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1. Domeniul investiţii şi lucrări publice
Achiziţiile publice realizate În luna de raportare, precum şi cele preconizate pentru

luna următoare, se prezintă astfel:

Clasificaţie Achlzn ii publice
bugetară Realizate Preconizate

FEBRUARIE 2020 MARTIE 2020
20.01 69.864,31 84.600

20.01.01 - -
20.01.02 - -
20.01.03 19.961,36 30.000
20.01.04 502,92 1.000
20.01.05 1.500 1.500
20.01.06 - -
20.01.08 676,70 1.100
20.01.09 30.6642,02 31.000
20.01.30 16.581,31 20.000
20.30.30 - -
20.02 1.674,33 3.000
20.05 1.600,00 2.000
20.06 383 1.000

20.06.01 383 1.000
20.06.02 - -
20.11 - -
20.13 600 -

Total 20 74.121,64 90.600
71 - -

71.01.02 - -
71.01.30 - -

Total 74.121,64 90.600

II. Domeniul resurse umane
1. Număr de posturi aprobate de autoritatea coordonatoare - 39, personal contractual;
2. Număr de posturi ocupate - 38, personal contractual;
3. Număr de posturi vacantate În ultima lună şi modalitatea de vacantare - Nu este
cazul;



4. Număr de posturi ocupate În ultima lună şi modalitatea de ocupare- Nu este cazul;
5. Număr de posturi transformate din funcţii publice În posturi În regim contractual - Nu
este cazul;
6. Număr de posturi transformate din posturi În regim contractual În funcţii publice - Nu
este cazul;
7. Numărul sesizărilor disciplinare şi modul de soluţionare a acestora - Nu este cazul;
8. Numărul Iitigiilor de muncă şi evoluţia acestora - Nu este cazul;
9. Numărul de salariaţi care au participat la programe de formare profesională şi tematica
acestor programe - Nu este cazul.
III. Domeniul dezvoltare regională - Nu este cazul
1. Idei de proiecte/iniţiative;

2. Proiectele În implementare - stadiu şi progres;
3. Evenimentele ce urmează a fi organizate;
4. Evenimentele organizate şi impactul acestora.
IV. Domeniul petiţii

1. Numărul total de petiţii adresate instituţiei - Nu este cazul
2. Numărul de petiţii soluţionate, a căror soluţionare ţine de competenta instituţiei - Nu

'-" este cazul;
3. Numărul de petiţii redirijate spre soluţionare - Nu este cazul;
4. Numărul de petiţii anonime - Nu este cazul;
5. Principalele probleme sesizate - Nu este cazul
6. Propuneri pentru Îmbunătăţirea activităţii de soluţionare a petiţillor - Nu este cazul.
v. Domeniul informare publică

1. Numărul de solicitări de informaţii de interes public Înregistrate - Nu este cazul;
2. Numărul de solicitări rezolvate favorabil - Nu este cazul;
3. Numărul de solicitări Înregistrate, redirecţionate spre soluţionare altor instituţii Nu este
cazul;
4. Numărul de solicitări Înregistrate, respinse, precum şi motivul respingerii - Nu este
cazul;
5. Numărul de solicitări Înregistrate, adresate de persoane juridice Nu este cazul;
6. Numărul de solicitări Înregistrate, adresate de persoane fizice Nu este cazul;
7. Numărul de reclamaţii administrative adresate instituţiei, În baza Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările

ulterioare - Nu este cazul;
8. Numărul de reclamaţii administrative soluţionate În favoarea reclamantului - Nu este
cazul;
9. Numărul de plângeri la adresa instituţiei, aflate pe rolul instanţelor de judecată,

formulate În baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
cu modificările şi completările ulterioare - Nu este cazul;
10. Numărul de plângeri soluţionate de instanţele de judecată În favoarea reclamantului 
Nu este cazul;
11. Propuneri pentru Îmbunătăţirea activităţii de soluţionare a solicitărilor de informaţii de
interes public - Nu este cazul.

VI. Domeniul de comunicare
1. Principalele activităţi/evenimente desfăşurate În perioada de referinţă şi aprecierea
impactului acestora:



Proiecte proprii realizate În cadrul programelor la sediul instituţiei

04 februarie 2020 - Exponatul lunii : STATERI DE TIP ALEXANDRU SI
LYSIMACH DIN TEZAURUL MONETAR DE LA DĂENI, JUDEŢUL TULCEA '

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a
reluat proiectul care s-a bucurat de mare
succes În rândul publicului:"Exponatul lunii".
Astfel, Începând din luna februarie, vă

propunem spre vizitare exponatul lunii. Este
vorba despre lotul de monede din aur, emise
În monetărlile din oraşele antice Callatis,
Byzantion, Odessos, Pella şi Chalcedon.
"Micul tezaur" cuprinde 12 piese monetare
care datează din sec. IV-III a.Chr.

22 februarie 2020 Colocviu interactiv: "BICENTENARUL NAŞTERII

DOMNITORULUI ALEXANDRU IOAN CUZA"

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" În parteneriat cu cu reprezentanţii Clubului Kiwanis
Galaţi au organizat pe 22 februarie, la Secţia Lapidarium, colocviul interactiv
"Bicentenarul naşterii Domnitorului Alexandru Ioan Cuza". La Întâlnire au participat
membrii Clubului Kiwanis şi reprezentanţi instituţiei muzeale care au evocat
personalitatea Domnitorului Alexandru Ioan I Cuza.



29 februarie 2020 - Atelier de creaţie : MĂRTIŞORUL LA MUZEU

muzeu
eprogram

Mărţişorul este obiectul mic, prins cu şnur

alb-roşu, Însă În cultura şi tradiţia populară,

este mai degrabă un simbol al reînnolril, al
speranţei şi al renaşterii naturii. Obiectul
artizanal care a căpătat diverse forme de-a
lungul timpului şi care este dăruit celor dragi
pentru a le aduce noroc a fost subiectul unui
atelier de creaţie, organizat la Muzeul de
Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, În perioada 29
februarie - 4 martie. Copiii, sub coordonarea
muzeografului Ionela Daniela Antohe au
Învăţat să confecţioneze mărţişoare şi

felicitări traditionale. Tot În cadrul actiunii
"MĂRŢIŞORUL LA MUZEU", cei mici au 'avut
ocazia să afle de la specialistul În etnografie,
tradiţii despre mărţişor şi despre sărbătorile

primăverii.
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În luna FEBRUARIE 2020, Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a atras, prin
manifestările de la sediul instituţiei şi din afara acesteia, ca organizator sau partener, un
număr de 165 participanţi.

Activităţile culturale ale Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi sunt promovate şi

În anul 2020 prin diverse mijloace - afişe, pliante, flyere, comunicate şi articole de presă În
mass-media, reportaje TV, pe site-ul: www.migl.ro şi pe pagina de facebook:

https://www.facebook.com/muzeuldeistorie.galati.

VII. Domeniul realizărilor pe obiective de investiţii - Nu este cazul

Vizează Întocmirea şi comunicarea lunară a datelor În formatul cuprins În tabelul de mai

jos şi se aplică doar instituţiilor publice subordonate care sunt cuprinse În Lista de

investiţii, anexă la Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi de aprobare a bugetului local al

Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2011.
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