocupă un 
loc crucial. Vom avea în vadere 
ca în viitor să introducem metode 
moderne și mult mai eficiente de 
restaurare a bunurilor aflate în 
suferință. Printr-un program de 
conservare adecvat urmărim 
aigurarea sănătății pe termen lung 
a fiecărui obiect de muzeu și 
preântâmpinarea oricăror 
intervenții de restaurare. 

10600 1.Proiecte mici: Verificarea permanentă a stării de sănătate a 
întregului patrimoniu; conservare preventivă  9000 buc - 
întocmire fișe de conservare și restaurare – 300 piese artă 
plastică și 200 piese arheologie. 
2. Proiecte medii: Intervenții periodice în depozitele 
muzeului: restaurare piese – decapat, curățat, tratat, uscat, 
integrat cromatic, lipit piese; 
3. Proiecte mari: conservarea și restaurarea pieselor provenite 
ăn urma cercetărilor arheologice; Preparare paleontologică a 
materialului osteologic colectat în punctele fosilifere din jud. 
Vaslui. 30 elemente scheletice 
 
 
 

10500 

VI Dinamica 
creșterii 
patrimoniului 

Prin intermediul unor programe 
de achiziții, prin cercetări proprii, 
dar și prin donații obținute de la 
terți ne propunem să creștem și să 
diversificăm continuu acest 
patrimoniu, astfel încât generațiile 
viitoare să se poată bucura de o 
cât mai completă informație 
legată de perioadel anterioare ale 
istoriei. 

250 1. Proiecte mici și medii: obținerea de donații; realizarea de 
achiziții. 
2. Proiecte mari: creșterea patrimoniului în urma cercetărilor 
de suprafață, de salvare și sistematice din domeniile 
arheologice, paleontologice. 

3000 

VII Popularizarea 
muzeului și a 
activităților 
sale 

Promovarea patrimoniului deținut, 
ilustrând valoarea și importanța 
acestuia. 

9172 1. Proiecte mici: Tipărire material publicitar -afișe, invitații, 
flyere,diplome, 
communicate; 
2. Proiecte medii: Punerea în circulație a unor produse 
artizanale; 
3. Proiecte mari: Publicarea de reviste, albune, cataloage; 
realizarea de spoturi publicitare. 

Incluse la cap 
III 
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Al doilea an de management 2022 
 

Nr. 
crt. 

Program Scurtă descriere a programelor Nr. 
Proiecte 

Denumire proiect Buget 
prevăzut 

I Cercetarea 
patrimoniului 
cultural 

Programul de cercetarea ştiinţifică 
va fi organizat şi se va desfăşura 
pornind de la domeniile care se 
regăsesc în structura 
organizatorică a Muzeului. Se va 
avea în vedere continuarea unor 
teme începute anterior la care se 
vor adăuga abordări noi. Se va 
urmării adâncirea colaborării cu 
instituții de cercetare din țară și 
străinătate 

49 1. Proiecte mici: publicarea articolelor pe site-ul muzeului;  
documentare, selectarea, documentarea şi pregătirea pieselor 
de patrimoniu în vederea expunerii; cercetare; administrarea 
siteur-lor instituției; monitorizarea punctelor fosilifere; realizarea de 
astrofotografii. 
2. Proiecte medii: realizarea evaluării de teren  
și rapoarte; cercetare imaginilor LIDAR; întocmirea fișelor  
de sit arheologic și înscrierea în Repertoriul Arheologic  
Național; cercetarea materialelor descoperite în siturile 
arheologice neolitice; descoperirea și cartarea a noi vestigii 
arheologice și paleontologice;  
descoperii de noi stele variabile.  
3.Proiecte mari: Sapaturi sistematice și de salvare în diverse  
situri arheologice. 

 

16400 

II Programul 
valorificarea 
patrimoniului 

În strânsă legătură cu programul 
de cercetare, la fel de important 
va fi și acest program prin care 
urmărim popularizarea  
rezultatelor cercetărilor științifice, 
atât în țară cât și în străinătate. În 
acest sens ne propunem ca fiecare 
din secțiile muzeului să editeze 
propriile reviste.  

50 1. Proiecte mici: proiecte pentru lecţiile de muzeu; corecturi la  
revistele muzeului; 
editare și revizuire – Antologie concurs de creație literară 
„Sesiunea juniorilor” ; 
2. .Proiecte medii și mari: publicarea de articole, studii, 
monografii de către fiecare specialist; participarea la sesiuni 
științifice, conferințe, mese rotunde.    

 

III Programul 
activități 
culturale cu 
publicul 
 

Se va urmării valorificarea către 
publicul larg a patrimoniului 
deținut, prin interemediul 
expozițiilor permanente, 
temporare și popularizarea celor 
mai recente descoperiri ștințifice 
din domenii ca istoria, arheologia, 
științele naturii, literatură, etc.  
Organizare a unor concerte de 
muzică clasică va contribui la 
promovarea  acestui gen de 
muzică, contribuind astfel la 
formarea și educarea publicului. 

