
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 189      
 din 24 august 2017 

 
privind: numirea managerului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan 
Angheluţă” Galaţi pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020 
Iniţiator: Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7232/19.08.2017 
 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al 
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea 
calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Procesul verbal (Raport) final nr. 7232/17.08.2017 al Comisiei de 
evaluare pentru evaluarea noului proiect de management pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele 
Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi, pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr. 2.799/2015 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 
management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 
managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de 
activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 311/2003 (Legea muzeelor şi colecţiilor publice), 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2)  lit. e), alin. (5) lit. a) pct. 4  din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;     
                                                                

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aprobă rezultatul final al evaluării noului proiect de management pentru 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, pentru perioada septembrie 
2017 – septembrie 2020, prevăzut în Procesul verbal (Raport) final nr. 7232/17.08.2017 al 
Comisiei de evaluare pentru evaluarea noului proiect de management pentru Complexul Muzeal 
de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi, pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 
2020. 
 

Art.2.  Se aprobă proiectul de management pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 
“Răsvan Angheluţă” Galaţi, pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3. Se numeşte domnul ŞERBAN MĂDĂLIN IONUŢ în funcţia de Manager al 
ComplexulUI Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi, pentru perioada septembrie 
2017 – septembrie 2020, cu contractul de management pe o perioada de 3 ani. 
 

 Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 
“Răsvan Angheluţă” Galaţi şi d-lui MĂDĂLIN ŞERBAN IONUŢ. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

 
 
 

Coca Ionel                                                                                                                                                              SMRUSSMAC – Şef serviciu   

1. ex./17.08.2017                                                                                                                                                                Coca Ionel 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 
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Anexă 
 

PROIECT DE MANAGEMENT PENTRU MANAGEMENTUL  
COMPLEXULUI MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII „RĂSVAN ANGHELUŢĂ” GALAŢI  

pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020  
 
A. Analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi 
propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent 
 
 1. Instituţii, organizații, grupuri informale (analiza factorilor interesați) care se 
adresează aceleiași comunități 
 Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, numit în continuare, 
prescurtat, C.M.Ş.N. Galaţi, va trebui să participe activ, atât logistic cât şi prin consultanţă, la 
proiectele culturale ale administraţiei publice judeţene şi centrale, pe care să le realizeze în 
comun cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi, cu Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi şi Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi, dar şi cu alte 
instituţii de cultură ce ţin de autorităţile locale şi judeţene. 
 Complexul Muzeal va căuta să cultive, alături de celelalte instituţii de cultură din oraş, 
manifestări care să genereze produse cultural-educative şi ştiinţifice, astfel încât aria de 
adresabilitate să fie extinsă către cel mai divers public şi, în acelaşi timp, îmbogăţind formele 
sale de expresie. 
 
 2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, 
oportunități, amenințări) 
 Analiza SWOT determină gradul de realism a programelor şi proiectelor propuse a fi 
realizate în perioada de management. Evidenţierea punctelor tari/ slabe, a oportunităţilor şi 
ameninţărilor la adresa programelor şi proiectelor Complexului Muzeal constituie un punct de 
plecare în stabilirea priorităţilor şi adoptarea măsurilor necesare pentru implementarea lor. 

Puncte tari  

 Imagine bună; 

 Diversificarea activităţii Complexului Muzeal; 

 Acţiuni culturale vizibile; 

 Parteneriate cu numeroase instituţii de învăţământ, 
instituţii de cultură etc. 

 Eficienţă în gestionarea bugetului; 

 Eficienţă în implementarea proiectelor; 

 Aliniere la cerinţele europene de legislatie. 

Puncte slabe  

 Lipsa acută a personalului 
calificat şi necalificat; 

 Buget de investiţii insuficient 
pentru dimensiunea şi 
complexitatea Complexului Muzeal; 

 Salarizarea nemotivantă din 
      sistemul bugetar. 

Oportunităţi  

 Interes crescut al publicului pentru activităţile 
cultural-educative desfăşurate la nivelul 
Complexului Muzeal ; 

 Interes crescut al ONG-urilor şi institutiilor privind 
colaborarea cu C.M.Ş.N. Galaţi, atât la nivel 
naţional cât şi european; 

 Posibilităţi crescute de atragere a fondurilor 
europene. 

Ameninţări 

 Blocarea sau desfiinţarea 
posturilor vacante; 

 Reducerea personalului din 
sistemul bugetar; 

 Reducerea veniturilor, atât din 
subvenţii, cât si din venituri 
      proprii, ca urmare a crizei 
      economice; 

 Reducerea numărului de 
      vizitatori ca urmare a scăderii 
      nivelului de trai. 

 În urma analizei programelor instituţiei au fost identificate o serie de puncte forte: este 
cea mai frecventată instituţie de cultură din oraş şi din regiune, identifică continuu noi forme de 
activitate cu publicul, oferă o gamă largă de servicii şi facilităţi, are capacitate de adaptare la 
cerinţele de consum informaţional, oferă suport info-documentar bogat pentru procesul de 
învăţământ. Cele mai slabe puncte ale complexului muzeal sunt legate de spaţiul insuficient 
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pentru depozitare, limitând creşterea numerică a colecţiilor, lipsa expoziţiei de bază, 
dezvoltarea nevoilor beneficiarilor, care nu sunt reprezentaţi doar de publicul vizitator, într-un 
ritm mai rapid decât posibilităţile de dezvoltare ale instituţiei, astfel încât complexul muzeal nu 
poate răspunde pozitiv, în permanenţă, nevoilor acestora. Au aparut şi o serie de probleme din 
exterior, valabile şi pentru viitor, legate de scăderea continuă a numărului de locuitori din 
cauza migraţiei forţei de muncă, în special a celor tineri, reducerea timpului disponibil pentru 
recreere în rândul populaţiei active, existenţa anti-culturii comerciale, saturarea gradului de 
curiozitate a beneficiarilor ofertei culturale în cazul neadaptării rapide la nevoile acestora, ceea 
ce poate genera indiferenţă faţă de instituţia muzeală. Toate acestea reprezintă aspecte care 
pot duce la scăderea numărului de beneficiari şi la necesitatea identificării de noi modalităţi de 
atragere a publicului. 
 
 3. Analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea 
acesteia 
 Evaluarea mediului în care îşi desfăşoară activitatea Complexul Muzeal de Ştiinţele 
Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi a luat în considerare atât aspectele generate de existenţa în 
contextul european, cât şi pe cele din contextul naţional. Contextul european relevă evoluţia 
către o societate a învăţării continue, globalizarea economiei şi progresul eonomic rapid, mai 
ales în domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor, dezvoltarea mişcării open acces, 
toate acestea obligând muzeele publice să reînnoiască, într-un ritm rapid, conţinutul ştiinţific al 
informaţiilor şi mijloacele de valorificare ale acestora. Pe plan naţional există o serie de direcţii 
strategice de dezvoltare a instituţiilor muzeale publice, din care au fost selectate cele mai 
relevante aspecte pentru proiectele de dezvoltare ale complexului muzeal, care se referă la: 
sprijinirea cunoaşterii sub toate aspectele prin oferta de servicii de specialitate către persoane 
fizice şi organizaţii, extinderea accesului la colecţii şi dezvoltarea de noi servicii pentru 
beneficiari, perfecţionarea instrumentelor de acces la informaţiile cultural-educative ca 
expresie a plus-valorii produselor complexului muzeal; perfecţionarea serviciilor oferite 
utilizatorilor; monitorizarea cerinţelor utilizatorilor ca parte a politcii de dezvoltare a planificării 
investiţiilor; cunoaşterea nevoilor, aşteptărilor, a practicilor de consum, a profilului socio-
cultural al beneficiarilor de produse şi servicii specifice domeniului muzeal, în vederea 
diversificării şi îmbunătăţirii ofertei culturale. 
 Modul în care o instituţie de cultură se prezintă publicului este dat de o serie de factori, 
care, însumaţi, creează cartea sa de vizită. Plecând de la imaginea exterioară, care poate crea 
o impresie vizuală plăcută, ce te îndeamnă să afli mai multe şi până la modul în care cel care 
trece pragul muzeului percepe spaţiile expoziţionale sau cele conexe altor activităţi, Complexul 
Muzeal a încercat să transmită un mesaj clar vizitatorilor privind rolul său în societate. Deloc 
de neglijat este comportamentul personalului faţă de public, profesionalismul acestuia, modul 
în care intervine discret dar convingător în relaţia cu publicul vizitator sau cu participanţii la 
diferitele activităţi culturale. La fel ca şi tradiţia unei instituţii muzeale şi imaginea ei se 
construieşte în timp, se păstrează dar se şi actualizează, în concordanţă cu cerinţele mediului 
exterior, cu scopul de a-şi îndeplini misiunea de bază. Modul în care publicul percepe 
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi a constituit un element 
prioritar al strategiei manageriale și în perioada 2014 - 2017. 
 Instituţia muzeală este percepută diferenţiat, în funcţie de preferinţele şi de nivelul de 
educaţie al publicului. În mediile ştiinţifice, academice, C.M.Ş.N. Galaţi este văzut ca o 
instituţie dinamică, ce reuşeşte să valorifice rezultatele atât expoziţional, cât şi prin lucrări 
științifice de specialitate. Pe plan local, în cele mai multe medii, muzeul este remarcat ca o 
instituţie ce a abordat o nouă deschidere către public, cu un personal activ, implicat în activităţi 
variate mai ales în cele ce vizează publicul tânăr. Expoziţiile sunt, în general, apreciate, mai 
ales în contextul în care instituţia a căutat să organizeze expoziţii temporare variate şi atractive 
ca tematică.  
 Realizarea cu succes a programelor de activitate asumate depinde de modul în care 
publicul percepe desfăşurarea tuturor proiectelor culturale, percepţie condiţionată şi de 
imaginea pe care instituția muzeală reuşeşte să o transmită. Principalele căi de transmitere au 
fost şi vor fi constituite de propriile acţiuni de publicitate ale instituţiei, de promovarea 
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programelor şi proiectelor desfăşurate în secțiile sale şi de diseminarea rezultatelor acestora. 
În mod concret aceastea se vor realiza astfel: 

 prin creşterea gradului de transparenţă, vizibilitate şi mediatizare a activităţii instituţiei; 

 prin participarea la evenimente cu vizibilitate mare precum Noaptea Muzeelor, Ziua Dunării, 
Sărbătorile Galațiului etc.; 

 prin oferirea, în mod permanent, către mass-media, a comunicatelor de presă privind 
evenimentele culturale organizate; 

  prin participarea la emisiuni radio - TV (posturi locale, regionale, naţionale) şi susţinerea 
periodică, a unor conferinţe de presă; 

 prin editarea de afişe, pliante şi invitaţii pentru expoziţiile şi manifestările culturale organizate; 

 prin realizarea şi difuzarea de materiale publicitare (mape, cărţi poştale ilustrate, pliante, 
medalii, CD-uri cu diferite prezentări ale secțiilor Complexului Muzeal etc.); 

 prin realizarea unor suveniruri şi produse personalizate; 

  prin îmbunătăţirea structurii şi a graficii paginii de web a proprii şi permanenta ei actualizare, în 
scopul promovării activităţilor curente dar şi a altor date de interes general 
(http://www.cmsngl.ro); 

 prin promovarea activităţilor Complexului Muzeal pe conturile proprii de Facebook; 

 prin colaborări cu terţe organizaţii, pentru promovarea muzeului şi a activităţilor desfăşurate pe 
o serie de alte website-uri de specialitate; 

 prin organizarea periodică de concursuri. 
 
 4. Propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, 
cercetări, alte surse de informare) 
 Anual se fac studii cu privire la categoriile de public, în cadrul Compartimentului Relaţii 
Publice, Educaţie, Informatizare. Acestea se bazează pe categoriile de bilete vândute către 
vizitatori, respectiv bilete cu preţ întreg, bilete cu preţ redus, bilete pentru Planetariu şi bilete 
gratuite. Din acest punct de vedere, o separaţie clară pe categorii de vizitatori, respectiv adulţi, 
copii, elevi, studenţi, pensionari, persoane cu dizabilităţi etc., nu a putut fi făcută deocamdată, 
neexistând bilete speciale pentru fiecare tip de vizitatori. În compensaţie s-au făcut, pe 
parcursul fiecărui an calendaristic, observaţii, fotografii, filme, interviuri care au permis 
monitorizarea eficientă a categoriilor de public care au vizitat C.M.Ş.N. Galaţi.  
 În vederea cunoaşterii preferinţelor publicului se va apela la o serie de măsurători 
cantitative, respectiv la înregistrarea profilului de vârstă şi domiciliul beneficiarului prin: 

 realizarea unor chestionare în rândul participanţilor la diverse activităţi, privind gradul de 
mulţumire faţă de acestea; 

 monitorizarea vizitatorilor, atât pe grupuri cât şi individual, prin vânzarea de bilete dedicate 
(pentru copii până în 5 ani, pentru elevi, studenți, pensionari etc.; 

 monitorizarea participanţilor la diferite tipuri de activităţi, altele decât cele expoziționale 
(simpozioane, conferințe, spectacole etc.); 
 Vor fi monitorizate vizitele virtuale efectuate pe website-ul instituţiei și pe paginile de 
Facebook, pentru stabilirea „profilului geografic” și nu numai, al vizitatorilor virtuali. 
 Ca o măsură calitativă, gândită pentru monitoriza impactul ofertei culturale, se va urmări 
și feedback-ul publicului aşa cum va reieşi din sugestiile și punctele de vedere scrise în 
„Cartea de impresii”, aflată la intrarea în Complexul Muzeal sau înregistrate la viitorul pupitru 
electronic, care va fi amplasat în holul de la intrarea în clădire. 

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

 C.M.Ş.N. Galaţi se concentrează în permanenţă asupra publicului şi comunităţii, prin 
dezvoltarea şi menţinerea unor legături puternice şi de lungă durată cu şcolile, universităţile, 
bibliotecile şi diverse organizaţii civice. Îmbunătăţirea calităţii activităţilor cultural-educative şi 
ştiinţifice, ameliorarea poziţiei pe care o are C.M.Ş.N. Galaţi în mişcarea culturală românească, 
vor aduce, cu siguranţă, beneficii pe termen lung, atât municipiului şi regiunii din care face 
parte, cât şi întregii ţări, contribuind la consolidarea bunei reputaţii pe care deja a dobândit-o 
pe plan naţional. 
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 Grupurile-ţintă al activităţilor instituţiei sunt reprezentate din cei peste 86.000 de 
preşcolari și elevi, cele 5.900 de cadre didactice (educatoare, învăţatori, institutori, profesori) 
din 195 de unităţi şcolare (preşcolare, gimnaziale, liceale, postliceale) din judeţ, dar şi din cei 
aproximativ 10.000 studenţi și 750 cadre didactice din cadrul Universităţilor „Dunărea de Jos” 
şi „Danubius”. Din aceste date rezultă că în cadrul activităţilor cultural-educative ale C.M.Ş.N. 
Galaţi pot fi implicaţi direct peste 100.000 de locuitori ai judeţului, adică cca. 17% din populaţie, 
ceea ce reprezintă un public ţintă numeros. 
 

6. Profilul beneficiarului actual 
 Bazată pe o cercetare de marketing care a relevat necesitatea identificării de noi 
modalităţi de atragere a publicului vizitator, prezenta analiză este importantă pentru elaborarea 
deciziilor manageriale ale instituţiei, referitoare la îmbunătăţirea şi dezvoltarea continuă a 
serviciilor oferite. În acelaşi timp, propune noi metodologii pentru atragerea copiilor, prin 
activităţi de animaţie culturală bazate pe dezvoltarea formei tradiţionale de inteligenţă, 
respectiv cea reflexivă, care îşi pierde tot mai mult din autoritate din cauza excesului de 
mesaje audio-vizuale. Factorii sociali se caracterizează prin dezvoltarea învăţământului şi a 
cercetării ştiinţifice la toate nivelele, lipsa locurilor de muncă şi nevoia de educaţie permanentă, 
apariţia de profesii noi, necesitatea reconversiei profesionale, pericolul excluderii sociale, 
evoluţiile ratei şomajului, liberalizarea circulaţiei persoanelor şi migraţia în străinătate pentru 
locuri de muncă, ansamblul acestor factori determinând o reconsiderare a structurii achiziţiilor, 
serviciilor şi produselor oferite. Mediul informaţional actual influenţează dramatic activitatea 
muzeală datorită creşterii impactului documentelor electronice şi audiovizuale şi a dezvoltării 
fără precedent a mijloacelor şi sistemelor de comunicaţii.  
 Analiza mediului financiar nu arată o situaţie prea favorabilă pentru instituţiile muzeale 
de interes judeţean, care depind financiar strict de resursele alocate de autorităţile locale. 
Dezvoltarea serviciilor noi este dificilă din cauza alocaţiilor bugetare modeste, comparativ cu 
instituţiile similare, dar clasificate ca fiind de interes naţional, a dificultăţilor legislative care 
împiedică atragerea de resurse extrabugetare şi sponsorizări, creşterii continue a cheltuielilor 
de întreţinere etc. Factorii politici locali şi buna relaţie a instituţiei cu aceştia, imaginea pe care 
complexul muzeal o are în comunitatea locală au, de obicei, o influenţă determinantă pentru 
alocarea fondurilor necesare dezvoltării. 
 Publicul interesat de activităţile desfăşurate în cadrul C.M.Ş.N. Galaţi este diversificat, 
dar dificil de inclus într-o anume categorie. Se distinge, în primul rând, o categorie largă de 
preşcolari, elevi şi studenţi, dar şi cadre didactice, reprezentate de educatori, învăţători şi 
profesori, la care se audaugă o categorie, relativ numeroasă, de intelectuali de diferite alte 
profesii. Aceste categorii sunt completate de segmentul muncitoresc, mai ales în Galaţi, şi de 
populaţia implicată activ în agricultură, din zonele rurale limitrofe. Privit în ansamblul său, acest 
public divers şi relativ eterogen, are câteva elemente comune care îl caracterizează şi care 
trebuie luate în considerare atunci când se planifică un eveniment cultural sau când sunt 
concepute strategii formative. 
 
B. Analiza activității instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia 
  
 1. Analiza programelor și a proiectelor instituției 
 Numărul principalelor programe și proiecte derulate în cadrul secțiilor și 
compartimentelor C.M.Ş.N. Galaţi (perioada 2014-2016) a fost, după cum urmează: 

 în anul 2014, au fost organizate 49 de evenimente și acțiuni culturale (16 expoziții temporare, 5 
conferințe și 28 proiecte educaționale), față de cele 40 propuse ințial în Programul minimal. 

 în anul 2015, au fost organizate 78 de evenimente și acțiuni culturale (14 expoziții temporare, 
10 conferințe și 54 proiecte educaționale), față de cele 49 propuse ințial în Programul minimal. 

 în anul 2016, au fost organizate 92 de evenimente și acțiuni culturale (23 expoziții temporare, 4 
conferințe și 65 proiecte educaționale), față de cele 49 propuse inițial în Programul minimal. 
 A se consulta Anexa nr. 1, pentru detalii. 
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2. Concluzii 
 Programele de expoziții temporare, proiecte educaționale și conferințe au pus accent pe 
cele mai importante elemente ale patrimoniului cultural mobil deținut, dar și pe rezultatele 
activităților de cercetare ale specialiștilor. Programele au avut la bază Calendarul 
evenimentelor ecologice de interes european și internațional, dar a inclus, totodată, şi activităţi 
cu caracter periodic, anual. 
 Publicul participant la programele și evenimentele realizate de Complexul Muzeal s-a 
încadrat în mai multe categorii: 

 public tânăr, de vârstă preşcolară şi scolară (grupele de vârstă 5-7 ani, 8-12 ani, 12-14 ani), 
participant la proiectele de pedagogie şi de educaţie muzeală; 

 public tânăr şi familii (14-18 ani, 18-24 ani şi peste 24 ani) precum şi adulţi activi, beneficiari de 
vizite ghidate în expoziţiile temporare, sectoarele grădinii botanice sau în parcul zoo; 

 vârstnici (pensionari), participanți la vernisaje de expoziţii, conferinţe, mese rotunde şi 
simpozioane, evenimente culturale; 

 specialişti români şi străini (cercetători în domeniul ştiinţelor naturii) – punerea la dispoziţie a 
diverselor materiale solicitate; 

 studenţi și personal muzeal în formare, beneficiari de stagii de practică; 

 turişti români şi străini, beneficiari de vizite ghidate în secțiile Complexului Muzeal. 
 Complexul Muzeal a făcut eforturi pentru atragerea de noi categorii de beneficiari şi, 
implicit, a unui public mai interesat de diversificarea ofertei culturale şi educative a instituţiei, 
dovadă fiind creșterea numărului de vizitatori, de la un an la altul. S-au încheiat protocoale de 
colaborare cu majoritatea grădiniţelor, şcolilor şi liceelor din municipiul Galaţi, dar şi cu unităţi 
de învăţământ din judeţ.  
 În consecinţă, se poate aprecia că obiectivele cu privire la atragerea mai multor categorii 
de public au fost atinse până în prezent, iar în perspectivă, Complexul Muzeal îşi propune o 
creştere cantitativă pe întreg spectrul categoriilor de public la care s-a făcut referire mai sus. 
 

2.1. Reformularea mesajului, după caz. 
 Mesajul către public, ce a fost întărit prin deviza „C.M.Ș.N. Galați, Te surprinde mereu!” 
nu necesită o reformulare. Complexul Muzeal, prin expoziţiile şi activităţile ce vor fi derulate, va 
rămâne şi în perioada următoare un loc de cunoaştere, de informare, de recreere și un loc de 
întâlnire al oamenilor cu natura. 
 

2.2. Descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii. 
 Pentru îndeplinirea misiunii, la C.M.Ș.N. Galați se vor avea în vedere, pe lângă 
continuarea programelor şi proiectelor existente, o serie de alte măsuri care să aibă ca scop 
îmbunătăţirea actului cultural, valorificarea, cercetarea şi conservarea patrimoniului deţinut. 
 Realizarea programele și proiectelor va viza: 

 identificarea de noi tematici, atractive, pentru expoziţiile temporare şi căutarea de noi parteneri 
în realizarea lor; 

 continuarea realizării unor expoziţii în afara sediului, vizând astfel mărirea numărului de 
beneficiari; 

 dezvoltarea parteneriatelor existente şi realizarea unora noi, în cadrul reţelei muzeale 
naţionale; 

 continuarea proiectelor expoziţionale tradiționale și de succes; 

 iniţierea unor proiecte educaționale noi; 

 continuarea şi dezvoltarea politicii editoriale a muzeului, prin editarea unor noi albume și 
cataloage ale colecţiilor deţinute; 

 organizarea periodică a unor sesiuni ştiinţifice, simpozioane, dezbateri şi mese rotunde; 

 identificarea unor colaborări în domeniul cercetării biologice şi posibilitatea aplicării pentru 
diferite programe de finanţare; 

 diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice, prin participarea la conferinţe şi sesiuni de 
comunicări ştiinţifice, prin studii şi articolele de specialitate şi, pentru publicul larg, prin articole 
de popularizare; 
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 continuarea evidenţei primare a patrimoniului prin întocmirea fişelor analitice și a înregistrărilor 
în baza de date DOCPAT; 

 continuarea derulării procedurilor de clasare a patrimoniului în cele două categorii juridice 
(tezaur şi fond); 

 inventarierea periodică a colecţiilor, în condiţiile prevăzute de lege; 

 continuarea măsurilor şi acţiunilor prin mijloace şi tehnici specifice în conformitate cu normele 
de conservare. 
 
C. Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, 
după caz 
  
 1. Analiza reglementărilor interne ale instituției și a actelor normative incidente 
 C.M.Ş.N. Galaţi funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Galaţi ca instituţie de 
drept public cu personalitate juridică. Finanţarea C.M.Ş.N. Galaţi se realizează din subvenţii 
acordate de la bugetul Consiliului Judeţean Galaţi şi din venituri proprii. Este ordonator terţiar 
de credite, cu personalitate juridică, întreaga activitate a acestuia desfăşurându-se în 
conformitate cu legislaţia română în vigoare şi cu prevederile Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare, aprobat prin Hotărârea nr. 328/29.10.2009. 
 
 2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne. 
 În următoarea perioadă de management va fi reanalizat Regulamentul de ordine 
interioară (ROI), Regulamentul de organizare și funcționare (ROF), Organigrama și Statul de 
funcții, fișele de post, împreună cu colectivul C.M.Ș.N. Galați, dar și cu specialiștii aparatului 
Consiliului Județean Galați. Acolo unde va fi cazul, vor fi făcute modificări, pentru ca instituția 
să se adapteze la nevoile actuale și în conformitate cu programele și proiectele propuse pentru 
următoarea perioadă de management, în concordanță cu noutățile legislative de la nivel 
național și județean. 
 