274 1.Proiecte mici: lecții de muzeu; exponatul lunii; observații 
astronomice, spectacole de planetariu; ateliere de creație. 
2.Proiecte medii: Lansarea revistelor Acta Musei Tutovensis; 
concerte de muzică clasică; conferințe organizate de 
specialiștii de la fiecare secție; tabăra de astronomie; lansări 
de carte;  
3.Proiecte mari: expoziții, sesiunea națională de comunicări 
științifice, Școala de vară de astronomie; săptămâna spețiului 
cosmiclansări de carte.  
 

62822 
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Organizarea unor conferințe va 
contribui la promovarea 
cunăașterii științifice. 

IV Evidența 
patrimoniului 

Asigurarea  accesului  la bunurile 
de patrimoniu deținute, 
preîntâmpinarea evenimentelor 
privind securitatea și conservarea 
acestuia. 

1100 1. Proiecte mici: întocmire FAE / înregistrare  cărți. 
2. Proiecte medii: evidența computerizată a patrimoniului. 
3. Proiecte mari: clasare patrimoniu în ctg. fond/tezaur la 
fiecate din secțiile instituției. 

39873 

V Conservarea 
restaurarea 
bunurilor de 
patrimoniu 

În vederea transmiterii 
patrimoniului existent și 
generațiilor viitoare conservarea 
și restaurarea bunurilor ocupă un 
loc crucial. Vom avea în vadere 
ca în viitor să introducem metode 
moderne și mult mai eficiente de 
restaurare a bunurilor aflate în 
suferință. Printr-un program de 
conservare adecvat urmărim 
aigurarea sănătății pe termen lung 
a fiecărui obiect de muzeu și 
preîntâmpinarea oricăror 
intervenții de restaurare. 

10600 1. Proiecte mici: Verificarea permanentă a stării de sănătate a 
întregului patrimoniu; conservare preventivă  9000 buc - 
întocmire fișe de conservare și restaurare – 300 piese artă 
plastică și 200 piese arheologie. 
2. Proiecte medii: Intervenții periodice în depozitele 
muzeului: restaurare piese – decapat, curățat, tratat, uscat, 
integrat cromatic, lipit piese; 
3.Proiecte mari: conservarea și restaurarea pieselor provenite 
ăn urma cercetărilor arheologice; Preparare paleontologică a 
materialului osteologic colectat în punctele fosilifere din jud. 
Vaslui. 30 elemente scheletice 
 
 
 

10763 

VI Dinamica 
creșterii 
patrimoniului 

Prin intermediul unor programe 
de achiziții, prin cercetări proprii, 
dar și prin donații obținute de la 
terți ne propunem să creștem și să 
diversificăm continuu acest 
patrimoniu, astfel încât generațiile 
viitoare să se poată bucura de o 
cât mai completă informație 
legată de perioadel anterioare ale 
istoriei. 

350 1. Proiecte mici și medii: obținerea de donații; realizarea de 
achiziții. 
2. Proiecte mari: creșterea patrimoniului în urma cercetărilor 
de suprafață, de salvare și sistematice din domeniile 
arheologice, paleontologice. 

3075 

VII Popularizarea 
muzeului și a 
activităților 
sale 

Promovarea patrimoniului deținut, 
ilustrând valoarea și importanța 
acestuia. 

9172 1. Proiecte mici: Tipărire material publicitar -afișe, invitații, 
flyere,diplome,communicate; 
2. Proiecte medii: Punerea în circulație a unor produse 
artizanale; 
3. Proiecte mari: Publicarea de reviste, albune, cataloage; 
realizarea de spoturi publicitare. 

Incluse 
la Cap. III 
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Al treilea an de management 2023 
 

Nr. 
crt. 

Program Scurtă descriere a programelor Nr. 
Proiecte 

Denumire proiect Buget 
prevăzut 

I Cercetarea 
patrimoniului 
cultural 

Programul de cercetarea ştiinţifică 
va fi organizat şi se va desfăşura 
pornind de la domeniile care se 
regăsesc  în structura 
organizatorică a Muzeului. Se va 
avea în vedere continuarea unor 
teme începute anterior la care se 
vor adăuga abordări noi. Se va 
urmării adâncirea colaborării cu 
instituții de cercetare din țară și 
străinătate. 

49 1. Proiecte mici: publicarea articolelor pe site-ul muzeului; 
documentare,selectarea, documentarea şi pregătirea pieselor 
de patrimoniu în vederea expunerii; cercetare; administrarea  
siteur-lor instituției; monitorizarea punctelor fosilifere;  
realizarea de astrofotografii. 
2.Proiecte medii: realizarea evaluării de teren și rapoarte;  
cercetare imaginilor LIDAR; întocmirea fișelor  de sit  
arheologic și înscrierea în Repertoriul Arheologic Național;  
cercetarea materialelor descoperite în siturile arheologice  
neolitice; descoperirea și cartarea a noi vestigii arheologice  
și paleontologice; descoperii de noi stele variabile.  
3.Proiecte mari: Sapaturi sistematice și de salvare în  
diverse situri arheologice. 

 

16800 

II Programul 
valorificarea 
patrimoniului 

În strânsă legătură cu programul 
de cercetare, la fel de important 
va fi și acest program prin care 
urmărim popularizarea  
rezultatelor cercetărilor științifice, 
atât în țară cât și în străinătate. În 
acest sens ne propunem ca fiecare 
din secțiile muzeului să editeze 
propriile reviste.  

53 1. Proiecte mici: proiecte pentru lecţiile de muzeu; corecturi la  
revistele muzeului;editare și revizuire – Antologie concurs de 
creație literară „Sesiunea juniorilor” ; 
2.Proiecte medii și mari: publicarea de articole, studii, 
monografii de către fiecare specialist; participarea la sesiuni 
științifice, conferințe, mese rotunde.    

 

III Programul 
activități 
culturale cu 
publicul 
 

Se va urmării valorificarea către 
publicul larg a patrimoniului 
deținut, prin interemediul 
expozițiilor permanente, 
temporare și popularizarea celor 
mai recente descoperiri ștințifice 
din domenii ca istoria, arheologia, 
științele naturii, literatură, etc.  
Organizare a unor concerte de 
muzică clasică va contribui la 
promovarea  acestui gen de 
muzică, contribuind astfel la 
formarea și educarea publicului. 
Organizarea unor conferințe va 

274 1. Proiecte mici: lecții de muzeu; exponatul lunii; observații 
astronomice, spectacole de planetariu; ateliere de creație. 
2. Proiecte medii: Lansarea revistelor Acta Musei Tutovensis; 
concerte de muzică clasică; conferințe organizate de 
specialiștii de la fiecare secție; tabăra de astronomie; lansări 
de carte;  
3. Proiecte mari: expoziții, sesiunea națională de comunicări 
științifice, Școala de vară de astronomie; săptămâna spețiului 
cosmiclansări de carte.  
 

64355 
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contribui la promovarea 
cunăașterii științifice. 

IV Evidența 
patrimoniului 

Asigurarea  accesului  la bunurile 
de patrimoniu deținute, 
preîntâmpinarea evenimentelor 
privind securitatea și conservarea 
acestuia. 

1100 1. Proiecte mici: întocmire FAE / înregistrare  cărți. 
2. Proiecte medii: evidența computerizată a patrimoniului. 
3. Proiecte mari: clasare patrimoniu în ctg. fond/ 
Tezaur la fiecate din secțiile instituției. 

40845 

V Conservarea 
restaurarea 
bunurilor de 
patrimoniu 

În vederea transmiterii 
patrimoniului existent și 
generațiilor viitoare conservarea 
și restaurarea bunurilor ocupă un 
loc crucial. Vom avea în vadere 
ca în viitor să introducem metode 
moderne și mult mai eficiente de 
restaurare a bunurilor aflate în 
suferință. Printr-un program de 
conservare adecvat urmărim 
aigurarea sănătății pe termen lung 
a fiecărui obiect de muzeu și 
preântâmpinarea oricăror 
intervenții de restaurare. 

10600 1. Proiecte mici: Verificarea permanentă a stării de sănătate a 
întregului patrimoniu; conservare preventivă  9000 buc - 
întocmire fișe de conservare și restaurare – 300 piese artă 
plastică și 200 piese arheologie. 
2. Proiecte medii: Intervenții periodice în depozitele 
muzeului: restaurare piese – decapat, curățat, tratat, uscat, 
integrat cromatic, lipit piese; 
3. Proiecte mari: conservarea și restaurarea pieselor provenite 
ăn urma cercetărilor arheologice; Preparare paleontologică a 
materialului osteologic colectat în punctele fosilifere din jud. 
Vaslui. 30 elemente scheletice 
 
 
 

11025 

VI Dinamica 
creșterii 
patrimoniului 

Prin intermediul unor programe 
de achiziții, prin cercetări proprii, 
dar și prin donații obținute de la 
terți ne propunem să creștem și să 
diversificăm continuu acest 
patrimoniu, astfel încât generațiile 
viitoare să se poată bucura de o 
cât mai completă informație 
legată de perioadel anterioare ale 
istoriei. 

350 1. Proiecte mici și medii: obținerea de donații; realizarea de 
achiziții. 
2. Proiecte mari: creșterea patrimoniului în urma cercetărilor 
de suprafață, de salvare și sistematice din domeniile 
arheologice, paleontologice. 

3150 

VII Popularizarea 
muzeului și a 
activităților 
sale 

Promovarea patrimoniului deținut, 
ilustrând valoarea și importanța 
acestuia. 

9172 1. Proiecte mici: Tipărire material publicitar -afișe, invitații, 
flyere,diplome, 
communicate; 
2. Proiecte medii: Punerea în circulație a unor produse 
artizanale; 
3. Proiecte mari: Publicarea de reviste, albune, cataloage; 
realizarea de spoturi publicitare. 

Incluse la cap. 
III 

 
 



96 
 

Al patrulea an de management 2024 
 

Nr. 
crt. 