 3. Analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii 
și/sau externalizate 
 C.M.Ş.N. Galaţi va propune modificarea reglementărilor interne în funcţie de dinamica 
personalului şi nivelul financiar al proiectelor şi investiţiilor aprobate, prin completarea Statului 
de Funcții și Organigramei C.M.Ș.N. Galați, după cum urmează: 

 La Secția Acvariu, este nevoie de înființarea unui post de șef de secție, care să coordoneze 
eficient activitatea angajaților, precum și de 2 supraveghetori, care să asigure un climat civilizat 
de vizitare și de protejare a patrimoniului viu expus. De asemenea, este nevoie de angajarea 
unui un conservator, cu atribuții în prepararea și administrarea hranei pentru pești; 

 La Secția Grădina Zoologică, este nevoie de înființarea unui post de șef de secție, care să 
coordoneze eficient activitatea angajaților. De asemenea, este nevoie de 1 muzeograf şi 2 
conservatori, care să asigure realizarea proiectelor educaționale și a ghidajului în parc, în 
prezent, din lipsă de personal, acestea fiind desfășurate cu sprijinul specialiștilor secției 
Muzeu. 
  

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

C.M.Ş.N. Galaţi dispune de o serie de spaţii (birouri, holuri, săli de expoziţie, depozite 
ştiinţifice etc.) a căror exploatare este făcută în mod eficient în condiţiile date. Au fost realizate 
analize cu privire la dinamica personalului, expoziţiilor, evenimentelor astfel încât randamentul 
utilizării spaţiilor să fie ridicat. Personalul angajat este distribuit în birouri în aşa fel încât să fie 
asigurate condiţii bune de lucru şi igienă. Spaţiile potenţial utilizabile (holul de intrare în 
cladirea complexului muzeal, holul de legătură dintre clădirea complexului şi corpul de birouri 
aparţinând Secţiei Grădina Botanică şi Planetariului, sălile viitoarei expoziţii de bază a Secţiei 
Muzeu, terasa circulabilă de la ultimul nivel al clădirii, etc.) sunt folosite cu succes pentru 
realizarea expoziţiilor temporare proprii complexului muzeal, dar şi ale altor instituţii, pentru 



HOTĂRÂREA Nr. 189 din 24 august 2017 
pag. nr. 8 

desfăşurarea de conferinţe, spectacole, lecţii tematice şi, în general, pentru activităţi cultural-
educative care se adresează unui public numeros. La intrarea principală a clădirii complexului 
muzeal, există două piste pentru persoanele cu dizabilităţi, câte una, de fiecare parte a scării 
de acces. De asemenea, pistele de acces se regăsesc şi în interiorul clădirii, astfel încât 
persoanele cu dizabilităţi să poată vizita expoziţiile de la demisol (Acvariu), parter şi etajul I. 
Accesul la cele 3 niveluri este facilitat de un lift spaţios, cu deschiderea uşilor conformă 
specificaţiilor pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi cu tot cu fotoliul rulant, dar şi a 
mamelor cu copii în cărucior. La demisol, în zona expoziţiei de la Secţia Acvariu, există un 
punct de acces către o toaletă special concepută pentru persoanele cu dizabilităţi. 
Pentru ca creşte gradul de confort al publicului, în timpul vizitării, la parter este amenajată o 
garderobă, iar la fiecare nivel al clădirii există canapele unde persoanele în vârstă, copiii mici 
sau mamele cu copii, pot să se odihnească. În zona de la intrarea principală în clădirea 
complexului muzeal este amenajat un magazin de unde vizitatorii pot procura, contra cost, 
cărţi poştale, broşuri, pliante, suveniruri etc., lucruri care completează într-un mod plăcut 
experienţa vizitării complexului muzeal. 
 În cadrul C.M.Ş.N. Galaţi, modificările, extinderile, reparaţiile sau reabilitările pot fi 
realizate doar în concordanţă cu bugetul aprobat la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi. Totuşi, 
există o serie de aspecte care au caracter de prioritate: 
 

a) Secţia Muzeu 
În perioada 2017-2020, conducerea C.M.Ş.N. Galaţi se va implica activ în rezolvarea a 

numeroase probleme, pentru buna desfăşurare a activităţilor de cercetare, documentare, 
educaţie, relaţii publice etc., din cadrul Secţiei Muzeu, unele dintre acestea având caracter de 
urgenţă: 

 Proiectul viitoarei expoziţii de bază a Muzeului şi-a pierdut valabilitatea, trebuind a fi găsite 
fondurile necesarii realizării unui nou proiect. Problema cea mai spinoasă este constituită de 
faptul că, odată cu trecerea timpului, ideile iniţiale au ajuns să fie perimate, mai ales din punct 
de vedere muzeotehnic, impunându-se astfel găsirea unei noi modalităţi de realizare, conform 
ultimelor tendinţe. Pentru ca proiectul expoziţiei să fie executat în condiţii profesioniste, la 
standarde internaţionale, va trebui contractată o firmă de design, specializată în ambientarea 
viitoarelor săli de expoziţiei unde expunerea ideilor din proiectul iniţial va fi făcută într-o 
manieră modernă, interactivă, bogată în elemente multimedia, cu proiecţii tridimensionale şi 
efecte de sunet spectaculoase.; 

 Formarea şi coordonarea unei echipe de specialişti IT (de preferat, muzeografi) cu abilităţi în 
realizarea de programe interactive şi alte materiale utilizabile în cadrul expoziţiilor programate, 
pentru realizarea de CD-uri cu produse software de specialitate, pentru trecerea în format 
electronic şi arhivarea tuturor datelor privitoare la colecţiile existente ale C.M.Ş.N. Galaţi 
precum şi crearea unei baze de date accesibilă pe internet; 

 Definitivarea şi publicarea paginii de internet a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi; 

 Refacerea panourilor informative a C.M.Ş.N. Galaţi din incinta complexului precum şi din Mun. 
Galaţi, în conformitate cu ultimele tendinţe grafice, şi actualizarea lor de fiecare dată când 
condiţiile o cer; având în vedere că Mun. Galaţi se doreşte a fi turistic, este necesară utilizarea 
de panouri informative în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională (de ex. engleză şi 
franceză); 

 Realizarea, în interiorul clădirii C.M.Ş.N. Galaţi, a unui sistem informativ coerent, clar, în mai 
multe limbi, care să ilustreze facilităţile existente, programul de vizitare, expoziţiile curente şi 
viitoare, activităţile cu publicul, evenimentele speciale etc.; 

  Întocmirea unor proiecte anuale precise pentru colectarea de material specific colecţiilor 
muzeelor de ştiinţe ale naturii şi întocmirea de rapoarte anuale complete. Aceste activităţi sunt 
imperios necesare, având în vedere faptul că numărul pieselor existente în anul 2016, în 
colecţiile C.M.Ş.N. Galaţi, este relativ mic şi nu întotdeauna în bună stare de conservare, în 
comparaţie cu alte instituţii similare sau chiar mai mici, dacă se face raportarea la suprafaţa de 
funcţionare a complexului muzeal; angajarea sau contractarea de personal specializat 
(taxidermişti) pentru operaţiunile de naturalizare a materialului biologic; 
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 Participarea cu consecvenţă, a personalului ştiinţific al C.M.Ş.N. Galaţi, cu lucrări de 
specialitate, care să ateste calitatea activităţii desfăşurate, la sesiuni de comunicări ştiinţifice, 
simpozioane, conferinţe naţionale şi internaţionale, prilej cu care se pot stabili relaţii cu alte 
instituţii care pot deveni partenere în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană şi nu numai; 

 Ca instituţia C.M.S.N. Galaţi să fie profitabilă trebuie ca aceasta să aibă o activitate susţinută, 
în concordanţă dorinţele publicului vizitator şi mai puţin încorsetată în vechile precepte despre 
muzeu. La ora actuală cei care vin în muzeu doresc să se simtă bine, doresc să se distreze, să 
vadă ceva inedit şi mai puţin doresc să se „îmbuibe” cu ştiinţă. Rolul specialiştilor din muzeu 
este să facă această ştiinţă „digerabilă” de către orice categorie de public. Când vor fi 
îndeplinite aceste lucruri muzeul va avea, în permanenţă, mulţi vizitatori, lucru care înseamnă, 
de ce nu? şi mai multe venituri realizate. 
 

b. Secţia Acvariu 
Acvariul trebuie să stimuleze în permanenţă interesul publicului pentru lumea acvatică 

expunând o colecţie bogată de peşti, estetic dispusă în bazine, dar care să suporte, periodic, 
introducerea de elemente de noutate, atracţie şi unicitate pe „piaţa” Acvariilor publice din 
România. În spatele acestei expoziţii, cadrul tehnic, material şi uman trebuie permanent 
sprijinit astfel încât să fie asigurat un mediu viabil pentru peşti şi o exploatare durabilă a 
Acvariului.  

Între parametrii funcţionali ai Acvariului, calitatea obiectului expus şi numărul de 
vizitatori există o strânsă corelaţie iar un management sinergic al acestora motivat de 
deficienţele actuale de natură tehnico-constructivă poate aduce beneficii importante şi 
constante instituţiei muzeale. 

 
b.1. Acvarii peşti dulcicoli indigeni, sistem Amazon şi spaţii conexe 
Sunt necesare o suită de investiţii, aplicabile în perioada 2017-2020, cu impact asupra 

optimizării sistemului, din punct de vedere funcţional şi operaţional (de facilitare a exploatării 
de către om) – în prezent, cu parametri proiectaţi şi funcţionali deficitari în raport cu un acvariu 
public de nivel european: 

b.1.1. Funcţionalizare/ refuncţionalizare sisteme recirculante acvarii: 

 Automatizare echipamente tehnice în funcţiune: centralizarea tuturor informaţiilor privind 
regimul de lucru al tuturor dispozitivelor, echipamentelor (pompe, compresoare, 
skimmer/ozonizator, iluminat acvarii, senzori de nivel etc.) într-un panou de comandă şi 
control. 

b.1.2. Dotări, reparaţii, mentenanţă, înlocuire echipamente acvarii la care expiră durata 
de funcţionare: 

 Optimizarea/refuncţionalizarea sistemului de iluminare al acvariilor expoziţionale în raport cu 
normele de expunere în acvarii publice (parţial implementat în unele arii de lucru); 

 Optimizarea ratei de recirculare în sistemul recirculant Amazon prin înlocuirea pompelor 
actuale de recirculare. 2 buc. pompe, cu 1-2 înlocuiri pe durata de referinţă, funcţie de 
durabilitate; 

 Înlocuire echipamente long life: compresoare aer, 2 buc. 

 Înlocuire pompe sistem recirculant peşti indigeni ca urmare a expirării duratei de funcţionare. 2 
buc. pompe, cu 1-2 înlocuiri pe durata de referinţă funcţie de durabilitate. 

b.1.3. Obiective ştiinţifice şi cultural-educative: 

 Refacerea sistemului de etichetare a acvariilor expoziţionale. Introducerea de sisteme digitale 
de prezentare a informaţiilor; 

 Informatizarea spaţiului public al Acvariului (conectarea plasmelor deja existente la o reţea de 
transmitere de documentare, prezentări PowerPoint etc.); 

 Refacerea panoului interactiv “Sturionii” şi implementarea tehnologiei multi-touch, în realizarea 
acestuia; 

 Îmbogăţirea colecţiilor vii de peşti dulcicoli tropicali cu specii de interes ştiinţific/ornamental (se 
are în vedere şi refuncţionalizarea periodică a unora dintre acvariile actuale din sistemul 



HOTĂRÂREA Nr. 189 din 24 august 2017 
pag. nr. 10 

dulcicol indigen şi upgrade-ul tehnico-funcţional în raport cu noi specii propuse spre a fi expuse 
şi care trebuie să fie periodic înlocuite în colecţia unui acvariu public pe criterii obiective) ; 

 Îmbogăţirea colecţiei de peşti dulcicoli indigeni - pescuit expediţionar pe Dunărea de Jos şi 
afluenţi. Cercetare ştiinţifică în aria de interes conform temelor de cercetare multianuale 
individuale (proiecte multianuale, în colaborare cu instituţii acreditate pentru pescuitul ştiinţific, 
în măsura criteriilor proprii de eligibilitate ale C.M.Ş.N. Galaţi); 

 Îmbogăţirea colecţiei ştiinţifice naturalizate, prin achiziţii colecţii (peşti cartilaginoşi dar şi alte 
grupe) şi valorificarea periodică a lor în expoziţii, în spaţiul public al Acvariului. 

b.1.4. Altele: 

 Înlocuire aparatură pentru realizarea analizelor chimice, care are depăşită cu mult durata de 
funcţionare, şi achiziţia de consumabile; 

 Achiziţie agregat de pescuit electric. 
 

b.2. Sistem recirculant marin 
În prezent, există numeroase deficienţe de proiectare sau execuţie a sistemului marin, 

cu impact asupra managementului calităţii apei şi rezultatelor menţinerii peştilor în captivitate, 
pe durate îndelungate de timp. 

Obiectivele de viitor, ce vor fi avute în vedere în perioada 2017-2020 sunt: 
b.2.1. Realizarea unui acvariu expoziţional cu nevertebrate marine; 
b.2.2. Dotări acvariul marin expoziţional: 

 Skimmer pe acvariul marin, de aceeaşi capacitate ca cel existent (Helgoland 600) cu refulare 
direct în acvariu; 

 Peşti, 200 exemplare; 

 Achiziţionarea a 5 pompe de recirculare apă marină de 22 mc/h; 

 Achiziţionarea a 4 pompe de curenţi marini de 30 000 l/h., fiecare. 
b.2.3. Dotări acvarii Carantină marină: 

 10 pompe de recirculare pentru sistemele carantină marină; 

 Lămpi UV şi balaste, 8 bucăţi; 
b.2.4. Altele: 

 Sare marină pentru întreţinerea acvariului marin dar şi sare marină specială pentru creştere 
corali; 

 
b.3. Laboratoare: ihitologie, chimie, depozit ştiinţific 

 Dotarea laboratorului de ihtiologie în vederea efectuării locale a unui set minim de analize 
microbiologice (şi diagnosticării rapide a stării peştilor, a eficienţei funcţionării filtrelor 
biologice), fotografiere şi prelucrare ştiinţifică a datelor etc.; 

 Dotarea, în continuare, a laboratorului de chimie cu aparatura care deserveşte Acvariul, astfel 
încât să se realizeze local şi în timp util, monitorizarea parametrilor cu efect limitativ asupra 
peştilor; 

 Asigurarea în ritm optim, a consumabilelor şi coordonarea, totodată, a utilizării lor raţionale. 
Acest lucru e posibil printr-o interrelaţionare a specialiştilor de chimie, piscicultură, medicină 
veterinară şi comunicarea observaţiilor individuale în vederea supervizării continue a stării 
peştilor; 

 Completarea dotării laboratorului de ihtiologie: microscopie, fotografiere digitală etc. care să 
permită desfăşurarea programelor de supraveghere, studiu, observaţie a colecţiilor, lucrărilor 
ştiinţifice. 
 

c) Planetariul şi Observatorul astronomic 
 
c.1. Reparaţii, mentenanţă echipamente: 

 Mentenanţa, cu o firmă specializată, a sistemului de proiecţie al Planetariului. Este necesară 
pentru că sistemul de proiecţie a ieşit din garanţie, eventualele defecțiuni care pot apărea 
putând genera perioade de timp în care accesul publicului să fie restricţionat, din motive 
tehnice. Sistemul de proiecţie din Planetariu a fost realizat din fonduri europene prin proiectul 
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„Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi – obiectiv turistic transfrontalier” implementat de 
Consiliul Judeţului Galaţi; 
 

c.2. Dotări, achiziţie consumabile, echipamente şi software: 

 4 lămpi/an pentru proiectoarele sistemului de proiecţie din Planetariu; 

 Telescop SkyWatcher StarGate 20” SynScan 508/2000 Goto Dobson; 

 Dust-Cover pentru telescop Dobson 20”; 

 Carucior de transport pentru telescop SkyWatcher StarGate 20”; 

 Reflector newtonian SkyWatcher 2001P-EQ5; 

 Binoclu SkyMaster 25X100; 

 Trepied HD altazimutal Celestron pentru binoclu SkyMaster 25X100; 

 Refractor 150/1200mm cu montura EQ6 PROSynScan GOTO; 

 Cărucior cu roţi pentru refractor 150/1200mm cu montură EQ6; 

 Camera CCD SBIG STX-16803; 

 Roata de filtre FW8S-STXL; 

 Laptop pentru Sala de programe educaționale; 

 Licenţe pentru două spectacole noi de Planetariu/ an (unul pentru copii și unul pentru publicul 
larg). 
 

d) Grădina Botanică 
Structura tematică a Grădinii Botanice a fost elaborată ţinându-se cont de funcţiile pe 

care trebuie să le îndeplinească: ştiinţifică, de conservare, a unui cât mai bogat fond genetic, 
didactică, educativă (fiind secţie a unei instituţii muzeale, acestei funcţii i s-a acordat o mai 
mare atenţie) şi recreativă. S-a ţinut seama atât de relieful terenului, de zonele de interes, cât 
şi de căile de acces pentru publicul vizitator. Pentru perioada 2017-2020 sunt propuse 
următoarele: 
 

d.1. Continuarea sau iniţierea unor investiţii noi: 

 Realizarea unui nou proiect pentru execuţia complexului de sere, pe o suprafata de 3.176 m2 
(Corp cupolă A – destinaţie: punct info-complex sere si expozitii temporare; Corp cupolă B – 
destinaţie: seră pentru plante acvatice; Corp Palmariu – destinaţie: seră  arbori tropicali 
(palmieri, bananieri, cocotieri, liane, etc.) în zona centrală şi specii tropicale şi subtropicale, de 
mici dimensiuni, în alveolele perimetrale; CORP seră plante suculente şi cactuşi – destinaţie: 
seră plante suculente şi cactusi; Spaţiu tehnologic sere – destinaţie: activităţi specifice de 
înmulţire şi tratament a plantelor în ghivece; Corp Papilionarium-Insectarium – destinaţie: 
prezentarea unor specii de fluturi exotici în spaţii floristice specifice; 

 Proiectare şi execuţie sistem automat sectorial de irigaţie pe o suprafaţă de 5 ha.  

 Dezafectarea serelor vechi şi înfiinţarea, pe acelaşi amplasament a sectorului sistematic; 

 Amenajare de spaţii expoziţionale pentru plante exotice; 

 Reparația  podului de traversare din sectorul Flora României; 

 Sistematizarea pe verticală a sectorului Plante Medicinale şi Utile şi construcţia unui nou foişor 
din lemn. 

d.2. Dotări în vederea eficientizării activităţilor: 

 Maşină tip Rider pentru cosit gazon; 

 Motocositori cu sac colector (2 buc.); 

 Motounelte cu fir trimmy (6 buc.); 

 Tractor de cosit CTH cu scarificator; 

 Sistem de filtrare a apei in lacul japonez. 
d.3. Cheltuieli necesare pentru ambientarea sectoarelor Grădinii Botanice: 

 Realizare de construcţii uşoare din lemn (pergole şi arcade) pentru trandafirii urcători; 

 Construirea unui foişor pentru desfăşurarea ceremoniilor de căsătorie sau a altor evenimente; 

 Construcția un pavilion expozițional pentru expoziţiile temporare ale secţiei; 

 Pavarea traseelor de vizitare cu dale autoblocante;  
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 Proiectare şi construcţia unei structuri ușoare, de tip pagodă şi a unei case a ceaiului, în 
Grădina Japoneză; 

d.4. Gestionarea patrimoniului: 

 Înventarierea la zi a patrimoniului vegetal, evaluarea stării de conservare şi realizarea unei 
baze de date în format electronic; 

 Completarea colecţiei didactice cu specii floricole şi cultivare noi (anuale şi perene) în toate 
sectoarele grădinii botanice şi înfiinţarea unei plantaţii experimentale pomicole formată din 
arbori şi arbuşti fructiferi; 

 Optimizarea utilizării spaţiilor destinate aplicării tehnologiilor de înmultiri sexuate şi vegetative 
în pepiniera proprie; 

 Întreţinerea şi/ sau modernizarea spaţiilor necesare patrimoniului constituit din plante exotice, 
ce necesită o protecţie suplimentară. 
 

e. Grădina Zoologică Gârboavele 
Grădina Zoologică este o secţie a C.M.Ş.N. Galaţi, parte din secţiunea muzeu viu a 

instituţiei, alături de Grădina Botanică şi Acvariu. 
Grădina Zoologică are o misiune comună cu a celorlalte secţii, aceea de a instrui şi a 

educa ştiinţific vizitatorii, dar şi una specifică prin care, alături de rezervaţiile naturale, să fie un 
refugiu pentru vieţuitoare, în special pentru cele ameninţate de exploatarea iraţională a 
mediului. 

În perioada 2017-2020, este nevoie de amenajarea adăpostului pentru cele 4 specii de 
maimuțe, care ar creea un nou punct de atracție și ar contribui la creșterea numărului de 
vizitatori, pe tot parcursul anului. De asemenea, amenajarea unui loc de joacă pentru copii, ar 
fi o investiție oportună, cerința fiind exprimată în repetate rânduri de părinții cu copii mici care 
au vizitat parcul zoo 
 

e.1. Dotări în vederea eficientizării activităţilor: 

 Dotare Cabinet veterinar. În orice grădină zoologică, mai ales într-una care să respecte cel 
puţin standardele europene în vigoare, cabinetul veterinar este un obiectiv obligatoriu. În 
cabinetul veterinar se asigură asistenţa medicală de urgenţă a animalelor care au suferit 
accidente în spaţiul de habitaţie şi care au nevoie de intervenţii chirurgicale, puilor care 
prezintă complicaţii post-partum, animalelor cărora nu li se pot administra tratamentele în 
amplasamente etc. Cabinetul veterinar trebuie să aibă o minimă dotare care să-i asigure 
funcţionalitatea (mobilier specific, instrumentar medical, consumabile etc.). 

 Achiziţie mobilier pentru clădirile Complexului administrativ, Dispensarului pentru animale, 
Intrării (dulapuri, mese, scaune – în Complexul administrativ, dulapuri, birouri şi scaune – în 
clădirea Intrării şi Dispensarul pentru animale; 

 Achiziţie a 2 motocositoare, pentru îngrijirea spaţiului verde din parcul zoo; 

 Achiziţie drujbă, pentru tăierea materialului lemnos din incinta grădinii zoo. 
 
 5. Viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării, ca modalitate legală de 
asigurare a continuității procesului managerial 
 Conducerea C.M.Ș.N. Galați este asigurată de către un Manager, un Director Gen. Adj. 
(Ştiinţific) şi un Director Gen. Adj. (Economic). O parte din responsabilităţile foştilor şefi de 
secţii sau compartimente (Acvariu, Compartiment Relaţii Publice, Educaţie, Informatizare etc.), 
ale căror posturi nu mai există în statul de funcţii şi organigramă, în urma tăierilor salariale şi 
de personal din anul 2010, au fost delegate, pe bază de comun acord, benevol, altor 
specialişti. În cadrul instituţiei funcţionează un un organ colectiv de conducere reprezentat de 
Consiliul de Administraţie, iar cu rol consultativ funcţionează un organism de specialitate, 
Consiliul Ştiinţific. Managerul conduce întreaga activitate a instituţiei şi, o parte din 
responsabilităţile acestuia, pot fi delegate, prin decizii, Directorului Gen. Adj. (Ştiinţific), 
Director Gen. Adj. (Economic) sau şefilor de secţii şi coordonatorilor de compartimente. În 
exercitarea atribuţiilor sale, Managerul emite decizii. Anual, Managerul prezintă Consiliului 
Judeţean Galaţi raportul asupra activităţii instituţiei. Componenţa Consiliului de Administraţie 
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va trebui modificată astfel încât cei doi membri din partea C.J. Galaţi să fie desemnaţi printr-o 
nouă hotărâre a C.J. Galaţi. 

 
D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei 
 
1. Analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informații 
solicitate/obținute de la instituție 
 
1.1. bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii) 
 

Nr. 
crt. 

Categorii 
Estimat 

2014 
Realizat 

2014 
Estimat 

2015 
Realizat 

2015 
Estimat 

2016 
Realizat 

2016 

(1) (2) (4) (5) (4) (5) (4) (5) 

1 
Total Venituri, 
din care:                                                          

6120000 5765888 9327000 9260826 8442000 8277391 

 Subventii 5620000 5366000 8727000 8714377 7742000 7712449 

 Venituri proprii 500000 370000 600000 533826 700000 564942 

 
PROIECT DIN 

FEN (FEP)* 
- 29888 - 12623 - - 

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

Nr. 
crt. 

Categorii 
Estimat 

2014 
Realizat 

2014 
Estimat 

2015 
Realizat 

2015 
Estimat 

2016 
Realizat 

2016 

(1) (2) (4) (5) (4) (5) (4) (5) 

2 
Total Cheltuieli, 
din care: 

6120000 5765888 9327000 9260826 8442000 8277391 

 Personal 1975000 1790496 2469000 2446929 2371000 2354824 

 Bunuri si servicii 3775000 3347504 4898000 4853897 5840000 5694930 

 Dezvoltare 370000 577000 1960000 1960000 231000 227637 

3 
PROIECT DIN 

FEN (FEP)* 
- 50117 - - - - 

 
*FEN = Fonduri Europene Nerambursabile; FEP = Fondul European pentru Pescuit. 
 