Program Scurtă descriere a programelor Nr. 
proiecte 

Denumire proiect Buget 
prevăzut 

I Cercetarea 
patrimoniului 
cultural 

Programul de cercetarea ştiinţifică 
va fi organizat şi se va desfăşura 
pornind de la domeniile care se 
regăsesc  în structura 
organizatorică a Muzeului. Se va 
avea în vedere continuarea unor 
teme începute anterior la care se 
vor adăuga abordări noi. Se va 
urmării adâncirea colaborării cu 
instituții de cercetare din țară și 
străinătate 

49 1.  Proiecte mici: publicarea articolelor pesite-ul muzeului;  
documentare, selectarea, documentarea şi pregătirea  
pieselor de patrimoniu în vederea expunerii; cercetare;  
administrarea siteur-lor instituției; monitorizarea punctelor 
 fosilifere; realizarea de astrofotografii. 
2. Proiecte medii: realizarea evaluării de teren și rapoarte;  
cercetare imaginilor LIDAR; întocmirea fișelor  de sit  
arheologic și înscrierea în Repertoriul  
Arheologic Național; cercetarea materialelor descoperite în 
 siturile arheologice neolitice; descoperirea și cartarea a noi 
vestigii arheologice și paleontologice; descoperii de noi stele  
variabile.  
3. Proiecte mari: Sapaturi sistematice și 
 de salvare în diverse situri arheologice. 

 

17200 

II Programul 
valorificarea 
patrimoniului 

În strânsă legătură cu programul 
de cercetare, la fel de important 
va fi și acest program prin care 
urmărim popularizarea  
rezultatelor cercetărilor științifice, 
atât în țară cât și în străinătate. În 
acest sens ne propunem ca fiecare 
din secțiile muzeului să editeze 
propriile reviste.  

53 1. Proiecte mici: proiecte pentru lecţiile de muzeu; corecturi 
la  revistele muzeului;editare și revizuire – Antologie concurs 
de creație literară „Sesiunea juniorilor” ; 
2.Proiecte medii și mari: publicarea de articole, studii, 
monografii de către fiecare specialist; participarea la sesiuni 
științifice, conferințe, mese rotunde.    

 

III Programul 
activități 
culturale cu 
publicul 
 

Se va urmării valorificarea către 
publicul larg a patrimoniului 
deținut, prin interemediul 
expozițiilor permanente, 
temporare și popularizarea celor 
mai recente descoperiri ștințifice 
din domenii ca istoria, arheologia, 
științele naturii, literatură, etc.  
Organizare a unor concerte de 
muzică clasică va contribui la 
promovarea  acestui gen de 
muzică, contribuind astfel la 
formarea și educarea publicului. 

274 1. Proiecte mici: lecții de muzeu; exponatul lunii; observații 
astronomice, spectacole de planetariu; ateliere de creație. 
2. Proiecte medii: Lansarea revistelor Acta Musei Tutovensis; 
concerte de muzică clasică; conferințe organizate de 
specialiștii de la fiecare secție; tabăra de astronomie; lansări 
de carte;  
3. Proiecte mari: expoziții, sesiunea națională de comunicări 
științifice, Școala de vară de astronomie; săptămâna spețiului 
cosmiclansări de carte.  
 

65887 
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Organizarea unor conferințe va 
contribui la promovarea 
cunăașterii științifice. 

IV Evidența 
patrimoniului 

Asigurarea  accesului  la bunurile 
de patrimoniu deținute, 
preîntâmpinarea evenimentelor 
privind securitatea și conservarea 
acestuia. 

1100 1. Proiecte mici: întocmire FAE / înregistrare  cărți. 
2. Proiecte medii: evidența computerizată a patrimoniului. 
3. Proiecte mari: clasare patrimoniu în ctg. fond/ 
tezaur la fiecate din secțiile instituției. 

41818 

V Conservarea 
restaurarea 
bunurilor de 
patrimoniu 

În vederea transmiterii 
patrimoniului existent și 
generațiilor viitoare conservarea 
și restaurarea bunurilor ocupă un 
loc crucial. Vom avea în vadere 
ca în viitor să introducem metode 
moderne și mult mai eficiente de 
restaurare a bunurilor aflate în 
suferință. Printr-un program de 
conservare adecvat urmărim 
aigurarea sănătății pe termen lung 
a fiecărui obiect de muzeu și 
preântâmpinarea oricăror 
intervenții de restaurare. 

10600 1. Proiecte mici: Verificarea permanentă a stării de sănătate a 
întregului patrimoniu; conservare preventivă  9000 buc - 
întocmire fișe de conservare și restaurare – 300 piese artă 
plastică și 200 piese arheologie. 
2. Proiecte medii: Intervenții periodice în depozitele 
muzeului: restaurare piese – decapat, curățat, tratat, uscat, 
integrat cromatic, lipit piese; 
3. Proiecte mari: conservarea și restaurarea pieselor provenite 
în urma cercetărilor arheologice; Preparare paleontologică a 
materialului osteologic colectat în punctele fosilifere din jud. 
Vaslui. 30 elemente scheletice 
 
 
 

11288 

VI Dinamica 
creșterii 
patrimoniului 

Prin intermediul unor programe 
de achiziții, prin cercetări proprii, 
dar și prin donații obținute de la 
terți ne propunem să creștem și să 
diversificăm continuu acest 
patrimoniu, astfel încât generațiile 
viitoare să se poată bucura de o 
cât mai completă informație 
legată de perioadel anterioare ale 
istoriei. 

350 1. Proiecte mici și medii: obținerea de donații; realizarea de 
achiziții. 

2. Proiecte mari: creșterea patrimoniului în urma cercetărilor 
de suprafață, de salvare și sistematice din domeniile 
arheologice, paleontologice. 

3225 

VII Popularizarea 
muzeului și a 
activităților 
sale 

Promovarea patrimoniului deținut, 
ilustrând valoarea și importanța 
acestuia. 

9172 1. Proiecte mici: Tipărire material publicitar -afișe, 
 invitații, flyere,diplome, 
communicate; 
2. Proiecte medii: Punerea în circulație a unor produse 
artizanale; 
3. Proiecte mari: Publicarea de reviste, albune, cataloage; 
realizarea de spoturi publicitare. 

Incluse la cap 
III 
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Al cincelea an de management 2025 
 

Nr. 
crt. 

Program Scurtă descriere a programelor Nr. 
Proiecte 

Denumire proiect Buget 
prevăzut 

I Cercetarea 
patrimoniului 
cultural 

Programul de cercetarea ştiinţifică 
va fi organizat şi se va desfăşura 
pornind de la domeniile care se 
regăsesc  în structura 
organizatorică a Muzeului. Se va 
avea în vedere continuarea unor 
teme începute anterior la care se 
vor adăuga abordări noi. Se va 
urmării adâncirea colaborării cu 
instituții de cercetare din țară și 
străinătate 

49 1.  Proiecte mici: publicarea articolelor pe site-ul muzeului;  
documentare, selectarea, documentarea şi pregătirea pieselor  
de patrimoniu în vederea expunerii; cercetare; administrarea  
siteur-lor instituției; monitorizarea punctelor fosilifere;  
realizarea de astrofotografii. 

2. Proiecte medii: realizarea evaluării de teren 
 și rapoarte; cercetarea imaginilor LIDAR; întocmirea fișelor   
de sit arheologic și înscrierea în Repertoriul Arheologic  
Național; cercetarea materialelor descoperite în siturile  
arheologice neolitice; descoperirea și cartarea a noi vestigii  
arheologice și paleontologice; descoperii de noi stele variabile.  
3. Proiecte mari: Sapaturi sistematice și de salvare în diverse  

situri arheologice. 
 

17600 

II Programul 
valorificarea 
patrimoniului 

În strânsă legătură cu programul 
de cercetare, la fel de important 
va fi și acest program prin care 
urmărim popularizarea  
rezultatelor cercetărilor științifice, 
atât în țară cât și în străinătate. În 
acest sens ne propunem ca fiecare 
din secțiile muzeului să editeze 
propriile reviste.  

53 1. Proiecte mici: proiecte pentru lecţiile de muzeu; corecturi la  
revistele muzeului; 
editare și revizuire – Antologie concurs de creație literară 
„Sesiunea juniorilor” ; 
2.Proiecte medii și mari: publicarea de articole, studii, 
monografii de către fiecare specialist; participarea la sesiuni 
științifice, conferințe, mese rotunde.    

 

III Programul 
activități 
culturale cu 
publicul 
 

Se va urmării valorificarea către 
publicul larg a patrimoniului 
deținut, prin interemediul 
expozițiilor permanente, 
temporare și popularizarea celor 
mai recente descoperiri ștințifice 
din domenii ca istoria, arheologia, 
științele naturii, literatură, etc.  
Organizare a unor concerte de 
muzică clasică va contribui la 
promovarea  acestui gen de 
muzică, contribuind astfel la 
formarea și educarea publicului. 
Organizarea unor conferințe va 

274 1. Proiecte mici: lecții de muzeu; exponatul lunii; observații 
astronomice, spectacole de planetariu; ateliere de creație. 
2. Proiecte medii: Lansarea revistelor Acta Musei Tutovensis; 
concerte de muzică clasică; conferințe organizate de specialiștii 
de la fiecare secție; tabăra de astronomie; lansări de carte;  
3. Proiecte mari: expoziții, sesiunea națională de comunicări 
științifice, Școala de vară de astronomie; săptămâna spețiului 
cosmiclansări de carte.  
 

67419 
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contribui la promovarea 
cunăașterii științifice. 

IV Evidența 
patrimoniului 

Asigurarea  accesului  la bunurile 
de patrimoniu deținute, 
preîntâmpinarea evenimentelor 
privind securitatea și conservarea 
acestuia. 

1100 1. Proiecte mici: întocmire FAE / înregistrare  cărți. 
2. Proiecte medii: evidența computerizată a patrimoniului. 
3. Proiecte mari: clasare patrimoniu în ctg. fond/ 
Tezaur la fiecate din secțiile instituției. 

42790 

V Conservarea 
restaurarea 
bunurilor de 
patrimoniu 

În vederea transmiterii 
patrimoniului existent și 
generațiilor viitoare conservarea 
și restaurarea bunurilor ocupă un 
loc crucial. Vom avea în vadere 
ca în viitor să introducem metode 
moderne și mult mai eficiente de 
restaurare a bunurilor aflate în 
suferință. Printr-un program de 
conservare adecvat urmărim 
aigurarea sănătății pe termen lung 
a fiecărui obiect de muzeu și 
preântâmpinarea oricăror 
intervenții de restaurare. 