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 - A se vedea Anexa nr. 2. 
 
3. Soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a 
cheltuielilor instituției 
 
3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției (în 
funcție de tipurile de produse/servicii oferite de instituțiile de cultură - spectacole, 
expoziții, servicii infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum și pe 
categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific, 
abonamente, cu menționarea celorlalte facilități practicate 

În tabelul de mai jos este redată situaţia comparativă a numărului şi categoriilor de 
vizitatori care au trecut pragul C.M.Ş.N. Galaţi, în perioada 2014-2016: 
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NUMĂR DE VIZITATORI 2014 2015 2016 

1. VIZITATORI (CU TAXĂ) 65.865 97.735 122.300 

1.1 Muzeu, Grădina Botanică, Acvariu 57.365 67.135 73.940 

Adulţi  27.965 32.335 36.576 

Copii 29.400 34.800 37.367 

1.2 Planetariu 8.500 6.900 8.600 

Adulţi  2.000 1.900 2.100 

Copii 6.500 5.000 6.500 

1.3 Grădina Zoologică - 23.700 39.760 

Adulţi  - 17.100 23.024 

Copii - 6.600 16.736 

2. VIZITATORI (FĂRĂ TAXĂ)* 28.000 33.600 43.500 

2.1 Muzeu, Grădina Botanică, Acvariu 22.700 24.900 25.700 

2.2 Planetariu 5.300 2.900 7.300 

2.3 Grădina Zoologică - 5.800 10.500 

TOTAL 93.865 131.335 165.800 

 
*(acces gratuit, situaţie care se aplică in ultima vineri a fiecărei luni calendaristice, în zile 
speciale precum „1 Iunie”, „8 Martie”, „Ziua Muzeelor”, Noaptea muzeelor etc., pentru toate 
categoriile de varsta şi la copiii sub 5 ani sau în cazul persoanelor cu dizabilităti, permanent). 
 

Se poate observa că, în anul 2015, numărul total de vizitatori ai Complexului Muzeal 
de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi a fost cu cca. 40% mai mare faţă de cel din 
2014, creşterea cu 37.470 de vizitatori fiind explicabilă, în primul rând, prin redeschiderea 
pentru public a Grădinii Zoologice din Pădurea Gârboavele, începând cu data de 13.08.2015. 

Chiar dacă doar Grădina Zoologică a adus un total de 29.500 de vizitatori, în 2015, 
s-a înregistrat o creştere cu 7.970 de vizitatori şi la alte secţii ale instituţiei (Muzeu, Acvariu, 
Grădina Botanică), faţă de anul 2014. 

Şi veniturile proprii, obţinute din vânzarea de bilete în anul 2015 (383.210 lei), au fost 
cu 141.820 lei mai mari decât cele din anul 2014 (241.390 lei), respectiv, cu 144.410 lei mai 
mari decât cele din 2013 (238.800 lei). 

 
În anul 2016, numărul total de vizitatori ai Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 

“Răsvan Angheluţă” Galaţi a fost cu cca. 26% mai mare faţă de cel din 2015, creşterea cu 
34.465 de vizitatori fiind explicabilă, în primul rând, prin faptul că secția Grădina Zoologică a 
putut fi vizitată pe întreaga perioadă a anului 2016. Chiar dacă doar Grădina Zoologică a 
adus un total de 50.260 de vizitatori, în 2016, s-a înregistrat o creştere cu 13.705 de 
vizitatori şi la alte secţii ale instituţiei (Muzeu, Acvariu, Grădina Botanică), faţă de anul 2015. 
Şi veniturile proprii, obţinute din vânzarea de bilete în anul 2016 (468.750 lei) au fost cu 
85.540 lei mai mari decât cele din anul 2015 (383.210 lei), și cu 227.360 lei mai mari decât 
cele din anul 2014 (241.390 lei). 
 
 3.2. Analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei 
 Nu este cazul. 
 
 3.3. Analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul 
parteneriatelor cu alte autorităţi publice locale 
 Nu este cazul. 
 
 4. Soluţii şi propuneri privind gradul de creştere a surselor atrase/ veniturilor 
proprii în totalul veniturilor 
 Principala sursă de venituri proprii a instituției este reprezentată de vânzarea de bilete 
de vizitare, dar se obțin venituri și din închirierea sălii Auditorium, Rotondei sau sălii 
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Polivalente. O altă parte din venituri provine din închirierea de spații pentru desfășurarea unor 
activități cu caracter comercial (vânzare de suveniruri, băuturi răcoritoare, cafea etc.). Sursa de 
astfel de venituri este limitată, atât de cererea de închiriere, cât şi de spaţiul disponibil pentru 
asemenea activităţi. 
 În ceea ce priveşte atragerea de surse financiare din sponsorizări, interesul persoanelor 
private, organizațiilor sau agenţilor economici pentru susţinerea activităţilor culturale este 
foarte limitat. 
 În funcție de oportunitățile care pot apărea, venituri vor mai putea fi obținute și prin 
atragerea de fonduri guvernamentale sau prin realizarea de proiecte europene. 
 

4.1. Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor 

An Buget total de cheltuieli Cheltuieli de personal Pondere 

2014 5765888 1790496 31,05% 

2015 9260826 2446929 26,14% 

2016 8277391 2354824 28,44% 

 
 Pentru perioada anilor 2014-2016 se constată că ponderea cheltuielilor de personal, din 
totalul bugetului de venituri şi cheltuieli, este cuprinsă între 26 și 31%. Procentual, ponderea 
acestei sume a scăzut din 2014 în 2016, datorită creşterii bugetului total de venituri şi 
cheltuieli. În mod real suma alocată cheltuielilor de personal de personal a crescut în 2016 cu 
peste 564328 lei, faţă de 2014 (31,5%), creşterea fiind datorată majorărilor salariale, inclusiv 
ca urmare a majorării salariului minim pe economie, trecerii pe o treaptă superioară de 
vechime, respectiv, promovarea pe o treaptă superioară. 

 
4.2. Analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total 

An Buget total de cheltuieli Cheltuieli de capital Pondere 

2014 5765888 577000 10,00% 

2015 9260826 1960000 21,16% 

2016 8277391 227637 2,75% 

 
 În perioada anilor 2014-2016, cheltuielile de capital au fost alocate, în principal, pentru 
finalizarea unor investiții de la Grădina Botanică (Grupul Gospodăresc) și pentru o serie de 
lucrări necesare la Grădina Zoologică, care a fost redeschisă pentru public, după modernizare, 
la data de 13.08.2015. 
 

4.3. Analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenţie/alocaţie 

An Cheltuieli de personal Din care subvenție Pondere 

2014 1790496 1790496 100% 

2015 2446929 2446929 100% 

2016 2354824 2354824 100% 

 
 4.4. Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele 
decât contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi 
convenţii civile) 
 Nu este cazul 
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4.5. Cheltuieli pe beneficiar, din care: 
 a) din subvenţie: 

lei 

An 2014 2015 2016 

Cheltuieli pe beneficiar (din subvenție) 63,27 51,52 45,14 

 
b) din venituri proprii: 

lei 

An 2014 2015 2016 

Cheltuieli pe beneficiar (din venituri 
proprii) 

4,91 4,06 3,41 

 
 
E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 
instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate 
Propuneri pentru întreaga perioadă de management: 
 
 1. Viziune 
 Viziunea strategică a C.M.Ș.N. Galați va urmări următoarele aspecte: 

 studierea nevoilor publicului real şi potenţial, în vederea creşterii gradului de satisfacţie a 
acestuia; 

 adaptarea la mediului concurenţial local şi naţional prin dezvoltarea serviciilor culturale oferite, 
prin creşterea calităţii acestora şi mărirea accesibilităţii, prin folosirea tehnologiei informației; 

 intensificarea preocupării pentru creşterea calităţii managementului, promovând calitatea, 
experimentul şi inovaţia; 

 dezvoltarea competenţelor profesionale ale tuturor categoriilor de angajaţi ai instituţiei, în 
vederea obţinerii calităţii propuse pentru activităţile din programele multianuale de activitate. 

 
2. Misiune 

 Misiunea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, aflat în 
serviciul comunităţii, este de a colecţiona, conserva, cerceta, restaura, comunica şi expune, în 
scopul cunoaşterii, educării şi recreării, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei 
comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător. De asemenea, are rolul de a iniţia, 
organiza şi desfăşura proiecte şi programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorităţi şi 
instituţii publice sau cu alte instituţii de profil. 

 
 3. Obiective (generale şi specifice) 
 3.1. Obiective generale: 

 participarea la procesul de informare; 

 educare permanentă a comunității; 

 diversificarea ofertei culturale; 

 satisfacerea cerințelor exprimate de membrii comunității în materie de programe culturale; 

 încurajarea creativității; 

 facilitarea comunicării în cadrul comunității; 

 for multicultural; 

 model de echilibru social. 
  
 3.2. Obiective specifice: 

 dezvoltarea patrimoniului muzeal prin formele caracteristice de constituire a acestuia: 
cercetare, documentare, donaţii şi achiziţii; 

 asigurarea evidenţei şi clasării patrimoniului cultural aflat în administrare, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 
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 conservarea şi restaurarea bunurilor culturale din patrimoniul deţinut; 

 punerea în valoare a patrimoniului cultural pe care îl are în administrare, prin intermediul 
expoziţiilor permanente şi temporare, programelor culturale şi educative, publicaţiilor ştiinţifice 
şi de popularizare, prin organizarea unor sesiuni ştiinţifice, simpozioane, colocvii, mese 
rotunde etc.; 

 menţinerea unui contact permanent cu mediile de informare, cu organizaţiile non-
guvernamentale, culturale, cu instituţii de învăţământ şi cercetare, organisme şi foruri naţionale 
şi internaţionale de profil; 

 menţinerea unui contact permanent cu publicul larg pentru identificarea nevoilor şi aşteptărilor, 
în scopul orientării programelor culturale şi de punere în valoare a patrimoniului cultural 
administrat în funcţie de acestea. 
 

4. Strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management 
 La nivelul Consiliul Județului Galaţi nu este definită, până la data prezentului raport, o 

strategie culturală care să vizeze județul Galaţi, astfel încât, în perioada acoperită de contractul 
de management, am folosit elementele de strategie definite în proiectul de management: 

 continuarea inventarierii şi evaluării bunurilor muzeului; luarea tuturor măsurilor necesare 
pentru casarea unor obiecte deteriorate iremediabil, reorganizarea spaţiilor existente şi care 
sunt folosite ca spaţii de depozitare în acest moment; 

 continuarea măsurilor luate în vederea conservării patrimoniului mobil şi imobil, prin dotarea 
depozitelor ştiinţifice cu sisteme de măsurare şi control a temperaturii şi umidităţii, lucru valabil 
şi pentru spaţiile dedicate expoziţiilor temporare şi permanente; 

 promovarea valorilor şi bunurilor de patrimoniu ale Complexului Muzeal printr-un program mai 
amplu de expoziţii temporare, atât în locaţiile proprii cât şi la nivelul altor instituţii muzeale; 

 continuarea activităţii de expertizare şi clasare a patrimoniului Complexului Muzeal, dar şi a 
procesului de realizare a fişelor de obiect pentru fiecare dintre bunurile existente; 

 sporirea vizibilităţii şi credibilităţii Complxului Muzeal, prin organizarea de simpozioane ştiinţifice 
şi de manifestări cultural-educative, în parteneriat cu alte instituţii, asocierea cu presa scrisă, 
audio şi video, în scopul valorificării patrimoniului şi a competenţelor specialiştilor complexului 
muzeal; 

 extinderea şi diversificarea ofertei educaţionale, formative a muzeului. Se are în vedere 
captarea interesului publicului tânăr pentru ştiinţele naturii, prin realizarea unor cercuri sau 
cluburi de „prieteni ai muzeului”; 

 în condiţiile în care instituţia muzeală va avea prevăzute în buget fonduri pentru achiziţia de 
bunuri de patrimoniu, vor fi făcute demersurile necesare pentru a achiziţiona bunuri de 
patrimoniu, cu specific de ştiinţe ale naturii, care să fie valorificate în programele expoziţionale 
sau proiectele educaţionale; 

 realizarea, în interiorul clădirii Complxului Muzeal, a unui sistem informativ coerent, clar, în mai 
multe limbi, care să ilustreze facilităţile existente, programul de vizitare, expoziţiile curente şi 
viitoare, activităţile cu publicul, evenimentele speciale etc.; 

 continuarea demersurilor făcute, la nivelul C.J. Galaţi, în vederea accesării unui proiect cu 
finanţare europeană care să permită începerea lucrărilor la noul complex de sere şi a 
Insectarium-ului. 
 
 5. Strategia și planul de marketing 
 Modalitățile cele mai frecvente de promovare a activităţilor C.M.Ş.N. Galaţi constau în 
realizarea de afişe promoţionale, fluturaşi, broşuri, care subliniază locul şi ora desfăşurării 
manifestărilor, dar care, în acelaşi timp, constituit şi materiale informative de bază. 
 După felul în care aceste materiale sunt fost valorificate, există mai multe canale de 
promovare a imaginii C.M.Ş.N. Galaţi şi a atragerii publicului spre instituţie: 

 oferirea de materiale informative pe durata unei zile sau a mai multor zile tuturor vizitatorilor 
care frecventează secţiile C.M.Ş.N. Galaţi într-o anumită perioadă; 

 afişarea în locuri cât mai vizibile a anunţurilor, afişelor şi invitaţiilor la acţiunile C.M.Ş.N. Galaţi; 

 organizarea unor conferinţe de presă; 
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 publicarea în presa locală/ naţională a unor date referitoare la activităţile care urmează să aibă 
loc în cadrul instituţiei sau a unor cronici post-eveniment; 

 valorificarea paginii web a Complexului Muzeal - www.cmsngl.ro - pentru informarea 
comunităţii în legătură cu evenimente, importante, modificări de program de lucru sau alte 
tipuri de informaţii; 

 utilizarea contului de Facebook a instituției; 

 intervenţii la radio, în cadrul cărora s-au discutat proiectele instituţiei; 

 emisiuni televizate, dedicate secţiilor C.M.Ş.N. Galaţi, altele decât cele privind interviurile 
ocazionale; 

 campanii de informare şi conştientizare a rolului C.M.Ş.N. Galaţi şi a serviciilor oferite, 
organizate în şcoli şi în liceele din municipiu. 
 
 6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management 
 Activitățile principale ale C.M.Ş.N. Galaţi, propuse a fi realizate în perioada 2017 - 2020, 
vor fi cuprinse în două categorii de programe: 

 Expoziții temporare; 

 Proiecte educaționale. 
 
 În cursul anului 2017, în perioada septembrie - decembrie, vor fi realizate un număr 3 
expoziţii temporare şi 30 de proiecte educaţionale. 
 În cursul anului 2018, vor fi realizate un număr 9 expoziţii temporare şi 53 de proiecte 
educaţionale. 
 Pentru anul 2019, în Programul minimal este prevăzută realizarea a 10 expoziţii 
temporare şi a 57 de proiectele educaţionale. Numărul acestora ar putea fi suplimentat, în 
funcţie de solicitările venite de la cadrele didactice sau instituţiile cu care Complexul Muzeal 
colaborează. 
 Pentru anul 2020, în perioada ianuarie - septembrie, în Programul minimal este 
prevăzută realizarea a 6 expoziţii temporare şi a 52 de proiecte educaţionale. 
 Pentru detalii, a se vedea Anexa nr. 3. 
 
 8. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de 
management 
 În afara programelor şi proiectelor proprii, C.M.Ş.N. Galaţi va participa şi la alte 
evenimente cultural educative locale naţionale, regionale sau internaţionale, acţiuni care vor 
contribui la realizarea sarcinilor şi obiectivelor manageriale propuse: 

 dezvoltarea şi diversificarea funcţiei didactice a C.M.Ș.N. Galați, prin organizarea unor întâlniri 
ale cadrelor didactice, studenţilor şi cercetătorilor din domeniul științelor naturii; 

 găzduirea unor cercuri pedagogice din domeniul științelor naturii; 

 organizarea unor vizite de documentare pentru studenţii la Biologie, Ecologie, Acvacutură și 
Pescuit Medicină și Farmacie etc.; 

 posibilitatea organizării unor stagii de practică de specialitate individuală, pentru studenţi din 
domeniul ştiinţelor naturii; 

 oferirea de consultanţă de specialitate pentru întocmirea de bibliografii şi facilitarea accesului la 
materiale de specialitate unor categorii de public interesat (elevi, studenţi, cadre didactice etc.); 

 participarea la diferite conferinţe şi dezbateri organizate de instituţii ale administraţiei locale şi 
judeţene; 

 organizarea de expoziții temporare itinerante, atât pe raza județului Galați cât și în țară; 

 participarea cu specialişti în diferite jurii ale unor concursuri; 

 asigurarea de asistenţă de specialitate la solicitarea persoanelor interesate pentru realizarea 
unor studii sau monografii de localităţi; 

 acordarea de consultanţă şi asistenţă de specialitate pentru organizarea unor expoziții muzeale 
în şcolile din judeţ; 

 colaborarea cu diferite instituţii şi organizaţii și asociaţii culturale pentru realizarea unor 
materiale turistice pentru judeţul Galați. 
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F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o 
estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a 
veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse 
 
 1. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe perioada managementului: 

Nr. 
crt. 

Categorii 
Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Anul 
2020 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. 

TOTAL VENITURI, din care: 
 
1.a. venituri proprii, din care 
1.a.1. venituri din activitatea de bază 
1.a.2. surse atrase 
1.a.3. alte venituri proprii 
1.b. subvenții/alocații 
1.c. alte venituri 

6729000 
560000 
560000 

- 
- 

6169000 
- 

6824000 
560000 
560000 

- 
- 

6264000 
- 

6834000 
560000 
560000 

- 
- 

6274000 
- 

6834000 
560000 
560000 

- 
- 

6274000 
- 

2. 

TOTAL CHELTUIELI, din care: 
 
2.a. Cheltuieli de personal, din care 
2.a.1. Cheltuieli cu salariile 
2.a.2. Alte cheltuieli de personal 
2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din 
care 
2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 
2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii 
2.b.3. Cheltuieli pentru reparații 
curente 
2.b.4. Cheltuieli de întreținere 
2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și 
servicii 
2.c. Cheltuieli de capital 

6729000 
2400000 
1920000 
480000 

4000000 
140000 

- 
38000 

1063000 
2759000 
329000 

6824000 
2505000 
1999000 
506000 

4219000 
148000 

- 
40000 

1122000 
2909000 
100000 

6834000 
2509000 
2003000 
506000 

4225000 
148000 

- 
40000 

1128000 
2909000 
100000 

6834000 
2509000 
2003000 
506000 

4225000 
148000 

- 
40000 

1128000 
2909000 
100000 

 
 

2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului: 
1.1. la sediu: 750800 de beneficiari 

Numărul estimat al beneficiarilor (la 
sediu) 

Nr. de beneficiari 

2017 165800 

2018 180000 

2019 195000 

2020 210000 

Total 750800 

 
2.2. în afara sediului: este dificil de estimat, deoarece la expozițiile florale itinerante 

(„Simfonia Lalelelor”, de la Pitești sau „Sărbătoarea florilor”, de la Vaslui, la care participă cu 
stand secția Grădina Botanică, accesul publicului este liber, fără bilet de intrare. Totuși, o 
estimare a autorităților și a presei locale arată că, la Pitești, de ex. vizitează anual expoziția 
cca. 10000 de vizitatori, iar la Vaslui, câteva mii. 

 
3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată 
A se vedea Anexa nr. 3 
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ANEXA NR. 1 la proiect 
 

Programele și proiectele instituției, derulate în perioada 2014 - 2016 
 
SECȚIA MUZEU 

Nr. 
crt. 

Numele programelor și ale 
proiectelor 

Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.  Programul: expoziții 
temporare 

9 7 17 

 Proiectul: „Simțurile 
animalelor nocturne” 

DA DA - 

 Proiectul: „Cinci simţuri – Un 
Univers” 

DA DA - 

 Proiectul: „Albinele și noi” - DA - 

 Proiectul: „Minerale şi cristale 
- povestea universului 
subpământean” 

DA DA DA 

 Proiectul: „Reptile vii” DA - - 

 Proiectul: „Evoluţia speciei 
umane ilustrată prin portrete 
şi fosile” 

DA - - 

 Proiectul: „Africa” DA DA - 

 Proiectul: „Dunărea, 
Dobrogea, Delta” 

DA - - 

 Proiectul: „Mame şi pui în 
lumea animală” 

DA DA - 

 Proiectul: Fringilla 
montifringilla (cinteza de 
iarnă) – exponatul lunii 
februarie 

- - DA 

 Proiectul: Branta ruficollis 
(gâsca cu gât roşu) 

- - DA 

 Proiectul: Cuculus canorus 
(cucul) – exponatul lunii 
aprilie 

- - DA 

 Proiectul: „Aero Galați” - - DA 

 Proiectul: Asterias rubens 
(steaua de mare) – exponatul 
lunii mai 

- - DA 

 Proiectul: „Lumea insectelor” - - DA 

 Proiectul: Salonul de minerale 
„Feeria cristalelor” 

DA DA DA 

 Proiectul: Bos primigenius 
(coarne de bour) – exponatul 
lunii iunie 

- - DA 

 Proiectul: „Inamicii albinei” - - DA 

 Proiectul: Ornitologul Ion 
Cătuneanu – in memoriam 

- - DA 

 Proiectul: Buteo buteo 
(şorecarul comun) – 
exponatul lunii august 

- - DA 

 Proiectul: Martes martes 
(jderul de pădure) – exponatul 

- - DA 
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lunii septembrie 

 Proiectul: Tonna galea 
(uriaşul tun) – exponatul lunii 
octombrie 

- - DA 

 Proiectul: „India, ţara 
constrastelor” 

- - DA 

 Proiectul: Bison priscus 
(coarne de bizon de stepă) – 
exponatul lunii noiembrie 

- - DA 

 Proiectul: „Halucinant” - - DA 

2.  Programul: conferințe - 2 2 

 Proiectul: „DANUBEPARKS: 
Cross-border Project 
Development Workshop 
Lower Prut Region” 

- DA - 

 Proiectul: „Călător în India – 
un ornitolog în ţara lui Tagore” 

- DA - 

 Proiectul: „Aero Galați” – 
despre fotografia aeriană 

- - DA 

 Proiectul: „India, ţara 
constrastelor” 

- - DA 

3.  Programul: proiecte 
educaționale 

11 19 31 

 Proiectul:”Comunicarea în 
lumea animalelor” 

DA - - 

 Proiectul:”Brateș - ecosistem 
lacustru în continuă 
transformare” 

DA - - 

 Proiectul: Şcoala de vară de 
ornitologie „Paşi prin lumea 
păsărilor” 

DA DA DA 

 Proiectul:”Fructe şi seminţe – 
resurse naturale de vitamine 
şi enzime” 

DA - - 

 Proiectul: “Săptămâna 
educaţiei globale!” 

DA - - 

 Proiectul: „3 decembrie - Ziua 
internaţională a persoanelor 
cu handicap” 

DA - - 

 Proiectul:”Păsări migratoare 
din România şi migraţia 
acestora” 

DA - - 

 Proiectul: „Magia Crăciunului” DA - - 

 Proiectul: „Legătura dintre 
forma ciocului şi modul de 
hrănire la păsări” 

- DA - 

 Proiectul: „Vestitorii 
Primăverii” 

- DA - 

 Proiectul: „Păsări răpitoare 
din România şi împortanţa lor 
în natură” 

- DA - 

 Proiectul: „1 Aprilie – Ziua 
Mondială a Păsărilor” 

- DA DA 

 Proiectul: „Ornitolog pentru o - DA - 
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zi” 

 Proiectul: „Cine îşi face cuib şi 
cine locuieşte în parcurile 
noastre?” 

- DA - 

 Proiectul: „Salvați vrăbiuțele” - DA - 

 Proiectul: „Natura umană” - DA - 

 Proiectul: „Albinele şi noi” - DA - 

 Proiectul: „Camuflaj în lumea 
păsărilor” 

- DA - 

 Proiectul: „Frumuseţea 
prigoriilor, dumbrăvencelor şi 
a pescăraşilor albaştri” 

- DA - 

 Proiectul: „Ziua Mondială a 
Păsărilor Migratoare” – Păsări 
migratoare din zona ariei 
protejate Balta Tălăbasca 

- DA - 

 Proiectul: Păsări şi fluturi din 
ariile protejate din judeţul 
Galaţi” – Balta Potcoava, 
comuna Braniştea 

- DA - 

 Proiectul: „Diversitatea faunei 
într-un ecosistem forestier din 
judeţul Galaţi - Pădurea 
Gârboavele” 

- DA - 

 Proiectul: „Râul Prut prin lupă” 
– Campanie de evaluare a 
sănătăţii ecosistemelor 
acvatice, exemplu de bune 
practici în domeniul educaţiei 
ecologice 

- DA - 

 Proiectul: „Şcoala de vară de 
entomologie” 

- DA DA 

 Proiectul: „Zăvoi Box” - DA - 

 Proiectul: „Migraţia de toamnă 
a păsărilor” 

- DA - 

 Proiectul: „Liliecii – mamifere 
zburătoare” 

- - DA 

 Proiectul: „Hrănirea păsărilor 
pe timpul iernii” 

- - DA 

 Proiectul:”Ziua Mondială a 
Zonelor Umede (2 februarie) - 
activitatea educaţională 
Păsări şi mamifere din Delta 
Dunării” 

- - DA 

 Proiectul:”Atelierul de 
mărţişoare” 

- - DA 

 Proiectul: „Fluturii: primii 
vestitori ai primăverii” 

- - DA 

 Proiectul: „Ziua mondială a 
apei: APA – de la poluare la 
consum şi sănătatea noastră” 

- - DA 

 Proiectul: „Vestitorii 
primăverii” 

- - DA 

 Proiectul: „Albinele şi...noi” - - DA 
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 Proiectul: „Rezervaţii naturale 
din judeţul Galaţi” 

- - DA 

 Proiectul: „Minerale şi cristale 
– povestea universului 
subpământean” 

- - DA 

 Proiectul: „22 aprilie - Ziua 
Pământului cu temă: Şi mie 
îmi pasă de Terra!” 

- DA DA 

 Proiectul: „Să cunoaştem 
ariile naturale din judeţul 
Galaţi!” 

- - DA 

 Proiectul: „Păsări migratoare 
din ţara noastră” 

- - DA 

 Proiectul: „Ornitolog pentru o 
zi” 

- - DA 

 Proiectul: „Ritualuri de curtare 
la păsări” 

- - DA 

 Proiectul: „Râul Prut prin lupă 
– campanie educativă” 

- - DA 

 Proiectul: „Ziua mediului în 
natură” 

- - DA 

 Proiectul: „Păsările, aripatele 
cerului” 

- - DA 

 „Diversitatea faunei dintr-un 
Proiectul: ecosistem forestier 
– Pădurea Gârboavele” 

- - DA 

 Proiectul: „Păsări, cuiburi şi 
ouă” 

- - DA 

 Proiectul: „Atelierul de creaţie-
activitate de vacanţă” 

- - DA 

 Proiectul: „Curiozităţi din 
lumea plantelor şi animalelor” 

- - DA 

 Proiectul: „Migraţia de toamnă 
a păsărilor” 

- - DA 

 Proiectul: „Halloween-ul la 
muzeu” 

- - DA 

 Proiectul: „Toamna - 
anotimpul meu preferat!” 

- - DA 

 Proiectul: „Animale sălbatice 
din România” 

- - DA 

 Proiectul: „Vulpea – de la 
fabulă la realitate” 

- - DA 

 Proiectul: „Lângă apă” - - DA 

 
SECȚIA ACVARIU 

Nr. 
crt. 

Numele programelor și ale 
proiectelor 

Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 

(1) (2) (3) (4) (5) 

4.  Programul: expoziții 
temporare 

2 2 1 

 Proiectul: “Pescuit, prohibiţie 
şi conservarea ihtiodiversităţii” 

DA - - 

 Proiectul: „Evoluție și 
adaptare în lumea peștilor” 

DA DA - 
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 Proiectul: ”Pești - mesageri ai 
timpului: coelacanthul” 

- DA DA 

5.  Programul: conferințe 1 2 - 

 Proiectul:”Captive breeding 
and maintaining ex situ 
populations of Scardinius 
racovitzai" 

DA - - 

 Proiectul: „22 Mai - Ziua 
biodiversității - Epuizarea 
depozitelor acvifere 
geotermale de la Oradea și 
extincția unor specii unice în 
lume” 

- DA - 

 Proiectul:”The present-day 
status of THE thermal rudd 
(Scardinius racovitzai Muller 
1958, Cyprinidae, 
Cypriniformes) and 
developing of AN ex situ 
conservation program. " 

- DA - 

6.  Programul: proiecte 
educaționale 

- 3 3 

 Proiectul: „Cercul de 
Acvaristică” 

- DA DA 

 Proiectul: „Acvariul – 
instrument de educație 
nonformală” 

- DA DA 

 Proiectul: „Caracteristicile 
ecologice ale speciilor din 
colecțiile vii ale Acvariului” 

- DA DA 

 
PLANETARIU/ OBSERVATOR ASTRONOMIC 

Nr. 
crt. 

Numele programelor și ale 
proiectelor 

Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.  Programul: expoziții 
temporare 

- - 1 

 Proiectul: ”Cerul în mâinile 
tale” 

- - DA 

2.  Programul: conferințe 3 4 1 

 Proiectul: “Vecina noastră 
Luna” 

DA - - 

 Proiectul: „Incursiune în 
lumea exoplanetelor” 

DA - - 

 Proiectul: „Priviţi cerul 
Dobrogei!” 

DA DA DA 

 Proiectul: „Eclipsa parţială de 
Soare” 

- DA - 

 Proiectul: „10 ani de activitate 
a Astroclubului "Călin 
Popovici" 

- DA - 

 Proiectul: „Instrumente optice 
folosite în astronomie” 

- DA - 

3.  Programul: proiecte 8 9 10 
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educaționale 

 Proiectul: Astroclubul “Călin 
Popovici” 

DA DA DA 

 Proiectul: „Mărţişoare 
astronomice” 

- DA DA 

 Proiectul: “Şcoala Altfel” - 
Săptămâna activităţilor 
extraşcolare 

DA DA DA 

 Proiectul: „Sistemul Solar” - DA DA 

 Proiectul: „Să cunoaştem 
Soarele” 

DA DA DA 

 Proiectul: „Pământ, planetă 
vie” 

DA - DA 

 „Ziua Internaţională a 
Astronomiei” 

- DA DA 

 Proiectul: Şcoala de vară de 
astronomie „Priviţi Cerul!” 

DA DA DA 

 Proiectul: Tabăra de 
Astronomie ”Deep – Sky” 

DA DA DA 

 Proiectul: „Perseidele -  
Ploaia de stele căzătoare” 

DA DA DA 

 Proiectul: „Vreau să trăiesc 
printre stele” 

DA - - 

 
COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE, EDUCAŢIE, INFORMATIZARE 

Nr. 
crt. 

Numele programelor și ale 
proiectelor 

Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.  Programul: proiecte 
educaționale 

9 16 10 

 Proiectul: „Veveriţa roşie – 
comportament şi habitat” 

DA - - 

 Proiectul: „Nevertebrate 
marine” 

DA - - 

 Proiectul: „Natură, plante, 
sănătate” 

DA - - 

 Proiectul: „Liliecii, între 
legendă şi adevăr” 

DA - - 

 Proiectul: “Micile vieţuitoare, 
insectele” 

DA - - 

 Proiectul: “Pădurea între 
conservare şi poluare” 

DA - - 

 Proiectul: „Copiii, prietenii 
naturii” 

DA - - 

 Proiectul: „Carnavalul 
toamnei” 

DA DA - 

 Proiectul: „Ziua Mondială 
Antifumat” 

DA DA - 

 Proiectul: „Natură. Plante. 
Sănătate” 

- DA - 

 Proiectul: „Micile vieţuitoare, 
insectele” 

- DA - 

 Proiectul: „Pădurea între 
conservare şi poluare” 

- DA DA 
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 Proiectul: „Vertebrate 
acvatice. Peştii” 

- DA - 

 Proiectul: „Tehnici esenţiale 
de supravieţuire în natură” 

- DA DA 

 Proiectul: „Elementele naturii 
şi orientarea” 

- DA - 

 Proiectul: „Iscusiţii arhitecţi 
din lumea apelor, castorii” 

- DA - 

 Proiectul: „Natura, primăvara” - DA - 

 Proiectul: „Să recunoaştem 
roadele toamnei” 

- DA - 

 Proiectul: „Şcoala altfel. Să 
ştii mai multe, să fii mai bun” 

- DA - 

 Proiectul: „Flora spontană 
comestibilă” 

- DA - 

 Proiectul: „Animale folositoare 
din fauna României” 

- DA - 

 Proiectul: „Specii endemice 
pe glob” 

- DA - 

 Proiectul: „Rasele de oameni 
şi populaţiile globului” 

- DA - 

 Proiectul: “Viaţă prin artă” - - DA 

 Proiectul: „Biocenoze şi 
turism gastronomic” 

- - DA 

 Proiectul: „Nevertebrate 
marine” 

- - DA 

 Proiectul: „Pădurea între 
conservare şi poluare” 

- - DA 

 Proiectul: „Natură şi timp 
liber” 

- - DA 

 Proiectul: „Materiale vegetale 
lemnoase şi arta prelucrării 
lor” 

- - DA 

 Proiectul: „3 Decembrie – 
Ziua Internaţională a Adulţilor 
cu Handicap” 

- - DA 

 Proiectul: „Idei meşteşugite” - - DA 

 
SECŢIA GRĂDINA BOTANICĂ 

Nr. 
crt. 

Numele programelor și ale 
proiectelor 

Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 

(1) (2) (3) (4) (5) 

4.  Programul: expoziții 
temporare 

5 5 5 

 Proiectul: „Flori la Malul 
Dunării” 

DA DA DA 

 Proiectul: „Variaţiuni florale” DA - - 

 Proiectul: „Biodiversitate în 
Grădina Botanică Galaţi” 

- DA - 

 Proiectul: „Fascinații estivale 
prin artă florală” 

- - DA 

 Proiectul: „Regina Toamnei, 
Crizantema", ediţiile a XII-a, a 
XIII-a și a XIV-a” 

DA DA DA 
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 Proiectul: „Fructe şi seminţe, 
Roadele Pământului” 

DA DA DA 

 Proiectul: „Vis de iarna” DA DA DA 

1.  Programul: conferințe 1 1 - 

 Proiectul: ''Grădina Senzorială 
- noi provocări de educaţie şi 
cunoaştere prin relaxare” 

DA - - 

 Proiectul: ''Grădina Botanică 
Galati - 20 de ani dedicați 
fitoconservării” 

- DA - 

2.  Programul: proiecte 
educaționale 

- 4 6 

 Proiectul: „Voluntar pentru o 
zi” 

- DA - 

 Proiectul: “Hortus” - DA DA 

 Proiectul: "Aroma din ghiveci" - DA - 

 Proiectul:”La Zăvoi” - DA - 

 Proiectul: „Eco educaţia, 
premisă pentru un bun 
cetăţean” 

- - DA 

 Proiectul: „Olimpiadele K” - - DA 

 Proiectul: „Verdele din noi” - - DA 

 Proiectul: „Legumicultura 
urbană” 

- - DA 

 Proiectul: „Botanica 
Distractivă” 

- - DA 

 
SECŢIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ 

Nr. 
crt. 

Numele programelor și ale 
proiectelor 

Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2.  Programul: conferințe - 1 1 

 Proiectul: Workshop „SHAPE 
OF ENRICHMENT”, despre 
îmbogăţirea comportamentală 
la animale 

- DA - 

 Proiectul: Workshop ZIMS, 
despre înregistrarea și 
administrarea colecțiilor de 
animale din grădinii zoologice 
și acvarii 

- - DA 

3.  Programul: proiecte 
educaționale 

- 3 5 

 Proiectul: „Mamiferele de la 
Zoo” 

- DA - 

 Proiectul: “4 octombrie: Ziua 
Mondială a Animalelor” 

- DA DA 

 Proiectul: „Prin pădure, pe 
urmele animalelor” 

- DA - 

 Proiectul: “4 aprilie: Ziua 
Internaţională a Animalelor 
fără Stăpân” 

- - DA 

 Proiectul: “10 mai: Ziua 
Păsărilor şi Arborilor” 

- - DA 
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 Proiectul: “1 iunie: Ziua 
Copilului la Zoo” 

- - DA 

 Proiectul: “9 august: Ziua 
Internaţională a Grădinilor 
Zoologice şi Parcurilor” 

- - DA 
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ANEXA NR. 2 la proiect 
 

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 
Anul 2014 

Nr. 
crt. 

Programul/ proiectul 
Devizul 
estimat 

Devizul 
realizat 

Observații, 
comentarii, 
concluzii 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.  "Universul recifelor de corali" 0 0 

Activitate 
suplimentară, faţă 
de cea propusă 

iniţial. 

2.  „El și ea în lumea vie” 0 5000 

Activitate 
suplimentară, faţă 
de cea propusă 

iniţial. 

3.  „Ţiglina Premium” 0 800 

Activitate 
suplimentară, faţă 
de cea propusă 

iniţial. 

4.  „Reptile vii” 0 0 

Activitate 
suplimentară, faţă 
de cea propusă 

iniţial. 

5.  „Feeria cristalelor” 0 1000 - 

6.  
„Minerale şi cristale - povestea 

universului subpământean” 
0 0 - 

7.  „Oameni și locuri” 0 2905 

Activitate 
suplimentară, faţă 
de cea propusă 

iniţial. 

8.  „Trecutul uitat” 0 800 

Activitate 
suplimentară, faţă 
de cea propusă 

iniţial. 

9.  
Expoziţia florală anuală “Flori la 

malul Dunării” 
35000 33000 - 

10.  
Expozitia temporară “Variaţiuni 

florale”. 
10000 7000 - 

11.  
Expozitia temporară “Regina 

toamnei, crizantema”. 
15000 13000 - 

12.  
Expoziţia temporară “Fructe şi 
seminţe, roadele pământului”. 

4500 4000 - 

13.  
Expozitia temporară  

“Vis de iarnă“ 
12000 10000 - 

14.  
„Clubul de ecologie terestră şi 

acvatică”/ ”Ziua Zonelor Umede” 
500 0 Tematica iniţială a 

fost schimbată, 
pentru a veni în 
întâmpinarea 

nevoilor exprimate 
de cadrele didactice 

cu care instituţia 
colaborează în 

derularea 
activităţilor 

educaţionale. 

15.  
„Clubul micului explorator”/ ”1 

Aprilie – Ziua Păsărilor” 
500 0 

16.  
„Ora Pământului”/ „Păsări 

acvatice” 
500 0 

17.  
„Şi eu sunt prietenul 

Pământului”/ ”Ziua Mediului” 
500 0 

18.  
„Pământul, planeta vie”/ ”Ziua 

Dunării” 
500 0 

19.  
„Animale sălbatice din 

România”/ ”Comunicarea în 
500 0 
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lumea animalelor” 

20.  

„Vânători iscusiţi în lumea 
animală”/ „Cine îşi face cuib şi 

cine locuieşte în parcurile 
noastre?” 

500 0 

21.  

„Amprenta ecologică – Cum 
putem ocroti natura în oraş?”/ 
„Un zâmbet, o floare, un pic de 

culoare” 

500 0 

22.  

„9 Mai - Ziua Păsărilor 
Migratoare”/ ”Păsări migratoare 

din România şi migraţia 
acestora” 

500 0 

23.  
„Descoperă viaţa dintr-un râu”/ 

“Râul Prut sub lupă” 
500 500 

24.  
„3 decembrie - Ziua 

internaţională a persoanelor cu 
handicap” 

500 0 - 

25.  
”Faleza de la Galați – rezultatul 
acțiunii combinate a factorilor 

naturali și antropici” 
0 0 

Activitate 
suplimentară, faţă 
de cea propusă 

iniţial. 

26.  
”Brateș - ecosistem lacustru în 

continuă transformare” 
0 0 

Activitate 
suplimentară, faţă 
de cea propusă 

iniţial. 

27.  
Şcoala de vară de ornitologie 

„Paşi prin lumea păsărilor” 
0 500 - 

28.  
”Fructe şi seminţe – resurse 

naturale de vitamine şi enzime” 
0 0 

Activitate 
suplimentară, faţă 
de cea propusă 

iniţial. 

29.  “Săptămâna educaţiei globale!” 0 0 

Activitate 
suplimentară, faţă 
de cea propusă 

iniţial. 

30.  „Magia Crăciunului” 0 0 

Activitate 
suplimentară, faţă 
de cea propusă 

iniţial. 

31.  
„Veveriţa roşie – comportament 

şi habitat” 
50 0 - 

32.  „Nevertebrate marine” 100 0 - 

33.  
„Pădurea între conservare şi 

poluare” 
500 0 - 

34.  „Păsări sedentare” 500 0 - 

35.  
„Incursiune în lumea plantelor”/ 

“Plantele medicinale din 
România” 

50 0 Tematica iniţială a 
fost schimbată, 
pentru a veni în 
întâmpinarea 

nevoilor exprimate 
de cadrele didactice 

cu care instituţia 
colaborează în 

derularea 
activităţilor 

educaţionale. 

36.  
„Vertebrate acvatice. Peştii”/ 
“Biodiversitate şi ecologie în 
bazinul hidrografic dunărean” 

500 0 

37.  
„Iscusiţii arhitecţi din lumea 

apelor - castorii”/ „Liliecii, între 
legendă şi adevăr” 

50 0 

38.  
„Insecte”/ “Micile vieţuitoare, 

insectele” 
500 0 

39.  
„Ecosistemul de pădure”/ 
„Natură, plante, sănătate” 

500 0 
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40.  
„Natura, toamna”/ “Natura, 

primăvara”   
500 0 

41.  „Carnavalul toamnei” 500 0 - 

42.  „Ziua Mondială Antifumat” 500 0 - 

43.  
„Ecologia peştilor: mari migratori 

din bazinul danubiano-pontic” 
50 0 - 

44.  
„Rechinii: mecanisme adaptative 

ale celor mai vechi vertebrate 
actuale de pe Terra” 

50 0 - 

45.  „Cercul de Acvaristică” 0 0 

Activitate 
suplimentară, faţă 
de cea propusă 

iniţial. 

46.  „Astroclubul Călin Popovici” 0 100 

Activitate 
suplimentară, faţă 
de cea propusă 

iniţial. 

47.  
„Stelele, lumini cereşti şi 

constelaţiile cerului” 
50 0 - 

48.  „Mărţişoare astronomice” 50 50 - 

49.  „Pământ, planetă vie” 50 0 - 

50.  
“Şcoala Altfel” - Săptămâna 

activităţilor extraşcolare 
50 50 - 

51.  „Să cunoaştem Soarele” 0 0 

Activitate 
suplimentară, faţă 
de cea propusă 

iniţial. 

52.  
„Ziua Internaţională a 

Astronomiei” 
0 0 

Activitate 
suplimentară, faţă 
de cea propusă 

iniţial. 

53.  
Şcoala de vară de astronomie 
„Priviţi Cerul!”, ediţia  a VI-a 

50 50 - 

54.  
Tabăra de Astronomie ”Deep – 

Sky” Ediţia a VIII-a 
1000 100 - 

55.  
„Perseidele -  Ploaia de stele 

căzătoare” 
50 50 - 

56.  
„Salvaţi Planeta Pământ”/ 

„Vreau să trăiesc printre stele” 
100 50 

Titlul iniţial a fost 
schimbat, la 

solicitarea cadrelor 
didactice 

colaboratoare. 

57.  “Hortus” 500 500 - 

58.  „Voluntar pentru o zi” 500 0 - 

 Total: 58 Total: 88750 lei Total: 79405 lei  

 
Anul 2015 

Nr. 
crt. 

Programul/ proiectul Devizul estimat 
Devizul 
realizat 

Observații, 
comentarii, 
concluzii 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.  
“Africa - Tărâmul sălbatic şi 

neîmblânzit”/ “Africa” 
50000 25000 

Denumirea 
expoziţiei a fost 

simplificată, fără a fi 
schimbată tematica. 

2.  „Feeria cristalelor” 10000 968  - 

3.  
“Lichenii, organisme 

indicatoare”/ „Albinele şi noi” 1 
5000 5000 

Tematica iniţială a 
fost schimbată, 
pentru a veni în 
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întâmpinarea 
nevoilor exprimate 

de cadrele didactice 
cu care instituţia 
colaborează în 

derularea activităţilor 
educaţionale. 

4.  
„Diversitatea mineralelor”/ 

“Minerale şi cristale – povestea 
universului subpământean” 

5000 0  

Denumirea 
expoziţiei a fost 

simplificată, fără a fi 
schimbată tematica. 

5.  Expoziţia florală anuală “Flori la 
malul Dunării” 

35000 30000 - 

6.  
Expozitia temporară “Variaţiuni 

florale”/ “Biodiversitate în 
Grădina Botanică Galaţi” 1 

10000 9000 

Denumirea 
expoziţiei a fost 

simplificată, fără a fi 
schimbată tematica. 

7.  Expozitia temporară “Regina 
toamnei, crizantema” 

10000 10000 - 

8.  Expoziţia temporară “Fructe şi 
seminţe, roadele pământului” 

4500 2000 - 

9.  Expozitia temporară  
“Vis de iarnă“ 

12000 8000 - 

10.  „Simţurile2 animalelor nocturne” 0 0 

Activităţi 
suplimentare, faţă 
de cele propuse 

iniţial. 

11.  „Cinci simţuri – Un Univers” 2 0 0 

12.  „Reptile vii” 2 0 0 

13.  „Evoluţia speciei umane ilustrată 
prin portrete şi fosile” 2 

0 0 

14.  „Dunărea, Dobrogea, Delta” 2 0 0 

15.  „Mame şi pui în lumea animală” 2 0 2000 

16.  „Clubul de ecologie terestră şi 
acvatică”/ ”Ziua Zonelor Umede” 

1 
500 500/ - 

Tematica iniţială a 
fost schimbată, 
pentru a veni în 
întâmpinarea 

nevoilor exprimate 
de cadrele didactice 

cu care instituţia 
colaborează în 

derularea activităţilor 
educaţionale 

17.  

„Clubul micului explorator”/ ”1 
Aprilie – Ziua Păsărilor” 1 

500 0 

18.  „Ora Pământului”/ „Păsări 
acvatice” 1 

500 0 

Tematica iniţială a 
fost schimbată, 
pentru a veni în 
întâmpinarea 

nevoilor exprimate 
de cadrele didactice 

cu care instituţia 
colaborează în 

derularea activităţilor 
educaţionale 

19.  „Şi eu sunt prietenul 
Pământului”/ ”Ziua Mediului” 1 

500 0 

20.  „Pământul, planeta vie”/ ”Ziua 
Dunării”1 

500 0 

21.  „Animale sălbatice din 
România”/ ”Comunicarea în 

lumea animalelor” 1 
500 0 

22.  „Vânători iscusiţi în lumea 
animală”/ „Cine îşi face cuib şi 

cine locuieşte în parcurile 
noastre?”1 

500 0 

23.  „Amprenta ecologică – Cum 
putem ocroti natura în oraş?”/ 

„Un zâmbet, o floare, un pic de 
culoare” 1 

500 0 

24.  „Animale sălbatice din 
România”/ Păsări şi fluturi din 

500 0 
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ariile protejate din judeţul Galaţi” 
– Balta Potcoava, comuna 

Braniştea1 

25.  „9 Mai - Ziua Păsărilor 
Migratoare”/ „Ziua Mondială a 
Păsărilor Migratoare” – Păsări 

migratoare din zona ariei 
protejate Balta Tălăbasca” 1 

500 0 

26.  „Descoperă viaţa dintr-un râu”/ 
“Râul Prut sub lupă” 1 

500 0 

27.  „3 decembrie - Ziua 
internaţională a persoanelor cu 

handicap” 
500 0 - 

28.  „Diversitatea faunei într-un 
ecosistem forestier din judeţul 
Galaţi - Pădurea Gârboavele” 2 

0 0 

Activităţi 
suplimentare, faţă 
de cele propuse 

iniţial. 

29.  „Legătura dintre forma ciocului şi 
modul de hrănire la păsări” 2 

0 0 

30.  „Vestitorii Primăverii” 2 0 0 

31.  „Păsări răpitoare din România şi 
împortanţa lor în natură” 2 

0 0 

32.  „Ornitolog pentru o zi” 2 0 0 

33.  „Camuflaj în lumea păsărilor” 2 0 0 

34.  „Frumuseţea prigoriilor, 
dumbrăvencelor şi a 

pescăraşilor albaştri” 2 
0 0 

35.  „Şcoala de vară de entomologie” 

2 
0 0 

Activităţi 
suplimentare, faţă 
de cele propuse 

iniţial. 

36.  „Şcoala de vară de ornitologie” 2 0 0 

37.  „Migraţia de toamnă a 
păsărilor”2 

0 0 

38.  „Liliecii – mamifere zburătoare” 2 0 0 

39.  „Ecologia peştilor: mari migratori 
din bazinul danubiano-pontic” 

50 0  

40.  „Rechinii: mecanisme adaptative 
ale celor mai vechi vertebrate 

actuale de pe Terra”/ 
„Caracteristicile ecologice ale 
speciilor din colecțiile vii ale 

Acvariului” 1 

50 0 

Tematica iniţială a 
fost schimbată, 
pentru a veni în 
întâmpinarea 

nevoilor exprimate 
de cadrele didactice 

cu care instituţia 
colaborează în 

derularea activităţilor 
educaţionale. 