10600 1. Proiecte mici: Verificarea permanentă a stării de sănătate a 
întregului patrimoniu; conservare preventivă  9000 buc - 
întocmire fișe de conservare și restaurare – 300 piese artă 
plastică și 200 piese arheologie. 
2. Proiecte medii: Intervenții periodice în depozitele muzeului: 
restaurare piese – decapat, curățat, tratat, uscat, integrat 
cromatic, lipit piese; 
3. Proiecte mari: conservarea și restaurarea pieselor provenite 
ăn urma cercetărilor arheologice; Preparare paleontologică a 
materialului osteologic colectat în punctele fosilifere din jud. 
Vaslui. 30 elemente scheletice 
 
 
 

11550 

VI Dinamica 
creșterii 
patrimoniului 

Prin intermediul unor programe 
de achiziții, prin cercetări proprii, 
dar și prin donații obținute de la 
terți ne propunem să creștem și să 
diversificăm continuu acest 
patrimoniu, astfel încât generațiile 
viitoare să se poată bucura de o 
cât mai completă informație 
legată de perioadel anterioare ale 
istoriei. 

350 1. Proiecte mici și medii: obținerea de donații; realizarea de 
achiziții. 
2. Proiecte mari: creșterea patrimoniului în urma cercetărilor de 
suprafață, de salvare și sistematice din domeniile arheologice, 
paleontologice. 

3300 

VII Popularizarea 
muzeului și a 
activităților 
sale 

Promovarea patrimoniului deținut, 
ilustrând valoarea și importanța 
acestuia. 

9172 1. Proiecte mici: Tipărire material publicitar -afișe, invitații, 
flyere,diplome,communicate; 
2. Proiecte medii: Punerea în circulație a unor produse 
artizanale; 
3. Proiecte mari: Publicarea de reviste, albune, cataloage; 
realizarea de spoturi publicitare. 

Incluse la 
cap. III 
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Anexa V 
 
Muzeul „Vasile Pârvan” este organizat pe patru secții și un serviciu de astronomie. La baza întregii activități 

desfășurate stă un patrimoniu valoros și în același timp extrem de diversificat. În cadrul activităților curente ale 
instituției se au în vedere 7 programe principale în cadrul cărora se derulează sute de proiecte anual.   

 
I. Cercetarea patrimoniului cultural 
 
Programul de cercetarea ştiinţifică va fi organizat şi se va desfăşura, pornind de la direcţiilor care se regăsesc  

în structura organizatorică a Muzeului. Se va porni de la temele deja existente și abordate, continuându-se cu unele 
noi.  În acest sens vor trebui să continule cercetările de pe șantierele arheologice și paleontologice existente. Importantă 
și determinant va fi colaborarea cu instituții universitare și de cercetare din țară, astfel încât rezultatele cercetărilor să 
fie cât mai exacte și cuprinzătoare. La fel de importante vor fi cercetările din domeniul astronomiei acolo unde în 
ultimii ani au fost obținute rezultate remarcabile.  

 La baza activității de cercetare va trebui să stea inclusive patrimonial existent în muzeu.  
II. Programul editorial de valorificare științifică a patrimoniului 
În strânsă legătură cu programul de cercetare a patrimoniului, la fel de important va fi și acest program care 

va avea în vedere popularizarea și cunoașterea rezultatelor cercetărilor științifice, atât de către cercetătorii din țară cât 
și cei străinătate. În acest sens ne propunem ca fiecare din secțiile muzeului să editeze propriile reviste, dar și 
publicarea de cataloage de colecție, monografii etc. 

III. Programul activități culturale cu publicul 
 Cuprinde programul de sesiuni științifice, simpozioane, conferințe, expoziții, concerte, lecții de muzeu, 

observații astronomice; 
Va urmării valorificarea către publicul larg a patrimoniului aflat în administrarea muzeului, prin intermediul 

expozițiilor permanente și temporare, cât și popularizarea celor mai recente descoperiri științifice din domenii ca 
istoria, arheologia, științele naturii, literaturii, etc. Prin programul de organizare a unor concerte de muzică clasică 
urmărim promovarea în publicul larg a acestui gen de muzică, contribuind astfel la formarea și educarea lor în această 
direcție. Organizarea unor serate literare vor putea contribui la marcarea vieții și operei unor personalități și realizări 
majore din domeniul literaturii. 

 Strâns legat de implementarea acestui program se va lega și programul de promovare a instituției prin 
toate mijloacele posibile. Pornind de la inițierea unui department de relații cu publicul până la promovarea pe toate 
canalele media. 

IV. Evidența patrimoniului; evaluarea și clasarea acestuia. 
Extrem de important în viața oricărei instituții muzeale este să asigure o evidență corectă și completă a 

întregului patrimoniu. La fel de importante pentru viitoarele acreditări și ierarhizări a muzeelor este procesul de 
evaluare și clasare a întregului patrimoniu deținut. Vom urmării să ne păstrăm în fruntea ierarhiei muzeelor cu cele 
mai multe bunuri clasate. 