41.  
„Stelele, lumini cereşti şi 

constelaţiile cerului”/ “Sistemul 
Solar” 1 

50 0 

42.  „Mărţişoare astronomice” 50 0 - 

43.  

„Pământ, planetă vie”/ “Să 
cunoaştem Soarele” 1 

50 0 

Tematica iniţială a 
fost schimbată, 
pentru a veni în 
întâmpinarea 

nevoilor exprimate 
de cadrele didactice 

cu care instituţia 
colaborează în 

derularea activităţilor 
educaţionale. 

44.  “Şcoala Altfel” - Săptămâna 
activităţilor extraşcolare 

50 0 - 

45.  Şcoala de vară de astronomie 
„Priviţi Cerul!” 

50 0 - 
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46.  Tabăra de Astronomie ”Deep – 
Sky” 

1000 0 - 

47.  „Perseidele -  Ploaia de stele 
căzătoare” 

50 0 - 

48.  „Ziua Internaţională a 
Astronomiei” 2 

0 0 
Activităţi 

suplimentare, faţă 
de cele propuse 

iniţial. 
49.  

„Astroclubul Călin Popovici” 2 0 0 

50.  „Salvaţi Planeta Pământ”/ 
“Salvaţi vrăbiuţele” 1 

100 0  
Tematica iniţială a 

fost schimbată, 
pentru a veni în 
întâmpinarea 

nevoilor exprimate 
de cadrele didactice 

cu care instituţia 
colaborează în 

derularea activităţilor 
educaţionale. 

51.  „Veveriţa roşie – comportament 
şi habitat”/ „Tehnici esenţiale de 

supravieţuire în natură” 1 
50 0 

52.  „Nevertebrate marine”/ 
„Elementele naturii şi orientarea” 

1 
100 0 

53.  „Incursiune în lumea plantelor”/ 
“Flora spontană comestibilă” 1 

50 0 

54.  „Vertebrate acvatice. Peştii” 500 0 - 

55.  „Pădurea între conservare şi 
poluare” 

50 0  

56.  „Iscusiţii arhitecţi din lumea 
apelor - castorii” 

500 0 - 

57.  „Insecte”/ “Micile vieţuitoare, 
insectele” 1 

500 0 
Tematica iniţială a 

fost schimbată, 
pentru a veni în 
întâmpinarea 

nevoilor exprimate 
de cadrele didactice 

cu care instituţia 
colaborează în 

derularea activităţilor 
educaţionale. 

58.  „Păsări sedentare”/ „Să 
recunoaştem roadele toamnei” 1 

500 0 

59.  „Ecosistemul de pădure”/ 
„Natură, plante, sănătate” 1 

500 0 

60.  
„Natura, toamna”/ “Natura, 

primăvara” 1  
500 0 

61.  „Şcoala altfel. Să ştii mai multe, 
să fii mai bun” 2 

0 0 

Activităţi 
suplimentare, faţă 
de cele propuse 

iniţial. 

62.  „Animale folositoare din fauna 
României” 2 

0 0 

63.  „Specii endemice pe glob” 2 0 0 

64.  „Rasele de oameni şi populaţiile 
globului” 2 

0 0 

65.  „Carnavalul toamnei” 500 0 - 

66.  „Ziua Mondială Antifumat” 500 0 - 

67.  „Hortus” 500 0 - 

68.  „Voluntar pentru o zi” 500 0 - 

69.  "Aroma din ghiveci"2 0 0 Activităţi 
suplimentare, faţă 
de cele propuse 

iniţial 

70.  
”La Zăvoi” 2 0 0 

71.  “4 aprilie: Ziua Internaţională a 
Animalelor fără Stăpân” 

500 0 
Proiectele 

educaţionale nu s-au 
putut desfăşura 

deoarece Grădina 
Zoologică a fost 

redeschisă pentru 
public la data de 

13.08.2015 

72.  “10 mai: Ziua Păsărilor şi 
Arborilor” 

500 0 

73.  “1 iunie: Ziua Copilului la Zoo” 500 0 

74.  “9 august: Ziua Internaţională a 
Grădinilor Zoologice şi 

Parcurilor” 
500 0 

75.  “4 octombrie: Ziua Mondială a 
Animalelor” 

500 0 - 

76.  “Mamifere de la Zoo” 2 0 0 Activităţi 
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77.  
“Prin pădure, pe urmele 

animalelor”2 
0 0 

suplimentare, faţă 
de cele propuse 

iniţial 

 Total: 77 Total: 156700 lei Total: 86968 lei  
 

1 Tematica iniţială a fost schimbată, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor exprimate de cadrele 
didactice cu care instituţia colaborează în derularea activităţilor educaţionale. 
2 Activităţi suplimentare, faţă de cele propuse iniţial. 
 
2016 

Nr. 
crt. 

Programul/ proiectul Devizul estimat 
Devizul 
realizat 

Observații, 
comentarii, 
concluzii 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.  
“Paraziţii, organisme înalt 

specializate”/ “Africa” 1 
50000 50000 

Tematica iniţială a 
fost schimbată, 
pentru a veni în 
întâmpinarea 
solicitărilor 

exprimate de 
cadrele didactice cu 

care instituţia 
colaborează în 

derularea activităţilor 
educaţionale. 

2.  „Feeria cristalelor” 10000 9000 - 

3.  
““Libelulele şi alte organisme ale 

mediului acvatic”/ „Inamicii 
albinei” 1 

5000 5000 

Tematica iniţială a 
fost schimbată, 
pentru a veni în 
întâmpinarea 

nevoilor exprimate 
de cadrele didactice 

cu care instituţia 
colaborează în 

derularea activităţilor 
educaţionale. 

4.  
„Diversitatea mineralelor”/ 

“Minerale şi cristale – povestea 
universului subpământean” 1 

5000 1695 

Denumirea 
expoziţiei a fost 

simplificată, fără a fi 
schimbată tematica. 

5.  „Exponatul lunii” 2 0 0 - 

6.  „Aero Galați” 2 0 1000 - 

7.  „Inamicii albinei” 2 0 1000 - 

8.  „India, ţara constrastelor” 2 0 1000 - 

9.  „Halucinant” 2 0 1000 - 

10.  
Expoziţia florală anuală “Flori la 

malul Dunării”, ediția a XXI-a 
35000 35000 - 

11.  
Expozitia temporară “Variaţiuni 
florale”/ “Fascinații estivale prin 

artă florală” 1 
10000 10000 

Denumirea 
expoziţiei a fost 

modificată, pentru a 
fi în acord cu 

tematica. 

12.  
Expozitia temporară “Regina 

toamnei, crizantema”, ediția a a 
XIV-a 

10000 10000 - 

13.  
Expoziţia temporară “Fructe şi 
seminţe, roadele pământului”, 

ediția a a XI-a 
4500 4000 - 

14.  Expozitia temporară 12000 12000 - 
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“Vis de iarnă“, ediția a a XII-a 

15.  

„Clubul de ecologie terestră şi 
acvatică”/ ”Ziua Mondială 

Zonelor Umede – Păsări și 
Mamifere din Delta Dunării” 1 

500 0 

Tematica iniţială a 
fost schimbată, 
pentru a veni în 
întâmpinarea 

nevoilor exprimate 
de cadrele didactice 

cu care instituţia 
colaborează în 

derularea activităţilor 
educaţionale 

16.  
„Clubul micului explorator”/ ”1 

Aprilie – Ziua Păsărilor” 1 
500 0 

17.  
„Ora Pământului”/ „Ziua 

Pământului – Și mie îmi pasă de 
Terra!” 1 

500 0 

18.  
„Şi eu sunt prietenul 

Pământului”/ ”Ziua Mediului în 
natură”1 

500 0 

19.  

„Pământul, planeta vie”/ Ziua 
mondială a apei: APA – de la 

poluare la consum şi sănătatea 
noastră” 1 

500 0 

20.  
„Vânători iscusiţi în lumea 

animală”/ „Hrănirea păsărilor pe 
timpul iernii” 1 

500 0 

21.  

„Amprenta ecologică – Cum 
putem ocroti natura în oraş?”/ 
„Să cunoaștem ariile naturale 

din județul Galați” 1 

500 0 

22.  
„9 Mai - Ziua Păsărilor 

Migratoare”/ „ Păsări migratoare” 
din țara noastră” 1 

500 0 
Tematica iniţială a 

fost schimbată, 
pentru a veni în 
întâmpinarea 

nevoilor exprimate 
de cadrele didactice 

cu care instituţia 
colaborează în 

derularea activităţilor 
educaţionale 

23.  
„Descoperă viaţa dintr-un râu”/ 

“Lângă apă” 1 
500 0 

24.  „Animale sălbatice din România” 500 0 - 

25.  
„3 decembrie - Ziua 

internaţională a persoanelor cu 
handicap” 

500 0 - 

26.  „Atelierul de mărţişoare”2 0 0 

Activităţi 
suplimentare, faţă 
de cele propuse 

iniţial. 

27.  
„Fluturii: primii vestitori ai 

primăverii” 2 
0 0 

28.  „Vestitorii primăverii” 2 0 0 

29.  „Albinele şi...noi” 2 0 0 

30.  
„Minerale şi cristale – povestea 

universului subpământean” 2 
0 0 

31.  „Ornitolog pentru o zi” 2 0 0 

32.  „Ritualuri de curtare la păsări” 2 0 0 

33.  
„Râul Prut prin lupă – campanie 

educativă” 2 
0 0 

34.  
„Diversitatea faunei dintr-un 

ecosistem forestier – Pădurea 
Gârboavele” 2 

0 0 

35.  „Păsări, cuiburi şi ouă” 2 0 0 

36.  
„Şcoala de vară de entomologie” 

2 
0 0 

37.  „Şcoala de vară de ornitologie” 2 0 0 

38.  
„Atelierul de creaţie-activitate de 

vacanţă” 2 
0 0 

39.  „Curiozităţi din lumea plantelor şi 0 0 
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animalelor” 2 

40.  „Migraţia de toamnă a păsărilor”2 0 0 

41.  „Halloween-ul la muzeu” 2 0 0 

42.  
„Toamna - anotimpul meu 

preferat!” 2 
0 0 

43.  
„Vulpea – de la fabulă la 

realitate” 2 
0 0 

44.  
„Ecologia peştilor: mari migratori 

din bazinul danubiano-pontic” 
50 0  

45.  

„Rechinii: mecanisme adaptative 
ale celor mai vechi vertebrate 

actuale de pe Terra”/ 
„Caracteristicile ecologice ale 
speciilor din colecțiile vii ale 

Acvariului” 1 

50 0 

Tematica iniţială a 
fost schimbată, 
pentru a veni în 
întâmpinarea 

nevoilor exprimate 
de cadrele didactice 

cu care instituţia 
colaborează în 

derularea activităţilor 
educaţionale. 

46.  
„Stelele, lumini cereşti şi 

constelaţiile cerului”/ “Sistemul 
Solar” 1 

50 0 

47.  „Mărţişoare astronomice” 50 0 - 

48.  „Pământ, planetă vie” 50 0 - 

49.  “Să cunoaştem Soarele” 2 0 0 

Activitate 
suplimentară, faţă 
de cele propuse 

iniţial. 

50.  
“Şcoala Altfel” - Săptămâna 

activităţilor extraşcolare 
50 0 - 

51.  
Şcoala de vară de astronomie 

„Priviţi Cerul!” 
50 0 - 

52.  
Tabăra de Astronomie ”Deep – 

Sky” 
1000 0 - 

53.  
„Perseidele -  Ploaia de stele 

căzătoare” 
50 0 - 

54.  
„Ziua Internaţională a 

Astronomiei” 2 
0 0 

Activităţi 
suplimentare, faţă 
de cele propuse 

iniţial. 
55.  „Astroclubul Călin Popovici” 2 0 0 

56.  
„Salvaţi Planeta Pământ”/ 

“Vreau să trăiesc printre stele” 1 
100 0 

Tematica iniţială a 
fost schimbată, 
pentru a veni în 
întâmpinarea 

nevoilor exprimate 
de cadrele didactice 

cu care instituţia 
colaborează în 

derularea activităţilor 
educaţionale. 

57.  
„Veveriţa roşie – comportament 
şi habitat”/ „Tehnici esenţiale de 

supravieţuire în natură” 1 
50 0 

58.  „Nevertebrate marine” 100 0 - 

59.  
„Incursiune în lumea plantelor”/ 

“Biocenoze şi turism 
gastronomic” 1 

50 0 

Tematica iniţială a 
fost schimbată, 
pentru a veni în 
întâmpinarea 

nevoilor exprimate 
de cadrele didactice 

cu care instituţia 
colaborează în 

derularea activităţilor 
educaţionale. 

60.  „Pădurea între conservare şi 50 0  
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poluare” 

61.  
„Iscusiţii arhitecţi din lumea 

apelor - castorii” 
500 0 - 

62.  
„Insecte”/ “Micile vieţuitoare, 

insectele” 1 
500 0 

Tematica iniţială a 
fost schimbată, 
pentru a veni în 
întâmpinarea 

nevoilor exprimate 
de cadrele didactice 

cu care instituţia 
colaborează în 

derularea activităţilor 
educaţionale. 

63.  
„Păsări sedentare”/ „Natură și 

timp liber” 1 
500 0 

64.  
„Ecosistemul de pădure”/ 

„Materiale vegetale lemnoase și 
arta prelucrării lor” 1 

500 0 

65.  „Natura, toamna” 500 0  

66.  „Viață prin artă” 2 0 0 
Activităţi 

suplimentare, faţă 
de cele propuse 

iniţial. 

67.  
„3 Decembrie – Ziua 

Internaţională a Adulţilor cu 
Handicap” 2 

0 0 

68.  „Idei meșteșugite” 2 0 0 

69.  „Ziua Mondială Antifumat” 500 0 - 

70.  „Carnavalul toamnei” 500 0 - 

71.  „Hortus” 500 0 - 

72.  

„Voluntar pentru o zi”/ „Eco 
educaţia, premisă pentru un bun 

cetăţean” 1/„Olimpiadele K”1/ 
„Verdele din noi” 1 

0 0 

Tematica iniţială a 
fost schimbată, 
pentru a veni în 
întâmpinarea 

nevoilor exprimate 
de cadrele didactice 

cu care instituţia 
colaborează în 

derularea activităţilor 
educaţionale. 

73.  "Legumicultura urbană" 2 0 0 Activităţi 
suplimentare, faţă 
de cele propuse 

iniţial 
74.  ”Botanica Distractivă” 2 0 0 

75.  
“4 aprilie: Ziua Internaţională a 

Animalelor fără Stăpân” 
500 0 

 

76.  
“10 mai: Ziua Păsărilor şi 

Arborilor” 
500 0 

77.  “1 iunie: Ziua Copilului la Zoo” 500 0 

78.  
“9 august: Ziua Internaţională a 

Grădinilor Zoologice şi 
Parcurilor” 

500 0 

79.  
“4 octombrie: Ziua Mondială a 

Animalelor” 
500 0 

 Total: 79 
Total: 155.250 

lei 
Total: 135.195 

lei 
 

1 Tematica iniţială a fost schimbată, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor exprimate de cadrele 
didactice cu care instituţia colaborează în derularea activităţilor educaţionale. 
2 Activităţi suplimentare, faţă de cele propuse iniţial. 
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ANEXA NR. 3 la proiect 
Programul minimal 

pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020 
 

Nr. 
crt. 

Program 
Scurtă descriere  

a programului 

Număr de 
proiecte în 

cadrul 
progra-
mului 

Denumirea 
proiectului 

Buget  
(lei) 

ANUL 2017 

1 
Expoziții 

temporare 

Organizare de expoziții 
temporare la sediu sau 

itinerante 
3  50000 

  

Manifestarea își propune să 
aducă în faţa publicului 

frumuseţea şi gingăşia acestei 
flori minunate specifice 
anotimpului autumnal, 

crizantema, prin aranjamente 
florale ale unor expozanţi de 

profil, alături de standul 
Grădinii Botanice din Galaţi. 

1 
Expozitia temporară 

„Regina toamnei, 
crizantema”, a XV-a 

30000 

  

Valorificare expoziţională a 
diferitelor tipuri de fructe şi 

seminţe, recoltate din 
sectoarele exterioare şi sera 

Grădinii Botanice. 

1 

Expoziţia temporară 
„Fructe şi seminţe, 

roadele pământului”, 
editia a XII-a 

10000 

  

Manifestările din cadrul 
proiectului expozițional au ca 
scop, promovarea obiceiurilor 

populare tradiţionale 
Româneşti, din timpul 

sărbătorilor de iarnă, prin 
organizarea de expoziţii, 

miniconcerte, dansuri, într-o 
ambianţă de poveste, 

înfrumuseţată de aranjamente 
de Crăciun, realizate din 

materiale vegetale. 

1 
Expoziția temporară 

„Vis de iarnă“, ediția a 
XIII-a 

10000 

2 
Proiecte 

educaționale 

Program de educație 
muzeală destinat elevilor și 

adolescenților 
30  6950 

  

În cadrul proiectului copiii vor 
avea posibilitatea de a 

participa la o serie de activități 
organizate în spiritul sărbătorii 
de Halloween, dar vor putea 
să descopere și câteva specii 
de animale ”înfricoșătoare” în 

muzeu, aflând adevărul 
științific despre ele. 

1 
„Halloween-ul la 

muzeu“ 
100 

  

Activități de îmbogăţire a 
orizontului cunoaşterii elevilor 

cu noţiuni legate de un 
comportament interesant din 

lumea animală, cum este 
hibernarea. 

1 
„Hibernarea: somnul 

de iarnă al animalelor“ 
100  

  
Proiect educaţional ce  
presupune însușirea 

1 
„Urmele animalelor 

sălbatice din România“ 
100  
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cunoștințelor pentru 
identificarea în teren unor 
specii de mamifere după 
urmele pe care le lasă în 
habitatul pe care-l ocupă. 

  

Proiect de educație ecologică 
pentru formarea deprinderilor 
de cunoaştere şi protejare a 
biodiversităţii, prin observaţii 

directe în natură. 

1 
„Să cunoaştem ariile 
protejate din judeţul 

Galaţi“ 
100  

  

Activități educaționale pentru 
însușirea, de către copii, a 

noţiunilor generale cu privirea 
la alcătuirea corpului și asupra 

modului de viață al melcilor 
tereștri. 

1 „Melc, melc, codobelc“ 100  

  

Dobândirea de cunoștințe 
despre viața câtorva specii  de 
animale marine nevertebrate  

(caracatiţe, melci, scoici, 
meduze, stele şi arici de mare) 
și prezentarea unor piese din 

patrimoniul științific al 
instituției. 

1 „Misterele mării“ 100  

  

Proiect educațional pentru 
dobândirea de cunoștințe 
aprofundate despre viața 
albinelor și despre rolul 

esențial pe care acestea îl au 
în viața plantelor. 

1 „Meseriile albinelor“ 100  

  

Proiectul presupune însuşirea 
unor regului de ocrotire şi 
protecţie a naturii, dar și 
modalități de folosire a 

resurselor din natură şi a 
materialelor reciclabile, în 

scopuri practice. 

1 
„Reciclăm şi natura o 

salvăm” 
100 

  

Prin observarea pe viu a 
materialului biologic conservat, 

proiectul urmăreşte 
familiarizarea elevilor cu 

elemente de morfologie a 
organismelor acestei clase- 
specii indigene şi exotice, cu 

modul lor de viaţă, cu 
adaptările la mediu, ştiut fiind 
faptul că insectele pot fi mai 
greu urmărite şi observate în 

natură, de către copii. 

1 „Insectele” 50 

  

Proiectul prezintă elevilor 
elemente de ecosistem care 

asigură adăpost şi hrană 
diferitelor vieţuitoare, bogăţiile 
şi frumuseţile pădurilor dar şi 

cauzele deteriorării lor şi, 
implicit, necesitatea implicării 

tuturor, copii şi adulţi, în 
activităţi practice de protejare 
şi conservare a ecosistemelor 

forestiere. 

1 
„Pădurea între 

conservare şi poluare” 
50 
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Proiectul, realizat cu un bogat 
material biologic conservat, 
are ca scop familiarizarea 
elevilor cu frumuseţea şi 

diversitatea unei lumi din ce în 
ce mai periclitate şi greu 
accesibile chiar şi celor 

experimentaţi – nevertebratele 
marine. 

1 „Nevertebrate marine” 50 

  

Tematica proiectului și jocul 
didactic „Zonarea corectă”, 

familiarizează elevii cu speciile 
reprezentative de animale ce 

trăiesc doar pe un anumit 
continent, mare sau ocean, cât 

şi o mai bună cunoaştere a 
particularităţilor acestora. 

1 
„Specii endemice pe 

glob” 
50 

  

Proiectul are ca scop 
familiarizarea copiilor cu cele 

mai importante specii sălbatice 
aparţinând florei şi faunei 

ecosistemelor forestiere din 
ţara noastră, cu particularităţile 
lor, semnele pe care le lasă în 
natură şi modul în care omul 
se poate folosi de acestea 
pentru supravieţuirea într-o 

pădure, în condiţii precare de 
viaţă, departe de confortul 

vieţii în comunitate. Şi nu în 
ultimul rând conştientizarea 
importanţei protejării naturii 

pentru viaţa şi sănătatea 
omului. 

1 „Pădurea şi cercetaşii” 50 

  

Proiectul educațional prezintă 
caracteristicile şi elementele 

de recunoaştere ale celor mai 
cunoscute specii de 

macromicete comestibile din 
ţara noastră (perioadă de 

dezvoltare, substrat, habitat, 
elemente de morfologie, 
proprietăţi organoleptice, 

comestibilitate şi toxicitate). 

1 
„Ciupercile comestibile 

din România” 
50 

  

Cunoaşterea celor mai 
importante mamifere sălbatice 

din fauna forestieră din ţara 
noastră, a particularităţilor 
morfologice şi etologice ale 
fiecărei specii, a urmelor pe 

care acestea le lasă în natură, 
ajută elevii în identificarea lor – 

un prim pas spre formarea 
unui comportament ecologic. 

1 
„În pădure, pe urmele 

animalelor” 
50 

  

Printr-o activitate hands-on, 
elevii de la şcolile de profil îşi 

îmbogăţesc cunoştinţele 
privind speciile de floră şi 

faună sălbatică ce se regăsesc 
în arta culinară a diferitelor 

1 
„Biocenoze şi turism 

gastronomic” 
50 
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ţări. Conştientizează, în 
același timp, importanţa 
protejării biocenozelor 

sălbatice pentru diversificarea 
regimului alimentar şi, implicit, 

pentru sănătate. 

  

Proiectul familiarizează elevii 
cu elemente biotice şi abiotice, 

autohtone şi exotice din 
diferite ecosisteme, cu 

particularităţile lor şi modul în 
care omul se poate folosi de 

acestea pentru supravieţuirea 
în natură, în condiţii precare 

de viaţă, departe de confortul 
şi utilităţile aferente vieţii în 
comunitate. Iar atelierul cu 
care se finalizează acest 

proiect are ca scop formarea şi 
dezvoltarea unor abilităţi 

practice, esenţiale pentru viaţa 
în sălbăticie. 

1 
„Tehnici esenţiale de 

supravieţuire în natură” 
50 

  

Activitatea propune o 
incursiune în universul 
regnului vegetal, dând 
posibilitatea elevilor să 

cunoască aspecte din evoluţia 
plantelor de pe Pământ, 
elemente de morfologie, 

fiziologie, adaptări şi curiozităţi 
ale diferitelor grupe vegetale, 

începând cu cele preistorice şi 
relicte, până la cele actuale. 

1 
„Incursiune în lumea 

plantelor” 
50 

  

Proiectul oferă elevilor o 
invitație în domeniul 

fitoterapiei: conştientizarea 
importanţei cunoaşterii exacte 

a morfologiei externe a 
plantelor medicinale în 

identificarea corectă; însuşirea 
regulilor de colectare şi 
conservare a plantelor 
medicinale; incitarea 

curiozităţii privind remediile din 
plante şi modul de preparare 

în medicina populară 
românească. 

1 
„Plantele medicinale 

din România” 
50 

  

Proiect cu tematică din 
domeniul ştiinţelor naturii, 
realizat pentru beneficiarii 

Centrului de Zi pentru 
Persoane Adulte cu Handicap 

„Luceafărul”.  În cadrul 
activității este vernisată 

expoziţia „Idei meşteşugite”, 
care reuneşte lucrări realizate 

în timpul orelor de terapie 
ocupaţională, iar la final se 

oferă posibilitatea socializării 
în cadrul unui carnaval 

1 
„3 decembrie – Ziua 

Internaţională a 
Adulţilor cu Handicap” 

50 
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muzical. 

  

Proiect educațional cu caracter 
interdisciplinar, care se 

adresează unui segment 
educaţional generos, de la 

preşcolar la gimnazial, pentru 
formarea unor deprinderi şi 

atitudini referitoare la 
problemele ecologice şi de 

protecţie a mediului. 