V. Conservarea și restaurarea patrimoniului. 
În vederea transmiterii patrimoniului existent și generațiilor viitoare, conservarea și restaurarea bunurilor 

ocupă un loc crucial. Vom avea în vadere ca în viitor să introducem metode moderne și mult mai eficiente de restaurare 
a bunurilor aflate în suferință. Printr-un program de conservare adecvat urmărim aigurarea sănătății pe termen lung a 
fiecărui obiect de muzeu și preântâmpinarea oricăror intervenții de restaurare. 

VI. Dinamica creșterii patrimoniului; 
 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. 

Important de remarcat este programul de creștere continuă a patrimoniului, pe căile consacrate, respectiv 
prin cercetari în teren, achiziții și donații. În fiecare an patrimoniul instituției îmbogățindu-se cu sute de noi obiecte, 
acestea contribuind la creșterea din punct de vedere valoric și numeric a patrimoniului deținut. 

VII. Popularizarea muzeului și a activităților sale 
În cadrul programului de popularizare a muzeului și a activităților se va avea în vedere parcurgerea mai multor 

pași. Cum ar fi lansarea unei multitudini de obiecte artizanele cu imagini ale unor piese din muzeu. De asemenea se 
va avea în vedere reactualizarea și adaptarea permanentă a site-urilor Muzeului. Cu prilejul fiecărui eveniment, urmând 
a fi lansate comunicate de presă, scurte spoturi publicitare. Utilizarea pe scară largă și a altor mijloace de promovare 
cum ar fi utilizarea facebooku-lui. În promovarea Muzeului un loc important vor continua să ocupe materialele editate 
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cu prilejul Sesiunii Națională de Comunicări Științifice. Deasemenea promovarea manifestărilor oferite de muzeu 
materialele de promovare și publicitate gen afișe, pliante, flayere, bannere, etc. nu vor lipsi. 

  
1. Proiecte în cadrul programelor.  
 
În cadrul fiecărui din programele enumerate mai sus vor fi inițiate o largă serie de proiecte, pentru diferite 

domenii ale științei. Astfel în cadrul programelor de cercetare științifică se vor derula proiecte mici, dar și proiecte 
medii și mari, cum ar fi: publicarea articolelor pe site-ul muzeului; documentare,  selectarea, documentarea şi 
pregătirea pieselor de  patrimoniu în vederea expunerii, cercetării; administrarea siteuri-lor instituției; monitorizarea  
punctelor fosilifere; realizarea de astrofotografii; realizarea evaluării de teren și rapoarte; cercetare imaginilor  LIDAR; 
întocmirea fișelor  de sit arheologic și înscrierea în Repertoriul Arheologic Național; cercetarea materialelor 
descoperite în siturile arheologice neolitice; descoperirea și cartarea a  noi vestigii arheologice și paleontologice; 
evaluări de teren și întocmirea de rapoarte de cercetare; supravehere arheologică la solicitarea terților, cu prilejul 
realizării unor investiții; descoperii de noi stele variabile;  cercetare, documentare/selectare bunurilor culturale – pentru 
studiere, expunere sau restaurare; sapaturi sistematice și de  salvare în diverse situri arheologice. 

 
În cadrul Programului de valorificare a patrimoniului se vor derula următoarele proiecte: 

- proiecte pentru lecţiile de muzeu; corecturi la  revistele muzeului;  Editare și revizuire – Antologie concurs 
de creație literară „Sesiunea juniorilor”;  publicarea de articole, studii, monografii de către fiecare specialist; 
participarea la sesiuni științifice, conferințe, mese rotunde 

Programul referitor la activități culturale cu publicul va cuprinde proiecte, cum ar fi: Lecții de muzeu 
pentru domenii și teme diferite; Observații astronomice; Spectacole de planetariu; Filme 3 D; Exponatul lunii; Lansări 
de carte; Conferințe; Tabăra de astronomie, Scoala de vară de astronomie; Concursuri  de creație literară; Ateliere de 
creație; Expoziții; Concerte de muzică clasică cu participare a unor tineri aflați încă pe băncile școlilor, dar și a unor 
nume consacrate din domeniu; Sesiunea de comunicări științifice.  

În cadrul programlui de evidența patrimoniului, valabil pentru toți specialiștii și toate secțiile instituției 
vor fi următoarele proiecte: 

Întocmire FAE/înregistrare  cărți; Evidența computerizată a patrimoniului; Clasare patrimoniu în ctategoriile 
fond/tezaur. 

În cadrul programului de conservarea și restaurarea bunurilor de patrimoniu vom avea în atenție, cu 
caracter permanent următoarele proiecte: 

Verificarea permanentă a stării de sănătate a întregului patrimoniu; conservare preventivă; întocmire fișe de 
conservare și restaurare; intervenții periodice în depozitele muzeului: restaurare piese; conservarea  si restaurarea 
pieselor provenite în urma cercetărilor de teren, donații, achiziții; preparare paleontologică a materialului osteologic 
colectat în punctele fosilifere din jud. Vaslui.  