1 
„Ziua Mondială a 

educatiei - Educaţia 
ecologică și reciclarea” 

50 

  

Activități teoretice și practice, 
pentru dobândirea de 

cunoștințe despre structura şi 
activitatea Soarelui, precum și 
despre instrumentele optice 

folosite în observaţiile solare. 

1 
„Să cunoaştem 

Soarele” 
500 

  

Proiectul educaţional pentru 
însușirea de cunoștințe de 

bază cu privire la principalele 
corpuri cereşti ale Sistemului 

Solar. 

1 „Sistemul solar” 500 

  

Proiectul constă dobândirea 
de cunoștințe despre structura 

Lunii, despre fenomenele 
astronomice generate de 

satelitul Pământului (fazele 
Lunii, eclipsele de Lună etc.) și 

instruirea pentru folosirea 
instrumentele optice de 

observație pe timp de noapte. 

1 „Vecina noastră Luna” 500 

  

Proiectul educaţional constă în 
familiarizarea participanţilor cu 

majoritatea constelaţiilor 
vizibile pe cerul de iarnă. 

1 
„Stelele, lumini cereşti 
şi constelaţiile cerului” 

500 

  

Program educaţional creat 
pentru perfecţionarea 

astronomilor amatori şi 
pregătirea lotului judeţean 

pentru Olimpiada de 
Astronomie. 

1 
Astroclubul „Călin 

Popovici” 
1000 

  

Activitate interactivă pentru 
dobândirea de cunoștinte 

practice despre legumicultură 
și grădinărit în randul elevilor. 

1 „Legumicultura urbană” 1000 

  

Proiect educațional dedicat 
elevilor de liceu, pentru 

deprinderea cunoștințelor 
necesare butășirii și altoirii 
soiurilor ornamentale de 

trandafiri. 

1 
„Altoirea soiurilor 
ornamentale de 

trandafiri” 
500 

  

Acțiuni de educație a copiilor, 
care trebuie să cultive 

respectul și dragostea față de 
animale, informarea publicului 

vizitator pentru creșterea 
gradului de conștientizare 

asupra problemelor specifice 
privind bunăstarea animalelor. 

1 
„4 octombrie: Ziua 

Mondială a Animalelor” 
500 

  Proiect educaţional ce 1 „Mamifere de la Zoo” 500 
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presupune însuşirea 
particularităţilor morfologice şi 
etologice ale diferitelor specii 
de mamifere ce fac parte din 

patrimoiul viu al Grădinii 
Zoologice din Pădurea 

Gârboavele. 

ANUL 2018 

1 
Expoziții 

temporare 

Organizare de expoziții 
temporare la sediu sau 

itinerante 
9  166000 

  

Expoziție temporară dedicată 
biodiversităţii Munţilor Carpați, 

care cuprinde peste 600 de 
specii de vertebrate, fiind, 

totodată, un ultim adăpost al 
carnivorelor mari din Europa. 

1 „Pe culmile Carpaţilor” 50000 

  

Expoziție temporară care va 
oferi publicului ocazia de a 

cunoaşte chihlimbarul 
românesc cu multitudinea sa 

de forme, nuanţe şi 
inscrustaţii, fiind cu atât mai 

valoroasă cu cât astazi 
extragerea şi prelucrarea 

acestei răşini fosile nu se mai 
practică. 

1 
„Lacrima zeilor  - 

Chihlimbarul” 
5000 

  
Expoziţie cu vânzare de 
minerale roci şi geme. 

1 „Feeria cristalelor” 1000 

  
Microexpoziţie cu o parte din 

colecţia de mineralogie a 
C.M.Ş.N. Galaţi. 

1 
„Minerale şi cristale - 
povestea universului 

subpământean” 
0 

  

Expoziție temporară despre 
adaptările morfologice 
specializate din lumea 
acvatică, realizată prin 

valorificarea patrimoniului 
științific de ihtiologie. 

1 
„Tentacule și 

tentacule” 
10000 

  

Eveniment cu tradiţie pentru 
Secţia Grădina Botanică, încă 

din 1994, “Flori la Malul 
Dunării” reunește, în fiecare 
an, instituţii publice, societăţi 

comerciale sau persoane 
private, fiecare cu dorinţa de a 

expune ultimele varietăţi 
vegetale obţinute, aranjamente 

florale sau noutăţi din 
domeniul horticulturii şi 

floriculturii. 

1 
Expoziţia florală anuală 
„Flori la malul Dunării”, 

a XXIII-a 
50000 

  

Manifestarea își propune să 
aducă în faţa publicului 

frumuseţea şi gingăşia acestei 
flori minunate specifice 
anotimpului autumnal, 

crizantema, prin aranjamente 
florale ale unor expozanţi de 

profil, alături de standul 
Grădinii Botanice din Galaţi. 

1 
Expozitia temporară 

„Regina toamnei, 
crizantema”, a XVI-a 

30000 
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Valorificare expoziţională a 
diferitelor tipuri de fructe şi 

seminţe, recoltate din 
sectoarele exterioare şi sera 

Grădinii Botanice. 

1 

Expoziţia temporară 
„Fructe şi seminţe, 

roadele pământului”, 
editia a XIII-a 

10000 

  

Manifestările din cadrul 
proiectului expozițional au ca 
scop, promovarea obiceiurilor 

populare tradiţionale 
Româneşti, din timpul 

sărbătorilor de iarnă, prin 
organizarea de expoziţii, 

miniconcerte, dansuri, într-o 
ambianţă de poveste, 

înfrumuseţată de aranjamente 
de Crăciun, realizate din 

materiale vegetale. 

1 
Expoziția temporară 

„Vis de iarnă“, ediția a 
XIV-a 

10000 

2 
Proiecte 

educaționale 

Program de educație 
muzeală destinat elevilor și 

adolescenților 
53  13250 

  

Proiect educaţional destinat 
elevilor din şcolile primare, 
finalizat cu o expoziţie de 
mărţişoare realizate de 

aceştia. 

1 „În dar de ziua ta...” 100 

  

Cunoaşterea biodiversităţii 
specifice din aria protejata 

Pădurea Gârboavele în 
vederea conştientizării elevilor 

asupra necesităţii protejării 
mediului natural ca principală 
premisă în menţinerea calităţii 

vieţii. 

1 
„Luna Pădurii: Verde 

pentru viaţă” 
100 

  

Prezentarea celor mai 
interesante specii de 

lepidoptere, recunoscute 
pentru migrațiile 

spectaculoase de pe Glob. 

1 „Fluturi migratori” 100 

  

Scopul activităţilor din cadrul 
proiectului e reprezentat de 

conştientizarea elevilor asupra 
factorilor care generează 

schimbările climatice , precum 
și a necesităţii ocrotirii 
mediului înconjurător. 

1 
„Ziua Mediului în 

natură“ 
100 

  

Activități de cunoaştere directă 
a unui ecosistem natural, 
declarat arie protejată și 

dobândirea unui unui set de 
bune practici în natură. 

1 

„Diversitatea faunei 
dintr-un ecosistem 
forestier – Pădurea 

Gârboavele“ 

100 

  

Proiectul educaţional își 
propune familiarizarea elevilor 

cu clasa insectelor, 
înţelegerea rolului important 

pe care îl au insectele în 
natură și cunoaşterea 

nemijlocită a faunei de insecte 
dintr-un ecosistem natural, 

acvatic sau forestier. 

1 
„Şcoala de vară de 

entomologie“, ediţia a 
VIII-a 

100 
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În cadrul proiectului copiii vor 
avea posibilitatea de a 

participa la o serie de activități 
organizate în spiritul sărbătorii 
de Halloween, dar vor putea 
să descopere și câteva specii 
de animale ”înfricoșătoare” în 

muzeu, aflând adevărul 
științific despre ele. 

1 
„Halloween-ul la 

muzeu“ 
100 

  

Activități de îmbogăţire a 
orizontului cunoaşterii elevilor 

cu noţiuni legate de un 
comportament interesant din 

lumea animală, cum este 
hibernarea. 

1 
„Hibernarea: somnul 

de iarnă al animalelor“ 
100 

  

Proiect educaţional ce constă 
în formarea deprinderilor de 
observare directă, în teren, 
asupra calităţii habitatelor şi 
asupra faunei acvatice, de 

către elevi şi cadre didactice 
din şcolile de pe raza Parcului 

Natural ”Lunca Joasă a 
Prutului Inferior”. 

1 „Râul Prut sub lupă“ 100 

  

Proiect educaţional ce  
presupune însușirea 
cunoștințelor pentru 

identificarea în teren unor 
specii de mamifere după 
urmele pe care le lasă în 
habitatul pe care-l ocupă. 

1 
„Urmele animalelor 

sălbatice din România“ 
100 

  

Proiect de educație ecologică 
pentru formarea deprinderilor 
de cunoaştere şi protejare a 
biodiversităţii, prin observaţii 

directe în natură. 

1 
„Să cunoaştem ariile 
protejate din judeţul 

Galaţi“ 
100 

  

Activități educaționale pentru 
însușirea, de către copii, a 

noţiunilor generale cu privirea 
la alcătuirea corpului și asupra 

modului de viață al melcilor 
tereștri. 

1 „Melc, melc, codobelc“ 100 

  

Dobândirea de cunoștințe 
despre viața câtorva specii  de 
animale marine nevertebrate  

(caracatiţe, melci, scoici, 
meduze, stele şi arici de mare) 
și prezentarea unor piese din 

patrimoniul științific al 
instituției. 

1 „Misterele mării“ 100 

  

Proiect educațional pentru 
dobândirea de cunoștințe 
aprofundate despre viața 
albinelor și despre rolul 

esențial pe care acestea îl au 
în viața plantelor. 

1 „Meseriile albinelor“ 100 

  
Scopul activităţilor din cadrul 
proiectului e reprezentat de 

conştientizarea elevilor asupra 
1 

„Apa - de la poluare, la 
consum şi sănătatea 

noastră“ 
100 
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necesităţii ocrotirii 
biodiversităţii ecosistemelor 

acvatice. 

  

Proiect educațional dedicat 
„Zilei Pământului”, de 

promovare a educaţiei pentru 
protejarea  mediului 

înconjurător. 

1 
„Şi mie îmi pasă de 

Terra!“ 
100 

  

Proiectul constă în formarea 
deprinderilor de observare 
directă, în teren, asupra 

calităţii habitatelor limitrofe 
Dunării, de către elevi şi cadre 

didactice. 

1 
„Fluviul Dunărea – o zi 

pentru o apă mai 
curată!“ 

100 

  

Proiectul presupune însuşirea 
unor regului de ocrotire şi 
protecţie a naturii, dar și 
modalități de folosire a 

resurselor din natură şi a 
materialelor reciclabile, în 

scopuri practice. 

1 
„Reciclăm şi natura o 

salvăm” 
100 

  

Prin observarea pe viu a 
materialului biologic conservat, 

proiectul urmăreşte 
familiarizarea elevilor cu 

elemente de morfologie a 
organismelor acestei clase- 
specii indigene şi exotice, cu 

modul lor de viaţă, cu 
adaptările la mediu, ştiut fiind 
faptul că insectele pot fi mai 
greu urmărite şi observate în 

natură, de către copii. 

1 „Insectele” 50 

  

Proiectul prezintă elevilor 
elemente de ecosistem care 

asigură adăpost şi hrană 
diferitelor vieţuitoare, bogăţiile 
şi frumuseţile pădurilor dar şi 

cauzele deteriorării lor şi, 
implicit, necesitatea implicării 

tuturor, copii şi adulţi, în 
activităţi practice de protejare 
şi conservare a ecosistemelor 

forestiere. 

1 
„Pădurea între 

conservare şi poluare” 
50 

  

Proiectul are la bază activități 
prin care copiii își pot însuși 
cunoștințe despre anotimpul 

care omagiază viaţa: vin 
păsările călătoare; plantele 

încep să se dezvolte; 
animalele îşi leapădă haina de 
iarnă, altele ies din hibernare 

şi vor face pui; oamenii 
pregătesc câmpul pentru 

însămânţare; plouă des, iar 
soarele începe a încălzi din ce 

în ce mai bine. 

1 „Natura primăvara” 50 

  
Proiectul, realizat cu un bogat 
material biologic conservat, 
are ca scop familiarizarea 

1 „Nevertebrate marine” 50 
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elevilor cu frumuseţea şi 
diversitatea unei lumi din ce în 

ce mai periclitate şi greu 
accesibile chiar şi celor 

experimentaţi – nevertebratele 
marine. 

  

Tematica proiectului și jocul 
didactic „Zonarea corectă”, 

familiarizează elevii cu speciile 
reprezentative de animale ce 

trăiesc doar pe un anumit 
continent, mare sau ocean, cât 

şi o mai bună cunoaştere a 
particularităţilor acestora. 

1 
„Specii endemice pe 

glob” 
50 

  

Proiectul are ca scop 
familiarizarea copiilor cu cele 

mai importante specii sălbatice 
aparţinând florei şi faunei 

ecosistemelor forestiere din 
ţara noastră, cu particularităţile 
lor, semnele pe care le lasă în 
natură şi modul în care omul 
se poate folosi de acestea 
pentru supravieţuirea într-o 

pădure, în condiţii precare de 
viaţă, departe de confortul 

vieţii în comunitate. Şi nu în 
ultimul rând conştientizarea 
importanţei protejării naturii 

pentru viaţa şi sănătatea 
omului. 

1 „Pădurea şi cercetaşii” 50 

  

Proiectul educațional prezintă 
caracteristicile şi elementele 

de recunoaştere ale celor mai 
cunoscute specii de 

macromicete comestibile din 
ţara noastră (perioadă de 

dezvoltare, substrat, habitat, 
elemente de morfologie, 
proprietăţi organoleptice, 

comestibilitate şi toxicitate). 

1 
„Ciupercile comestibile 

din România” 
50 

  

Cunoaşterea celor mai 
importante mamifere sălbatice 

din fauna forestieră din ţara 
noastră, a particularităţilor 
morfologice şi etologice ale 
fiecărei specii, a urmelor pe 

care acestea le lasă în natură, 
ajută elevii în identificarea lor – 

un prim pas spre formarea 
unui comportament ecologic. 

1 
„În pădure, pe urmele 

animalelor” 
50 

  

Printr-o activitate hands-on, 
elevii de la şcolile de profil îşi 

îmbogăţesc cunoştinţele 
privind speciile de floră şi 

faună sălbatică ce se regăsesc 
în arta culinară a diferitelor 

ţări. Conştientizează, în 
același timp, importanţa 
protejării biocenozelor 

1 
„Biocenoze şi turism 

gastronomic” 
50 
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sălbatice pentru diversificarea 
regimului alimentar şi, implicit, 

pentru sănătate. 

  

Proiectul familiarizează elevii 
cu elemente biotice şi abiotice, 

autohtone şi exotice din 
diferite ecosisteme, cu 

particularităţile lor şi modul în 
care omul se poate folosi de 

acestea pentru supravieţuirea 
în natură, în condiţii precare 

de viaţă, departe de confortul 
şi utilităţile aferente vieţii în 
comunitate. Iar atelierul cu 
care se finalizează acest 

proiect are ca scop formarea şi 
dezvoltarea unor abilităţi 

practice, esenţiale pentru viaţa 
în sălbăticie. 

1 
„Tehnici esenţiale de 

supravieţuire în natură” 
50 

  

Activitatea propune o 
incursiune în universul 
regnului vegetal, dând 
posibilitatea elevilor să 

cunoască aspecte din evoluţia 
plantelor de pe Pământ, 
elemente de morfologie, 

fiziologie, adaptări şi curiozităţi 
ale diferitelor grupe vegetale, 

începând cu cele preistorice şi 
relicte, până la cele actuale. 

1 
„Incursiune în lumea 

plantelor” 
50 

  

Proiectul oferă elevilor o 
invitație în domeniul 

fitoterapiei: conştientizarea 
importanţei cunoaşterii exacte 

a morfologiei externe a 
plantelor medicinale în 

identificarea corectă; însuşirea 
regulilor de colectare şi 
conservare a plantelor 
medicinale; incitarea 

curiozităţii privind remediile din 
plante şi modul de preparare 

în medicina populară 
românească. 

1 
„Plantele medicinale 

din România” 
50 

  

Proiect cu tematică din 
domeniul ştiinţelor naturii, 
realizat pentru beneficiarii 

Centrului de Zi pentru 
Persoane Adulte cu Handicap 

„Luceafărul”.  În cadrul 
activității este vernisată 

expoziţia „Idei meşteşugite”, 
care reuneşte lucrări realizate 

în timpul orelor de terapie 
ocupaţională, iar la final se 

oferă posibilitatea socializării 
în cadrul unui carnaval 

muzical. 

1 
„3 decembrie – Ziua 

Internaţională a 
Adulţilor cu Handicap” 

50 

  
Proiect educațional cu caracter 

interdisciplinar, care se 
1 

„Ziua Mondială a 
educatiei - Educaţia 

50 
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adresează unui segment 
educaţional generos, de la 

preşcolar la gimnazial, pentru 
formarea unor deprinderi şi 

atitudini referitoare la 
problemele ecologice şi de 

protecţie a mediului. 

ecologică și reciclarea” 

  

Proiect educaţional care a 
constat în conştientizarea 
elevilor asupra pericolelor 

reprezentate de fumat. 

1 
„Ziua Națională fără 

tutun” 
50 

  

Scopul activităţilor din cadrul 
proiectului a fost reprezentat 
de conştientizarea elevilor 
asupra necesităţii ocrotirii 

biodiversităţii din ecosistemele 
acvatice din bazinul Dunării. 

1 
„Ziua Biodiversităţii – 

Apa” 
50 

  

Proiect educațional ce 
presupune însușirea de 

cunoștințe despre oceane, 
întinderi imense de apă ce 
reprezintă sursă de hrană 

pentru milioane de oameni, 
reprezintă casă pentru un 

număr mare de vietăți 
sălbatice și oferă resurse 

importante pentru o 
multitudine de industrii. 

1 
„Ziua Oceanelor - 

Explorează. 
Protejează. Salvează” 

50 

  

Acţiuni de cultură şi educaţie 
astronomică; observaţii 
astronomice cu publicul 

(lunare, planetare şi deep – 
sky) 

1 
„Ziua Internaţională a 

Astronomiei” 
500 

  

Proiect conceput pentru 
deprinderea abilităţilor 

teoretice şi practice cu privire 
astronomie (cunoaşterea 

instrumentelor optice, moduri 
de observare etc.) 

1 
Şcoala de vară de 
astronomie „Priviţi 

Cerul!” 
1000 

  

Activități teoretice și practice, 
pentru dobândirea de 

cunoștințe despre structura şi 
activitatea Soarelui, precum și 
despre instrumentele optice 

folosite în observaţiile solare. 

1 
„Să cunoaştem 

Soarele” 
500 

  

Proiectul educaţional pentru 
însușirea de cunoștințe de 

bază cu privire la principalele 
corpuri cereşti ale Sistemului 

Solar. 

1 „Sistemul solar” 500 

  

Proiectul constă dobândirea 
de cunoștințe despre structura 

Lunii, despre fenomenele 
astronomice generate de 

satelitul Pământului (fazele 
Lunii, eclipsele de Lună etc.) și 

instruirea pentru folosirea 
instrumentele optice de 

observație pe timp de noapte. 

1 „Vecina noastră Luna” 500 
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Proiectul educaţional constă în 
familiarizarea participanţilor cu 

majoritatea constelaţiilor 
vizibile pe cerul de iarnă. 

1 
„Stelele, lumini cereşti 
şi constelaţiile cerului” 

500 

  

Proiect educaţional ce va fi 
realizat în colaborare cu 

Centrul de zi pentru persoane 
adulte cu handicap 

„Luceafărul” și va presupune 
stimularea abilităţilor practice 

ale participanţilor, pentru 
realizarea de mărţişoare, pe 

baza unor tematici cu 
inspirație din astronomie. 

1 
„Mărțișoare 

astronomice” 
500 

  
Proiect pentru familiarizarea 

elevilor cu structura şi 
proprietăţile planetei Pământ. 

1 „Pământ, planeta vie” 100 

  

Proiect educaţional conceput 
dintr-o suită de activităţi 

extracurriculare, pe teme de 
astronomie, desfăşurate în 

cadrul săptămânilor „Şcoala 
altfel”. 

1 
„Şcoala Altfel” - 

Săptămâna activităţilor 
extraşcolare 

500 

  

Proiect educațional pentru 
deprinderea abilităţilor 
teoretice şi practice de 

astronomie, prin participarea la 
activitățile organizate în Munții 

Măcin. 

1 
Tabăra de astronomie 

„Deep-sky” 
1000 

  

Program educaţional creat 
pentru perfecţionarea 

astronomilor amatori şi 
pregătirea lotului judeţean 

pentru Olimpiada de 
Astronomie. 

1 
Astroclubul „Călin 

Popovici” 
1000 

  

Proiectul constă în 
deprinderea cunoştinţelor 

teoretice, referitoare la  
funcţiile organelor plantelor şi 

demonstrarea practică a 
relaţiilor dintre acestea; 
cunoaşterea temeinică a 

importanţei plantelor pentru 
mediul înconjurător. 

1 „Hortus” 500 

  

Activitate interactivă pentru 
dobândirea de cunoștinte 

practice despre legumicultură 
și grădinărit în randul elevilor. 

1 „Legumicultura urbană” 1000 

  

Proiect educațional dedicat 
elevilor de liceu, pentru 

deprinderea cunoștințelor 
necesare butășirii și altoirii 
soiurilor ornamentale de 

trandafiri. 

1 
„Altoirea soiurilor 
ornamentale de 

trandafiri” 
500 

  

Ateliere de lucru pe echipe, cu 
elevi de liceu, pentru 

recunoașterea, îngrijirea și 
valorificarea, în scop curativ, a 

plantelor medicinale și 

1 „Sănătate din plante” 500 
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aromatice. 

  

Proiect educațional conceput 
pentru elevii de gimnaziu și 

liceu, pentru învățarea 
tehnicilor de îngrijire a unor 

plante ornamentale cu origine 
japoneză. 

1 „Artă florală japoneză” 500 

  

Acțiuni de educație a copiilor, 
care trebuie să cultive 

respectul și dragostea față de 
animale, informarea publicului 

vizitator pentru creșterea 
gradului de conștientizare 

asupra problemelor specifice 
privind bunăstarea animalelor. 

1 
„4 octombrie: Ziua 

Mondială a Animalelor” 
500 

  

Proiect educaţional ce 
presupune însuşirea 

particularităţilor morfologice şi 
etologice ale diferitelor specii 
de mamifere ce fac parte din 

patrimoiul viu al Grădinii 
Zoologice din Pădurea 

Gârboavele. 

1 „Mamifere de la Zoo” 500 

ANUL 2019 

1 
Expoziții 

temporare 

Organizare de expoziții 
temporare la sediu sau 

itinerante 
10  194000 

  

Expoziție temporară va 
prezenta insecte 

supradimensionate, realizate 
de entomologul-artist, de 
origine italiană, Lorenzo 

Possenti, celebru în lume 
pentru sculpturile de insecte 

ce par că prind viaţă. Lucrările 
lui sunt  expuse în muzee de 

ştiinţele naturii din S.U.A, 
Japonia, Italia etc. 

1 
„Extratereştrii din 
lumea insectelor” 

80000 

  

Expoziție temporară va oferi 
valorifica patrimoniul științific 
din colecțiile paleontologice 

ale muzeelor de științele 
naturii Galați, Bârlad, Piatra 

Neamț, Dorohoi și Iași 

1 
„Evoluția și dispariția 
mamuților din Podișul 

Moldovei” 
3000 

  

Expoziţia are drept scop 
popularizarea colecției de 

malacologie, fiind o invitaţie la 
cunoaşterea diversităţii 

cochiliilor de scoici şi melci ce 
au aparţinut speciilor de apă 

dulce sau sărată, unele 
urmând a fi etalate pentru 

prima dată în muzeu. 

1 
Colecţii şi colecţionari  

de cochilii 
2000 

  
Expoziţie cu vânzare de 
minerale roci şi geme. 

1 „Feeria cristalelor” 1000 

  
Microexpoziţie cu o parte din 

colecţia de mineralogie a 
C.M.Ş.N. Galaţi. 

1 
„Minerale şi cristale - 
povestea universului 

subpământean” 
0 
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Expoziție temporară va releva 
aspecte legate de istoria 

recentă (100 ani) și prezentă a 
zonei pescărești, reprezentată 
de confluența Dunăre – Prut – 
Siret – Brateș, cu accent pe 

speciile migratoare cu impact 
în economia zonei. 

1 
„Miracolul migrației 

peștilor” 
8000 

  

Eveniment cu tradiţie pentru 
Secţia Grădina Botanică, încă 

din 1994, “Flori la Malul 
Dunării” reunește, în fiecare 
an, instituţii publice, societăţi 

comerciale sau persoane 
private, fiecare cu dorinţa de a 

expune ultimele varietăţi 
vegetale obţinute, aranjamente 

florale sau noutăţi din 
domeniul horticulturii şi 

floriculturii. 

1 
Expoziţia florală anuală 
„Flori la malul Dunării”, 

a XXIV-a 
50000 

  

Manifestarea își propune să 
aducă în faţa publicului 

frumuseţea şi gingăşia acestei 
flori minunate specifice 
anotimpului autumnal, 

crizantema, prin aranjamente 
florale ale unor expozanţi de 

profil, alături de standul 
Grădinii Botanice din Galaţi. 

1 
Expozitia temporară 

„Regina toamnei, 
crizantema”, a XVII-a 

30000 

  

Valorificare expoziţională a 
diferitelor tipuri de fructe şi 

seminţe, recoltate din 
sectoarele exterioare şi sera 

Grădinii Botanice. 

1 

Expoziţia temporară 
„Fructe şi seminţe, 

roadele pământului”, 
editia a XIV-a 

10000 

  

Manifestările din cadrul 
proiectului expozițional au ca 
scop, promovarea obiceiurilor 

populare tradiţionale 
Româneşti, din timpul 

sărbătorilor de iarnă, prin 
organizarea de expoziţii, 

miniconcerte, dansuri, într-o 
ambianţă de poveste, 

înfrumuseţată de aranjamente 
de Crăciun, realizate din 

materiale vegetale. 

1 
Expoziția temporară 

„Vis de iarnă“, ediția a 
XV-a 

10000 

2 
Proiecte 

educaționale 

Program de educație 
muzeală destinat elevilor și 

adolescenților 
57  15250 

  

Proiect educaţional destinat 
elevilor din şcolile primare, 
finalizat cu o expoziţie de 
mărţişoare realizate de 

aceştia. 

1 „În dar de ziua ta...” 100 

  

Cunoaşterea biodiversităţii 
specifice din aria protejata 

Pădurea Gârboavele în 
vederea conştientizării elevilor 

asupra necesităţii protejării 
mediului natural ca principală 

1 
„Luna Pădurii: Verde 

pentru viaţă” 
100 
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premisă în menţinerea calităţii 
vieţii. 

  

Prezentarea celor mai 
interesante specii de 

lepidoptere, recunoscute 
pentru migrațiile 

spectaculoase de pe Glob. 

1 „Fluturi migratori” 100 

  

Scopul activităţilor din cadrul 
proiectului e reprezentat de 

conştientizarea elevilor asupra 
factorilor care generează 

schimbările climatice , precum 
și a necesităţii ocrotirii 
mediului înconjurător. 

1 
„Ziua Mediului în 

natură“ 
100 

  

Activități de cunoaştere directă 
a unui ecosistem natural, 
declarat arie protejată și 

dobândirea unui unui set de 
bune practici în natură. 

1 

„Diversitatea faunei 
dintr-un ecosistem 
forestier – Pădurea 

Gârboavele“ 

100 

  

Proiectul educaţional își 
propune familiarizarea elevilor 

cu clasa insectelor, 
înţelegerea rolului important 

pe care îl au insectele în 
natură și cunoaşterea 

nemijlocită a faunei de insecte 
dintr-un ecosistem natural, 

acvatic sau forestier. 

1 
„Şcoala de vară de 

entomologie“, ediţia a 
IX-a 

100 

  

În cadrul proiectului copiii vor 
avea posibilitatea de a 

participa la o serie de activități 
organizate în spiritul sărbătorii 
de Halloween, dar vor putea 
să descopere și câteva specii 
de animale ”înfricoșătoare” în 

muzeu, aflând adevărul 
științific despre ele. 

1 
„Halloween-ul la 

muzeu“ 
100 

  

Activități de îmbogăţire a 
orizontului cunoaşterii elevilor 

cu noţiuni legate de un 
comportament interesant din 

lumea animală, cum este 
hibernarea. 

1 
„Hibernarea: somnul 

de iarnă al animalelor“ 
100 

  

Proiect educaţional ce constă 
în formarea deprinderilor de 
observare directă, în teren, 
asupra calităţii habitatelor şi 
asupra faunei acvatice, de 

către elevi şi cadre didactice 
din şcolile de pe raza Parcului 

Natural ”Lunca Joasă a 
Prutului Inferior”. 

1 „Râul Prut sub lupă“ 100 

  

Proiect educaţional ce  
presupune însușirea 
cunoștințelor pentru 

identificarea în teren unor 
specii de mamifere după 
urmele pe care le lasă în 
habitatul pe care-l ocupă. 

1 
„Urmele animalelor 

sălbatice din România“ 
100 
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Proiect de educație ecologică 
pentru formarea deprinderilor 
de cunoaştere şi protejare a 
biodiversităţii, prin observaţii 

directe în natură. 

1 
„Să cunoaştem ariile 
protejate din judeţul 

Galaţi“ 
100 

  

Activități educaționale pentru 
însușirea, de către copii, a 

noţiunilor generale cu privirea 
la alcătuirea corpului și asupra 

modului de viață al melcilor 
tereștri. 

1 „Melc, melc, codobelc“ 100 

  

Dobândirea de cunoștințe 
despre viața câtorva specii  de 
animale marine nevertebrate  

(caracatiţe, melci, scoici, 
meduze, stele şi arici de mare) 
și prezentarea unor piese din 

patrimoniul științific al 
instituției. 

1 „Misterele mării“ 100 

  

Proiect educațional pentru 
dobândirea de cunoștințe 
aprofundate despre viața 
albinelor și despre rolul 

esențial pe care acestea îl au 
în viața plantelor. 

1 „Meseriile albinelor“ 100 

  

Scopul activităţilor din cadrul 
proiectului e reprezentat de 

conştientizarea elevilor asupra 
necesităţii ocrotirii 

biodiversităţii ecosistemelor 
acvatice. 

1 
„Apa - de la poluare, la 
consum şi sănătatea 

noastră“ 
100 

  

Proiect educațional dedicat 
„Zilei Pământului”, de 

promovare a educaţiei pentru 
protejarea  mediului 

înconjurător. 

1 
„Şi mie îmi pasă de 

Terra!“ 
100 

  

Proiectul constă în formarea 
deprinderilor de observare 
directă, în teren, asupra 

calităţii habitatelor limitrofe 
Dunării, de către elevi şi cadre 

didactice. 

1 
„Fluviul Dunărea – o zi 

pentru o apă mai 
curată!“ 

100 

  

Proiectul presupune însuşirea 
unor regului de ocrotire şi 
protecţie a naturii, dar și 
modalități de folosire a 

resurselor din natură şi a 
materialelor reciclabile, în 

scopuri practice. 

1 
„Reciclăm şi natura o 

salvăm” 
100 

  

Prin observarea pe viu a 
materialului biologic conservat, 

proiectul urmăreşte 
familiarizarea elevilor cu 

elemente de morfologie a 
organismelor acestei clase- 
specii indigene şi exotice, cu 

modul lor de viaţă, cu 
adaptările la mediu, ştiut fiind 
faptul că insectele pot fi mai 

1 „Insectele” 50 
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greu urmărite şi observate în 
natură, de către copii. 

  

Proiectul prezintă elevilor 
elemente de ecosistem care 

asigură adăpost şi hrană 
diferitelor vieţuitoare, bogăţiile 
şi frumuseţile pădurilor dar şi 

cauzele deteriorării lor şi, 
implicit, necesitatea implicării 

tuturor, copii şi adulţi, în 
activităţi practice de protejare 
şi conservare a ecosistemelor 

forestiere. 

1 
„Pădurea între 

conservare şi poluare” 
50 

  

Proiectul are la bază activități 
prin care copiii își pot însuși 
cunoștințe despre anotimpul 

care omagiază viaţa: vin 
păsările călătoare; plantele 

încep să se dezvolte; 
animalele îşi leapădă haina de 
iarnă, altele ies din hibernare 

şi vor face pui; oamenii 
pregătesc câmpul pentru 

însămânţare; plouă des, iar 
soarele începe a încălzi din ce 

în ce mai bine. 

1 „Natura primăvara” 50 

  

Proiectul, realizat cu un bogat 
material biologic conservat, 
are ca scop familiarizarea 
elevilor cu frumuseţea şi 

diversitatea unei lumi din ce în 
ce mai periclitate şi greu 
accesibile chiar şi celor 

experimentaţi – nevertebratele 
marine. 

1 „Nevertebrate marine” 50 

  

Tematica proiectului și jocul 
didactic „Zonarea corectă”, 

familiarizează elevii cu speciile 
reprezentative de animale ce 

trăiesc doar pe un anumit 
continent, mare sau ocean, cât 

şi o mai bună cunoaştere a 
particularităţilor acestora. 

1 
„Specii endemice pe 

glob” 
50 

  

Proiectul are ca scop 
familiarizarea copiilor cu cele 

mai importante specii sălbatice 
aparţinând florei şi faunei 

ecosistemelor forestiere din 
ţara noastră, cu particularităţile 
lor, semnele pe care le lasă în 
natură şi modul în care omul 
se poate folosi de acestea 
pentru supravieţuirea într-o 

pădure, în condiţii precare de 
viaţă, departe de confortul 

vieţii în comunitate. Şi nu în 
ultimul rând conştientizarea 
importanţei protejării naturii 

pentru viaţa şi sănătatea 
omului. 

1 „Pădurea şi cercetaşii” 50 
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Proiectul educațional prezintă 
caracteristicile şi elementele 

de recunoaştere ale celor mai 
cunoscute specii de 

macromicete comestibile din 
ţara noastră (perioadă de 

dezvoltare, substrat, habitat, 
elemente de morfologie, 
proprietăţi organoleptice, 

comestibilitate şi toxicitate). 

1 
„Ciupercile comestibile 

din România” 
50 

  

Cunoaşterea celor mai 
importante mamifere sălbatice 

din fauna forestieră din ţara 
noastră, a particularităţilor 
morfologice şi etologice ale 
fiecărei specii, a urmelor pe 

care acestea le lasă în natură, 
ajută elevii în identificarea lor – 

un prim pas spre formarea 
unui comportament ecologic. 

1 
„În pădure, pe urmele 

animalelor” 
50 

  

Printr-o activitate hands-on, 
elevii de la şcolile de profil îşi 

îmbogăţesc cunoştinţele 
privind speciile de floră şi 

faună sălbatică ce se regăsesc 
în arta culinară a diferitelor 

ţări. Conştientizează, în 
același timp, importanţa 
protejării biocenozelor 

sălbatice pentru diversificarea 
regimului alimentar şi, implicit, 

pentru sănătate. 

1 
„Biocenoze şi turism 

gastronomic” 
50 

  

Proiectul familiarizează elevii 
cu elemente biotice şi abiotice, 

autohtone şi exotice din 
diferite ecosisteme, cu 

particularităţile lor şi modul în 
care omul se poate folosi de 

acestea pentru supravieţuirea 
în natură, în condiţii precare 

de viaţă, departe de confortul 
şi utilităţile aferente vieţii în 
comunitate. Iar atelierul cu 
care se finalizează acest 

proiect are ca scop formarea şi 
dezvoltarea unor abilităţi 

practice, esenţiale pentru viaţa 
în sălbăticie. 

1 
„Tehnici esenţiale de 

supravieţuire în natură” 
50 

  

Activitatea propune o 
incursiune în universul 
regnului vegetal, dând 
posibilitatea elevilor să 

cunoască aspecte din evoluţia 
plantelor de pe Pământ, 
elemente de morfologie, 

fiziologie, adaptări şi curiozităţi 
ale diferitelor grupe vegetale, 

începând cu cele preistorice şi 
relicte, până la cele actuale. 

1 
„Incursiune în lumea 

plantelor” 
50 

  Proiectul oferă elevilor o 1 „Plantele medicinale 50 
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invitație în domeniul 
fitoterapiei: conştientizarea 

importanţei cunoaşterii exacte 
a morfologiei externe a 
plantelor medicinale în 

identificarea corectă; însuşirea 
regulilor de colectare şi 
conservare a plantelor 
medicinale; incitarea 

curiozităţii privind remediile din 
plante şi modul de preparare 

în medicina populară 
românească. 

din România” 

  

Proiect cu tematică din 
domeniul ştiinţelor naturii, 
realizat pentru beneficiarii 

Centrului de Zi pentru 
Persoane Adulte cu Handicap 

„Luceafărul”.  În cadrul 
activității este vernisată 

expoziţia „Idei meşteşugite”, 
care reuneşte lucrări realizate 

în timpul orelor de terapie 
ocupaţională, iar la final se 

oferă posibilitatea socializării 
în cadrul unui carnaval 

muzical. 

1 
„3 decembrie – Ziua 

Internaţională a 
Adulţilor cu Handicap” 

50 

  

Proiect educațional cu caracter 
interdisciplinar, care se 

adresează unui segment 
educaţional generos, de la 

preşcolar la gimnazial, pentru 
formarea unor deprinderi şi 

atitudini referitoare la 
problemele ecologice şi de 

protecţie a mediului. 

1 
„Ziua Mondială a 

educatiei - Educaţia 
ecologică și reciclarea” 

50 

  

Proiect educaţional care a 
constat în conştientizarea 
elevilor asupra pericolelor 

reprezentate de fumat. 

1 
„Ziua Națională fără 

tutun” 
50 

  

Scopul activităţilor din cadrul 
proiectului a fost reprezentat 
de conştientizarea elevilor 
asupra necesităţii ocrotirii 

biodiversităţii din ecosistemele 
acvatice din bazinul Dunării. 

1 
„Ziua Biodiversităţii – 

Apa” 
50 

  

Proiect educațional ce 
presupune însușirea de 

cunoștințe despre oceane, 
întinderi imense de apă ce 
reprezintă sursă de hrană 

pentru milioane de oameni, 
reprezintă casă pentru un 

număr mare de vietăți 
sălbatice și oferă resurse 

importante pentru o 
multitudine de industrii. 

1 
„Ziua Oceanelor - 

Explorează. 
Protejează. Salvează” 

50 

  
Acţiuni de cultură şi educaţie 

astronomică; observaţii 
astronomice cu publicul 

1 
„Ziua Internaţională a 

Astronomiei” 
500 
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(lunare, planetare şi deep – 
sky) 

  

Proiect conceput pentru 
deprinderea abilităţilor 

teoretice şi practice cu privire 
astronomie (cunoaşterea 

instrumentelor optice, moduri 
de observare etc.) 

1 
Şcoala de vară de 
astronomie „Priviţi 

Cerul!” 
1000 

  

Activități teoretice și practice, 
pentru dobândirea de 

cunoștințe despre structura şi 
activitatea Soarelui, precum și 
despre instrumentele optice 

folosite în observaţiile solare. 

1 
„Să cunoaştem 

Soarele” 
500 

  

Proiectul educaţional pentru 
însușirea de cunoștințe de 

bază cu privire la principalele 
corpuri cereşti ale Sistemului 

Solar. 

1 „Sistemul solar” 500 

  

Proiectul constă dobândirea 
de cunoștințe despre structura 

Lunii, despre fenomenele 
astronomice generate de 

satelitul Pământului (fazele 
Lunii, eclipsele de Lună etc.) și 

instruirea pentru folosirea 
instrumentele optice de 

observație pe timp de noapte. 

1 „Vecina noastră Luna” 500 

  

Proiectul educaţional constă în 
familiarizarea participanţilor cu 

majoritatea constelaţiilor 
vizibile pe cerul de iarnă. 

1 
„Stelele, lumini cereşti 
şi constelaţiile cerului” 

500 

  

Proiect educaţional ce va fi 
realizat în colaborare cu 

Centrul de zi pentru persoane 
adulte cu handicap 

„Luceafărul” și va presupune 
stimularea abilităţilor practice 

ale participanţilor, pentru 
realizarea de mărţişoare, pe 

baza unor tematici cu 
inspirație din astronomie. 

1 
„Mărțișoare 

astronomice” 
500 

  
Proiect pentru familiarizarea 

elevilor cu structura şi 
proprietăţile planetei Pământ. 

1 „Pământ, planeta vie” 100 

  

Proiect educaţional conceput 
dintr-o suită de activităţi 

extracurriculare, pe teme de 
astronomie, desfăşurate în 

cadrul săptămânilor „Şcoala 
altfel”. 

1 
„Şcoala Altfel” - 

Săptămâna activităţilor 
extraşcolare 

500 

  

Proiect educațional pentru 
deprinderea abilităţilor 
teoretice şi practice de 

astronomie, prin participarea la 
activitățile organizate în Munții 

Măcin. 

1 
Tabăra de astronomie 

„Deep-sky” 
1000 

  
Program educaţional creat 

pentru perfecţionarea 
1 

Astroclubul „Călin 
Popovici” 

1000 
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astronomilor amatori şi 
pregătirea lotului judeţean 

pentru Olimpiada de 
Astronomie. 

  

Proiectul constă în 
deprinderea cunoştinţelor 

teoretice, referitoare la  
funcţiile organelor plantelor şi 

demonstrarea practică a 
relaţiilor dintre acestea; 
cunoaşterea temeinică a 

importanţei plantelor pentru 
mediul înconjurător. 

1 „Hortus” 500 

  

Activitate interactivă pentru 
dobândirea de cunoștinte 

practice despre legumicultură 
și grădinărit în randul elevilor. 

1 „Legumicultura urbană” 1000 

  

Proiect educațional dedicat 
elevilor de liceu, pentru 

deprinderea cunoștințelor 
necesare butășirii și altoirii 
soiurilor ornamentale de 

trandafiri. 

1 
„Altoirea soiurilor 
ornamentale de 

trandafiri” 
500 

  

Ateliere de lucru pe echipe, cu 
elevi de liceu, pentru 

recunoașterea, îngrijirea și 
valorificarea, în scop curativ, a 

plantelor medicinale și 
aromatice. 

1 „Sănătate din plante” 500 

  

Proiect educațional conceput 
pentru elevii de gimnaziu și 

liceu, pentru învățarea 
tehnicilor de îngrijire a unor 

plante ornamentale cu origine 
japoneză. 

1 „Artă florală japoneză” 500 

  

Proiect educațional conceput 
sub forma unui concurs de 
cultură generală, având ca 
temă ierbivorele mari care 

trăiesc în mediul sălbatic din 
România. 

1 
„Aprilie - Luna cerbului 

carpatin şi lopătar” 
500 

  

Festivităţi cu tema „Copiii şi 
animalele”, care vor cuprinde: 
concurs de desen şi pictură cu 

tema „Animalul sălbatic 
îndrăgit” 

1 
„1 iunie: Ziua Copilului 

la Zoo” 
500 

  

Proiect educațional conceput 
sub forma unui concurs de 
cultură generală, având ca 

temă alcătuirea corpului la leul 
african, mod de viață și 

comportament. 

1 
„Iulie - Luna leului 

african” 
500 

  

Vizionare de filme 
documentare, vizitarea 

Grădinii Zoologice, 
prezentarea de mamifere şi 

păsări rare din colecţia vie etc 

1 

„9 august: Ziua 
Internaţională a 

Grădinilor Zoologice şi 
Parcurilor” 

500 

  
Acțiuni de educație a copiilor, 

care trebuie să cultive 
1 

„4 octombrie: Ziua 
Mondială a Animalelor” 

500 
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respectul și dragostea față de 
animale, informarea publicului 

vizitator pentru creșterea 
gradului de conștientizare 

asupra problemelor specifice 
privind bunăstarea animalelor. 

  

Proiect educaţional ce 
presupune însuşirea 

particularităţilor morfologice şi 
etologice ale diferitelor specii 
de mamifere ce fac parte din 

patrimoiul viu al Grădinii 
Zoologice din Pădurea 

Gârboavele. 

1 „Mamifere de la Zoo” 500 

ANUL 2020 

1 
Expoziții 

temporare 

Organizare de expoziții 
temporare la sediu sau 

itinerante 
6  132000 

  

Expoziție temporară va 
prezenta, în manieră 

interactivă, cu mijloace 
muzeotehnice moderne, 

adaptările anatomice, 
morfologice și fiziologice, ale 

reprezentanților diferitelor 
clase de animale, la zbor. 

1 
„Zborul în seria 

animală” 
70000 

  

Expoziția temporară cu piese 
din colecția de paleontologie a 
Muzeului „Vasile Pârvan” din 

Bârlad, aparținând unor specii 
de țestoase care au fost 
contemporane cu unii 

dinozauri. 

1 
„Țestoasele 
preistorice” 

3000 

  
Expoziţie cu vânzare de 
minerale roci şi geme. 

1 „Feeria cristalelor” 1000 

  
Microexpoziţie cu o parte din 

colecţia de mineralogie a 
C.M.Ş.N. Galaţi. 

1 
„Minerale şi cristale - 
povestea universului 

subpământean” 
0 

  

Expoziție temporară va releva 
aspecte legate de istoria 

recentă (100 ani) și prezentă a 
zonei pescărești, reprezentată 
de confluența Dunăre – Prut – 
Siret – Brateș, cu accent pe 

speciile migratoare cu impact 
în economia zonei. 

1 
„Miracolul migrației 

peștilor” 
8000 

  

Eveniment cu tradiţie pentru 
Secţia Grădina Botanică, încă 

din 1994, “Flori la Malul 
Dunării” reunește, în fiecare 
an, instituţii publice, societăţi 

comerciale sau persoane 
private, fiecare cu dorinţa de a 

expune ultimele varietăţi 
vegetale obţinute, aranjamente 

florale sau noutăţi din 
domeniul horticulturii şi 

floriculturii. 

1 
Expoziţia florală anuală 
„Flori la malul Dunării”, 

a XXIV-a 
50000 

2 Proiecte Program de educație 52  14000 
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educaționale muzeală destinat elevilor și 
adolescenților 

  

Proiect educaţional destinat 
elevilor din şcolile primare, 
finalizat cu o expoziţie de 
mărţişoare realizate de 

aceştia. 

1 „În dar de ziua ta...” 100 

  

Cunoaşterea biodiversităţii 
specifice din aria protejata 

Pădurea Gârboavele în 
vederea conştientizării elevilor 

asupra necesităţii protejării 
mediului natural ca principală 
premisă în menţinerea calităţii 

vieţii. 

1 
„Luna Pădurii: Verde 

pentru viaţă” 
100 

  

Prezentarea celor mai 
interesante specii de 

lepidoptere, recunoscute 
pentru migrațiile 

spectaculoase de pe Glob. 

1 „Fluturi migratori” 100 

  

Scopul activităţilor din cadrul 
proiectului e reprezentat de 

conştientizarea elevilor asupra 
factorilor care generează 

schimbările climatice , precum 
și a necesităţii ocrotirii 
mediului înconjurător. 

1 
„Ziua Mediului în 

natură“ 
100 

  

Activități de cunoaştere directă 
a unui ecosistem natural, 
declarat arie protejată și 

dobândirea unui unui set de 
bune practici în natură. 

1 

„Diversitatea faunei 
dintr-un ecosistem 
forestier – Pădurea 

Gârboavele“ 

100 

  

Proiectul educaţional își 
propune familiarizarea elevilor 

cu clasa insectelor, 
înţelegerea rolului important 

pe care îl au insectele în 
natură și cunoaşterea 

nemijlocită a faunei de insecte 
dintr-un ecosistem natural, 

acvatic sau forestier. 

1 
„Şcoala de vară de 

entomologie“, ediţia a 
IX-a 

100 

  

Proiect educaţional ce constă 
în formarea deprinderilor de 
observare directă, în teren, 
asupra calităţii habitatelor şi 
asupra faunei acvatice, de 

către elevi şi cadre didactice 
din şcolile de pe raza Parcului 

Natural ”Lunca Joasă a 
Prutului Inferior”. 

1 „Râul Prut sub lupă“ 100  

  

Proiect educaţional ce  
presupune însușirea 
cunoștințelor pentru 

identificarea în teren unor 
specii de mamifere după 
urmele pe care le lasă în 
habitatul pe care-l ocupă. 

1 
„Urmele animalelor 

sălbatice din România“ 
100  

  
Proiect de educație ecologică 
pentru formarea deprinderilor 

1 
„Să cunoaştem ariile 
protejate din judeţul 

100  
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de cunoaştere şi protejare a 
biodiversităţii, prin observaţii 

directe în natură. 

Galaţi“ 

  

Activități educaționale pentru 
însușirea, de către copii, a 

noţiunilor generale cu privirea 
la alcătuirea corpului și asupra 

modului de viață al melcilor 
tereștri. 

1 „Melc, melc, codobelc“ 100  

  

Dobândirea de cunoștințe 
despre viața câtorva specii  de 
animale marine nevertebrate  

(caracatiţe, melci, scoici, 
meduze, stele şi arici de mare) 
și prezentarea unor piese din 

patrimoniul științific al 
instituției. 

1 „Misterele mării“ 100  

  

Proiect educațional pentru 
dobândirea de cunoștințe 
aprofundate despre viața 
albinelor și despre rolul 

esențial pe care acestea îl au 
în viața plantelor. 

1 „Meseriile albinelor“ 100  

  

Scopul activităţilor din cadrul 
proiectului e reprezentat de 

conştientizarea elevilor asupra 
necesităţii ocrotirii 

biodiversităţii ecosistemelor 
acvatice. 