Cel de-al șasele program respectiv cel care are în atenție dinamica creșterii patrimoniului se va 
materializa prin proiectele de:  

- donații; achiziții; cercetări în teren, sistematice, de salvare sau pereghieze. 
Popularizarea muzeului și a activităților sale se va realiza prin interemediul următoarlor proiecte: 
-tipărire material publicitar -afișe, invitații, flyere,diplome, communicate, bannere; punerea în circulație a 

unor produse artizanale; lansarea unor comunicate de presă; spoturi publicitare; filme de promovare a patrimoniului. 
 
2. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management 

- creșterea imporanței laturii educative a a ofertei cultural-științifice a muzeului; oferirea de consultanţă de specialitate 
pentru întocmirea documentației necesare obținerii autorizațiilor de construcție; participarea specialiștilor la diferite 
comisii existente la nivel județean (gen comisia de heraldică, comisia pentru elaborarea de strategii etc); transformarea 
bibliotecii instituției într-o bibliotecă deschisă publicului; adâncirea colaborării și inițierea unor contacte cu instituții 
și organizații care pregătesc și inițiază proiecte care vizează dezvoltarea turismului local, regional și național; - 
evenimente ca Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice, Zilele Culturale ale Bârladului, Noaptea Muzeelor  
să fie transformate în adevărate brenduri; creșterea numărului punctelor de comercializare a obiectelor de promovare; 
- organizarea și susținerea unor evenimente lansate de organizații culturale de amatori; verificarea frecventă a 
așteptărilor publicului larg, prin intermediul unor sondaje de opinie; oferirea de noi servicii de relaxare a publicului 
vizitator; 

- încurajarea colecționarilor de a alege muzeul drept locul cel mai sigur pentru colecții lelor și obținerea a noi 
donații; creșterea numărului de evenimente organizate în aer liber (prin amenajarea spațiilor aflate în aer liber); 
inițierea unor spectacole de prezentare a creației marilor artiști plastici a căror lucrări se află în patrimoniul Muzeului 
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„Vasile    Pârvan”; inițierea unor tabere de creație în domeniul artelor; încurajarea utilizării spațiilor muzeale pentru 
organizrea unor evenimente de către instituțiile de învățământ din oraș și împrejurimi; adâncirea colaborării cu 
Primăria și Consiliul Local Bârlad, inițierea și dezvoltarea unor programe în colaborare; organizarea unor evemimente 
și în mediul rural; - organizarea a noi spații de depozitare pentru secția de artă a instituției; 

- executarea reviziilor şi verificările trimestriale şi anuale conform contractelor de mentenanţă pentru 
 instalaţiile de stingere cu gaze inerte, montate în depozitele muzeului, precum şi pentru toate echipamentele 
 şi instalaţiile aferente  imobilelor aparţinând muzeului; 

- reparații Casa Sturdza; 
- amenajare curte interioară Casa Sturdza;  
- instalarea sistemelor de detecție a incendiilor  la imobilul Casa Sturdza; 
- instalarea sistemului de supraveghere video exterioare și intereioare la imobilul Casa Studza;  
- întreţinerea şi amenajarea permanentă aspațiilor verzi din preajma imobilelor;  
- continuarea procesului de dotare a laboratoarelor de conservare și restaurare a instituției;          
- verificările periodice 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.; 

- continuarea procesului de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ISU pentru cele patru imobile ale muzeului; 
- încheierea contractelor de service pentru instalaţiile de monitorizare, telefonie, calculatoare,  paza, etc.; 
- încheierea anuală a asigurărilor RCA a autoturismelor și autoutilitarelor deținute de muzeu;   
- Verificarea periodică 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;    
- 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; 
- executarea dezinfecţiei, dezinsecţiei şi deratizării la secţia de ştiinţele naturii;                                                              
- realizarea iluminatului arhitectural la imobilul Casa Studza;  
-  montarea unor uși de evacuare în caz de incendiu, la toate imobilele deținute;  
- instalarea rețelei de internet la Casa Studza;  
- modernizarea spațiului verde din preajma imobililui Casa Sturza;  
- realizarea firnei luminoase la imobilul Casa Studza; 
- repararea și recondiționarea uşilor şi ferestrelor de la Casa Sturdza; 
- mentenanță și softuri Planetariu;  
- achziționarea unei nișe chimice cu grup aspirant; 
- realizarea unui puțpentru alimentare cu apă din sursă proprie la Casa Studza; 
- încheierea procesului de modernizare a siteu-lui instituției;  
- intrarea în administrarea muzeului a părții de clădire aflată încă în posesia Raiffeisen Bank; 
- demararea procesului de reabilitare a acestui spațiu și pregătirea pentru organizarea unor   expoziții 

 permanente;  
- organizarea unui punct de informare și a unui punct comercial în spațiu nou reabilitat; 
- îmbunătățirea continuuă a spațiilor expoziționale și înoirea permanentă a tematicilor expozițiilor;  
- obținerea autorizațiilor la incendiu pentru imobilele din cadrul instituției,  
- modificarea construcției Planetaruilui în vederea respectării cerințelor ISU;  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