1 
„Apa - de la poluare, la 
consum şi sănătatea 

noastră“ 
100  

  

Proiect educațional dedicat 
„Zilei Pământului”, de 

promovare a educaţiei pentru 
protejarea  mediului 

înconjurător. 

1 
„Şi mie îmi pasă de 

Terra!“ 
100  

  

Proiectul constă în formarea 
deprinderilor de observare 
directă, în teren, asupra 

calităţii habitatelor limitrofe 
Dunării, de către elevi şi cadre 

didactice. 

1 
„Fluviul Dunărea – o zi 

pentru o apă mai 
curată!“ 

100 

  

Proiectul presupune însuşirea 
unor regului de ocrotire şi 
protecţie a naturii, dar și 
modalități de folosire a 

resurselor din natură şi a 
materialelor reciclabile, în 

scopuri practice. 

1 
„Reciclăm şi natura o 

salvăm” 
100 

  

Prin observarea pe viu a 
materialului biologic conservat, 

proiectul urmăreşte 
familiarizarea elevilor cu 

elemente de morfologie a 
organismelor acestei clase- 
specii indigene şi exotice, cu 

modul lor de viaţă, cu 
adaptările la mediu, ştiut fiind 
faptul că insectele pot fi mai 
greu urmărite şi observate în 

natură, de către copii. 

1 „Insectele” 50 
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Proiectul prezintă elevilor 
elemente de ecosistem care 

asigură adăpost şi hrană 
diferitelor vieţuitoare, bogăţiile 
şi frumuseţile pădurilor dar şi 

cauzele deteriorării lor şi, 
implicit, necesitatea implicării 

tuturor, copii şi adulţi, în 
activităţi practice de protejare 
şi conservare a ecosistemelor 

forestiere. 

1 
„Pădurea între 

conservare şi poluare” 
50 

  

Proiectul are la bază activități 
prin care copiii își pot însuși 
cunoștințe despre anotimpul 

care omagiază viaţa: vin 
păsările călătoare; plantele 

încep să se dezvolte; 
animalele îşi leapădă haina de 
iarnă, altele ies din hibernare 

şi vor face pui; oamenii 
pregătesc câmpul pentru 

însămânţare; plouă des, iar 
soarele începe a încălzi din ce 

în ce mai bine. 

1 „Natura primăvara” 50 

  

Proiectul, realizat cu un bogat 
material biologic conservat, 
are ca scop familiarizarea 
elevilor cu frumuseţea şi 

diversitatea unei lumi din ce în 
ce mai periclitate şi greu 
accesibile chiar şi celor 

experimentaţi – nevertebratele 
marine. 

1 „Nevertebrate marine” 50 

  

Tematica proiectului și jocul 
didactic „Zonarea corectă”, 

familiarizează elevii cu speciile 
reprezentative de animale ce 

trăiesc doar pe un anumit 
continent, mare sau ocean, cât 

şi o mai bună cunoaştere a 
particularităţilor acestora. 

1 
„Specii endemice pe 

glob” 
50 

  

Proiectul are ca scop 
familiarizarea copiilor cu cele 

mai importante specii sălbatice 
aparţinând florei şi faunei 

ecosistemelor forestiere din 
ţara noastră, cu particularităţile 
lor, semnele pe care le lasă în 
natură şi modul în care omul 
se poate folosi de acestea 
pentru supravieţuirea într-o 

pădure, în condiţii precare de 
viaţă, departe de confortul 

vieţii în comunitate. Şi nu în 
ultimul rând conştientizarea 
importanţei protejării naturii 

pentru viaţa şi sănătatea 
omului. 

1 „Pădurea şi cercetaşii” 50 

  
Proiectul educațional prezintă 
caracteristicile şi elementele 

1 
„Ciupercile comestibile 

din România” 
50 
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de recunoaştere ale celor mai 
cunoscute specii de 

macromicete comestibile din 
ţara noastră (perioadă de 

dezvoltare, substrat, habitat, 
elemente de morfologie, 
proprietăţi organoleptice, 

comestibilitate şi toxicitate). 

  

Cunoaşterea celor mai 
importante mamifere sălbatice 

din fauna forestieră din ţara 
noastră, a particularităţilor 
morfologice şi etologice ale 
fiecărei specii, a urmelor pe 

care acestea le lasă în natură, 
ajută elevii în identificarea lor – 

un prim pas spre formarea 
unui comportament ecologic. 

1 
„În pădure, pe urmele 

animalelor” 
50 

  

Printr-o activitate hands-on, 
elevii de la şcolile de profil îşi 

îmbogăţesc cunoştinţele 
privind speciile de floră şi 

faună sălbatică ce se regăsesc 
în arta culinară a diferitelor 

ţări. Conştientizează, în 
același timp, importanţa 
protejării biocenozelor 

sălbatice pentru diversificarea 
regimului alimentar şi, implicit, 

pentru sănătate. 

1 
„Biocenoze şi turism 

gastronomic” 
50 

  

Proiectul familiarizează elevii 
cu elemente biotice şi abiotice, 

autohtone şi exotice din 
diferite ecosisteme, cu 

particularităţile lor şi modul în 
care omul se poate folosi de 

acestea pentru supravieţuirea 
în natură, în condiţii precare 

de viaţă, departe de confortul 
şi utilităţile aferente vieţii în 
comunitate. Iar atelierul cu 
care se finalizează acest 

proiect are ca scop formarea şi 
dezvoltarea unor abilităţi 

practice, esenţiale pentru viaţa 
în sălbăticie. 

1 
„Tehnici esenţiale de 

supravieţuire în natură” 
50 

  

Activitatea propune o 
incursiune în universul 
regnului vegetal, dând 
posibilitatea elevilor să 

cunoască aspecte din evoluţia 
plantelor de pe Pământ, 
elemente de morfologie, 

fiziologie, adaptări şi curiozităţi 
ale diferitelor grupe vegetale, 

începând cu cele preistorice şi 
relicte, până la cele actuale. 

1 
„Incursiune în lumea 

plantelor” 
50 

  
Proiectul oferă elevilor o 

invitație în domeniul 
fitoterapiei: conştientizarea 

1 
„Plantele medicinale 

din România” 
50 
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importanţei cunoaşterii exacte 
a morfologiei externe a 
plantelor medicinale în 

identificarea corectă; însuşirea 
regulilor de colectare şi 
conservare a plantelor 
medicinale; incitarea 

curiozităţii privind remediile din 
plante şi modul de preparare 

în medicina populară 
românească. 

  

Proiect educațional cu caracter 
interdisciplinar, care se 

adresează unui segment 
educaţional generos, de la 

preşcolar la gimnazial, pentru 
formarea unor deprinderi şi 

atitudini referitoare la 
problemele ecologice şi de 

protecţie a mediului. 

1 
„Ziua Mondială a 

educatiei - Educaţia 
ecologică și reciclarea” 

50 

  

Proiect educaţional care a 
constat în conştientizarea 
elevilor asupra pericolelor 

reprezentate de fumat. 

1 
„Ziua Națională fără 

tutun” 
50 

  

Scopul activităţilor din cadrul 
proiectului a fost reprezentat 
de conştientizarea elevilor 
asupra necesităţii ocrotirii 

biodiversităţii din ecosistemele 
acvatice din bazinul Dunării. 

1 
„Ziua Biodiversităţii – 

Apa” 
50 

  

Proiect educațional ce 
presupune însușirea de 

cunoștințe despre oceane, 
întinderi imense de apă ce 
reprezintă sursă de hrană 

pentru milioane de oameni, 
reprezintă casă pentru un 

număr mare de vietăți 
sălbatice și oferă resurse 

importante pentru o 
multitudine de industrii. 

1 
„Ziua Oceanelor - 

Explorează. 
Protejează. Salvează” 

50 

  

Acţiuni de cultură şi educaţie 
astronomică; observaţii 
astronomice cu publicul 

(lunare, planetare şi deep – 
sky) 

1 
„Ziua Internaţională a 

Astronomiei” 
500 

  

Proiect conceput pentru 
deprinderea abilităţilor 

teoretice şi practice cu privire 
astronomie (cunoaşterea 

instrumentelor optice, moduri 
de observare etc.) 

1 
Şcoala de vară de 
astronomie „Priviţi 

Cerul!” 
1000 

  

Activități teoretice și practice, 
pentru dobândirea de 

cunoștințe despre structura şi 
activitatea Soarelui, precum și 
despre instrumentele optice 

folosite în observaţiile solare. 

1 
„Să cunoaştem 

Soarele” 
500 

  Proiectul educaţional pentru 1 „Sistemul solar” 500 
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însușirea de cunoștințe de 
bază cu privire la principalele 
corpuri cereşti ale Sistemului 

Solar. 

  

Proiectul constă dobândirea 
de cunoștințe despre structura 

Lunii, despre fenomenele 
astronomice generate de 

satelitul Pământului (fazele 
Lunii, eclipsele de Lună etc.) și 

instruirea pentru folosirea 
instrumentele optice de 

observație pe timp de noapte. 

1 „Vecina noastră Luna” 500 

  

Proiectul educaţional constă în 
familiarizarea participanţilor cu 

majoritatea constelaţiilor 
vizibile pe cerul de iarnă. 

1 
„Stelele, lumini cereşti 
şi constelaţiile cerului” 

500 

  

Proiect educaţional ce va fi 
realizat în colaborare cu 

Centrul de zi pentru persoane 
adulte cu handicap 

„Luceafărul” și va presupune 
stimularea abilităţilor practice 

ale participanţilor, pentru 
realizarea de mărţişoare, pe 

baza unor tematici cu 
inspirație din astronomie. 

1 
„Mărțișoare 

astronomice” 
500 

  
Proiect pentru familiarizarea 

elevilor cu structura şi 
proprietăţile planetei Pământ. 

1 „Pământ, planeta vie” 100 

  

Proiect educaţional conceput 
dintr-o suită de activităţi 

extracurriculare, pe teme de 
astronomie, desfăşurate în 

cadrul săptămânilor „Şcoala 
altfel”. 

1 
„Şcoala Altfel” - 

Săptămâna activităţilor 
extraşcolare 

500 

  

Proiect educațional pentru 
deprinderea abilităţilor 
teoretice şi practice de 

astronomie, prin participarea la 
activitățile organizate în Munții 

Măcin. 

1 
Tabăra de astronomie 

„Deep-sky” 
1000 

  

Program educaţional creat 
pentru perfecţionarea 

astronomilor amatori şi 
pregătirea lotului judeţean 

pentru Olimpiada de 
Astronomie. 

1 
Astroclubul „Călin 

Popovici” 
1000 

  

Proiectul constă în 
deprinderea cunoştinţelor 

teoretice, referitoare la  
funcţiile organelor plantelor şi 

demonstrarea practică a 
relaţiilor dintre acestea; 
cunoaşterea temeinică a 

importanţei plantelor pentru 
mediul înconjurător. 

1 „Hortus” 500 

  
Activitate interactivă pentru 
dobândirea de cunoștinte 

1 „Legumicultura urbană” 1000 
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practice despre legumicultură 
și grădinărit în randul elevilor. 

  

Proiect educațional dedicat 
elevilor de liceu, pentru 

deprinderea cunoștințelor 
necesare butășirii și altoirii 
soiurilor ornamentale de 

trandafiri. 

1 
„Altoirea soiurilor 
ornamentale de 

trandafiri” 
500 

  

Ateliere de lucru pe echipe, cu 
elevi de liceu, pentru 

recunoașterea, îngrijirea și 
valorificarea, în scop curativ, a 

plantelor medicinale și 
aromatice. 

1 „Sănătate din plante” 500 

  

Proiect educațional conceput 
pentru elevii de gimnaziu și 

liceu, pentru învățarea 
tehnicilor de îngrijire a unor 

plante ornamentale cu origine 
japoneză. 

1 „Artă florală japoneză” 500 

  

Proiect educațional conceput 
sub forma unui concurs de 
cultură generală, având ca 
temă ierbivorele mari care 

trăiesc în mediul sălbatic din 
România. 

1 
„Aprilie - Luna cerbului 

carpatin şi lopătar” 
500 

  

Festivităţi cu tema „Copiii şi 
animalele”, care vor cuprinde: 
concurs de desen şi pictură cu 

tema „Animalul sălbatic 
îndrăgit” 

1 

„1 iunie: Ziua Copilului 
la Zoo” 

500 

  

Proiect educațional conceput 
sub forma unui concurs de 
cultură generală, având ca 

temă alcătuirea corpului la leul 
african, mod de viață și 

comportament. 

1 
„Iulie - Luna leului 

african” 
500 

  

Vizionare de filme 
documentare, vizitarea 

Grădinii Zoologice, 
prezentarea de mamifere şi 

păsări rare din colecţia vie etc 

1 

„9 august: Ziua 
Internaţională a 

Grădinilor Zoologice şi 
Parcurilor” 

500 
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ANEXA NR. 4 la proiect 
 

Proiectele care vor fi realizate de manager în primul an de mandat (2017) 
 

Nr. 
crt. 

Program 
Scurtă descriere  

a programului 

Număr de 
proiecte în 

cadrul 
progra-
mului 

Denumirea 
proiectului 

Buget  
(lei) 

ANUL 2017 

1 
Expoziții 

temporare 

Organizare de expoziții 
temporare la sediu sau 

itinerante 
3  50000 

  

Manifestarea își propune să 
aducă în faţa publicului 

frumuseţea şi gingăşia acestei 
flori minunate specifice 
anotimpului autumnal, 

crizantema, prin aranjamente 
florale ale unor expozanţi de 

profil, alături de standul 
Grădinii Botanice din Galaţi. 

1 
Expozitia temporară 

„Regina toamnei, 
crizantema”, a XV-a 

30000 

  

Valorificare expoziţională a 
diferitelor tipuri de fructe şi 

seminţe, recoltate din 
sectoarele exterioare şi sera 

Grădinii Botanice. 

1 

Expoziţia temporară 
„Fructe şi seminţe, 

roadele pământului”, 
editia a XII-a 

10000 

  

Manifestările din cadrul 
proiectului expozițional au ca 
scop, promovarea obiceiurilor 

populare tradiţionale 
Româneşti, din timpul 

sărbătorilor de iarnă, prin 
organizarea de expoziţii, 

miniconcerte, dansuri, într-o 
ambianţă de poveste, 

înfrumuseţată de aranjamente 
de Crăciun, realizate din 

materiale vegetale. 

1 
Expoziția temporară 

„Vis de iarnă“, ediția a 
XIII-a 

10000 

2 
Proiecte 

educaționale 

Program de educație 
muzeală destinat elevilor și 

adolescenților 
30  6950 

  

În cadrul proiectului copiii vor 
avea posibilitatea de a 

participa la o serie de activități 
organizate în spiritul sărbătorii 
de Halloween, dar vor putea 
să descopere și câteva specii 
de animale ”înfricoșătoare” în 

muzeu, aflând adevărul 
științific despre ele. 

1 
„Halloween-ul la 

muzeu“ 
100 

  

Activități de îmbogăţire a 
orizontului cunoaşterii elevilor 

cu noţiuni legate de un 
comportament interesant din 

lumea animală, cum este 
hibernarea. 

1 
„Hibernarea: somnul 

de iarnă al animalelor“ 
100  

  
Proiect educaţional ce  
presupune însușirea 

1 
„Urmele animalelor 

sălbatice din România“ 
100  
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cunoștințelor pentru 
identificarea în teren unor 
specii de mamifere după 
urmele pe care le lasă în 
habitatul pe care-l ocupă. 

  

Proiect de educație ecologică 
pentru formarea deprinderilor 
de cunoaştere şi protejare a 
biodiversităţii, prin observaţii 

directe în natură. 

1 
„Să cunoaştem ariile 
protejate din judeţul 

Galaţi“ 
100  

  

Activități educaționale pentru 
însușirea, de către copii, a 

noţiunilor generale cu privirea 
la alcătuirea corpului și asupra 

modului de viață al melcilor 
tereștri. 

1 „Melc, melc, codobelc“ 100  

  

Dobândirea de cunoștințe 
despre viața câtorva specii  de 
animale marine nevertebrate  

(caracatiţe, melci, scoici, 
meduze, stele şi arici de mare) 
și prezentarea unor piese din 

patrimoniul științific al 
instituției. 

1 „Misterele mării“ 100  

  

Proiect educațional pentru 
dobândirea de cunoștințe 
aprofundate despre viața 
albinelor și despre rolul 

esențial pe care acestea îl au 
în viața plantelor. 

1 „Meseriile albinelor“ 100  

  

Proiectul presupune însuşirea 
unor regului de ocrotire şi 
protecţie a naturii, dar și 
modalități de folosire a 

resurselor din natură şi a 
materialelor reciclabile, în 

scopuri practice. 

1 
„Reciclăm şi natura o 

salvăm” 
100 

  

Prin observarea pe viu a 
materialului biologic conservat, 

proiectul urmăreşte 
familiarizarea elevilor cu 

elemente de morfologie a 
organismelor acestei clase- 
specii indigene şi exotice, cu 

modul lor de viaţă, cu 
adaptările la mediu, ştiut fiind 
faptul că insectele pot fi mai 
greu urmărite şi observate în 

natură, de către copii. 

1 „Insectele” 50 

  

Proiectul prezintă elevilor 
elemente de ecosistem care 

asigură adăpost şi hrană 
diferitelor vieţuitoare, bogăţiile 
şi frumuseţile pădurilor dar şi 

cauzele deteriorării lor şi, 
implicit, necesitatea implicării 

tuturor, copii şi adulţi, în 
activităţi practice de protejare 
şi conservare a ecosistemelor 

forestiere. 

1 
„Pădurea între 

conservare şi poluare” 
50 
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Proiectul, realizat cu un bogat 
material biologic conservat, 
are ca scop familiarizarea 
elevilor cu frumuseţea şi 

diversitatea unei lumi din ce în 
ce mai periclitate şi greu 
accesibile chiar şi celor 

experimentaţi – nevertebratele 
marine. 

1 „Nevertebrate marine” 50 

  

Tematica proiectului și jocul 
didactic „Zonarea corectă”, 

familiarizează elevii cu speciile 
reprezentative de animale ce 

trăiesc doar pe un anumit 
continent, mare sau ocean, cât 

şi o mai bună cunoaştere a 
particularităţilor acestora. 

1 
„Specii endemice pe 

glob” 
50 

  

Proiectul are ca scop 
familiarizarea copiilor cu cele 

mai importante specii sălbatice 
aparţinând florei şi faunei 

ecosistemelor forestiere din 
ţara noastră, cu particularităţile 
lor, semnele pe care le lasă în 
natură şi modul în care omul 
se poate folosi de acestea 
pentru supravieţuirea într-o 

pădure, în condiţii precare de 
viaţă, departe de confortul 

vieţii în comunitate. Şi nu în 
ultimul rând conştientizarea 
importanţei protejării naturii 

pentru viaţa şi sănătatea 
omului. 

1 „Pădurea şi cercetaşii” 50 

  

Proiectul educațional prezintă 
caracteristicile şi elementele 

de recunoaştere ale celor mai 
cunoscute specii de 

macromicete comestibile din 
ţara noastră (perioadă de 

dezvoltare, substrat, habitat, 
elemente de morfologie, 
proprietăţi organoleptice, 

comestibilitate şi toxicitate). 

1 
„Ciupercile comestibile 

din România” 
50 

  

Cunoaşterea celor mai 
importante mamifere sălbatice 

din fauna forestieră din ţara 
noastră, a particularităţilor 
morfologice şi etologice ale 
fiecărei specii, a urmelor pe 

care acestea le lasă în natură, 
ajută elevii în identificarea lor – 

un prim pas spre formarea 
unui comportament ecologic. 

1 
„În pădure, pe urmele 

animalelor” 
50 

  

Printr-o activitate hands-on, 
elevii de la şcolile de profil îşi 

îmbogăţesc cunoştinţele 
privind speciile de floră şi 

faună sălbatică ce se regăsesc 
în arta culinară a diferitelor 

1 
„Biocenoze şi turism 

gastronomic” 
50 
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ţări. Conştientizează, în 
același timp, importanţa 
protejării biocenozelor 

sălbatice pentru diversificarea 
regimului alimentar şi, implicit, 

pentru sănătate. 

  

Proiectul familiarizează elevii 
cu elemente biotice şi abiotice, 

autohtone şi exotice din 
diferite ecosisteme, cu 

particularităţile lor şi modul în 
care omul se poate folosi de 

acestea pentru supravieţuirea 
în natură, în condiţii precare 

de viaţă, departe de confortul 
şi utilităţile aferente vieţii în 
comunitate. Iar atelierul cu 
care se finalizează acest 

proiect are ca scop formarea şi 
dezvoltarea unor abilităţi 

practice, esenţiale pentru viaţa 
în sălbăticie. 

1 
„Tehnici esenţiale de 

supravieţuire în natură” 
50 

  

Activitatea propune o 
incursiune în universul 
regnului vegetal, dând 
posibilitatea elevilor să 

cunoască aspecte din evoluţia 
plantelor de pe Pământ, 
elemente de morfologie, 

fiziologie, adaptări şi curiozităţi 
ale diferitelor grupe vegetale, 

începând cu cele preistorice şi 
relicte, până la cele actuale. 

1 
„Incursiune în lumea 

plantelor” 
50 

  

Proiectul oferă elevilor o 
invitație în domeniul 

fitoterapiei: conştientizarea 
importanţei cunoaşterii exacte 

a morfologiei externe a 
plantelor medicinale în 

identificarea corectă; însuşirea 
regulilor de colectare şi 
conservare a plantelor 
medicinale; incitarea 

curiozităţii privind remediile din 
plante şi modul de preparare 

în medicina populară 
românească. 

1 
„Plantele medicinale 

din România” 
50 

  

Proiect cu tematică din 
domeniul ştiinţelor naturii, 
realizat pentru beneficiarii 

Centrului de Zi pentru 
Persoane Adulte cu Handicap 

„Luceafărul”.  În cadrul 
activității este vernisată 

expoziţia „Idei meşteşugite”, 
care reuneşte lucrări realizate 

în timpul orelor de terapie 
ocupaţională, iar la final se 

oferă posibilitatea socializării 
în cadrul unui carnaval 

1 
„3 decembrie – Ziua 

Internaţională a 
Adulţilor cu Handicap” 

50 
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muzical. 

  

Proiect educațional cu caracter 
interdisciplinar, care se 

adresează unui segment 
educaţional generos, de la 

preşcolar la gimnazial, pentru 
formarea unor deprinderi şi 

atitudini referitoare la 
problemele ecologice şi de 

protecţie a mediului. 

1 
„Ziua Mondială a 

educatiei - Educaţia 
ecologică și reciclarea” 

50 

  

Activități teoretice și practice, 
pentru dobândirea de 

cunoștințe despre structura şi 
activitatea Soarelui, precum și 
despre instrumentele optice 

folosite în observaţiile solare. 

1 
„Să cunoaştem 

Soarele” 
500 

  

Proiectul educaţional pentru 
însușirea de cunoștințe de 

bază cu privire la principalele 
corpuri cereşti ale Sistemului 

Solar. 

1 „Sistemul solar” 500 

  

Proiectul constă dobândirea 
de cunoștințe despre structura 

Lunii, despre fenomenele 
astronomice generate de 

satelitul Pământului (fazele 
Lunii, eclipsele de Lună etc.) și 

instruirea pentru folosirea 
instrumentele optice de 

observație pe timp de noapte. 

1 „Vecina noastră Luna” 500 

  

Proiectul educaţional constă în 
familiarizarea participanţilor cu 

majoritatea constelaţiilor 
vizibile pe cerul de iarnă. 

1 
„Stelele, lumini cereşti 
şi constelaţiile cerului” 

500 

  

Program educaţional creat 
pentru perfecţionarea 

astronomilor amatori şi 
pregătirea lotului judeţean 

pentru Olimpiada de 
Astronomie. 

1 
Astroclubul „Călin 

Popovici” 
1000 

  

Activitate interactivă pentru 
dobândirea de cunoștinte 

practice despre legumicultură 
și grădinărit în randul elevilor. 

1 „Legumicultura urbană” 1000 

  

Proiect educațional dedicat 
elevilor de liceu, pentru 

deprinderea cunoștințelor 
necesare butășirii și altoirii 
soiurilor ornamentale de 

trandafiri. 

1 
„Altoirea soiurilor 
ornamentale de 

trandafiri” 
500 

  

Acțiuni de educație a copiilor, 
care trebuie să cultive 

respectul și dragostea față de 
animale, informarea publicului 

vizitator pentru creșterea 
gradului de conștientizare 

asupra problemelor specifice 
privind bunăstarea animalelor. 

1 
„4 octombrie: Ziua 

Mondială a Animalelor” 
500 

  Proiect educaţional ce 1 „Mamifere de la Zoo” 500 
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presupune însuşirea 
particularităţilor morfologice şi 
etologice ale diferitelor specii 
de mamifere ce fac parte din 

patrimoiul viu al Grădinii 
Zoologice din Pădurea 

Gârboavele. 
 


