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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 litigiilor 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 competenţa 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 petiţiilor - 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: 
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  Proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei 

1 iunie 2016 – Expoziţie: CHIPURI DE COPII ÎN FOTOGRAFII 

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 

a sărbătorit miercuri, 1 iunie 2016, de Ziua 

Internaţională a Copilului, copilăria - cea mai 

frumoasă perioadă din viaţa fiecărui om. Cu 

acest prilej, la Muzeul „Casa Cuza Vodă”, 

începând cu ora 12
00 

a avut loc vernisajul 

expoziţiei "CHIPURI DE COPII ÎN 

FOTOGRAFII". Expoziţia realizată de 

muzeograf dr. Elena-Ingrid Bahamat a 

valorificat un interesant fond de fotografii din 

patrimoniul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” 

Galaţi, care au ca subiect copiii (de vârste 

diverse şi în ipostaze variate) din perioada 

cuprinsă între a doua jumătate a secolului al 

XIX-lea  şi sfârşitul  secolului al XX-lea. 
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1 – 30 iunie 2016 – Exponatul lunii: IE DIN ZONA VRANCEI 

 

 Proiectul expoziţional Exponatul 

lunii, derulat de Muzeul de Istorie „Paul 

Păltănea” Galaţi, vizează prezentarea unui 

bun muzeistic cu valoare deosebită din 

patrimoniul instituţiei. 

             În luna iunie a.c., vizitatorii au putut 

admira la Muzeul „Casa Cuza Vodă”, secţie 

a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, 

exponatul lunii: "IE DIN ZONA 

VRANCEI". Ia, parte componentă a 

costumului popular naţional, reprezintă o 

adevărată zestre pentru cultura şi civilizaţia 

poporului român. Această piesă 

vestimentară, diferă de la o zonă etnografică 

la alta, având diverse tehnici de realizare, 

croiuri variate, precum şi motive decorative 

diferite, ceea ce o face un adevărat simbol 

pentru arta creativă românească. Ia etalată 

provine din zona Vrancei şi face parte din 

structura costumului popular femeiesc 

vrâncean, care se caracterizează ca un port 

de munte, cu un specific propriu. 

 Micro-expoziţia realizată de 

muzeograf Ionela Daniela Antohe a putut fi 

vizitată în perioada 1 – 30 iunie 2016, de 

miercuri până duminică, între orele 10
00

 – 

18
00

. 
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2 iunie 2016 – Masă rotundă: STATUIA LUI COSTACHE NEGRI DIN GALATZ,  

ÎNTRE TRECUT ŞI VIITOR 

 

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 

în parteneriat cu Asociaţia Galaţi, oraşul meu, 

Asociaţia Galatzi 2020, Asociaţia pentru 

Promovarea Patrimoniului Cultural, Colegiul 

Naţional „Costache Negri” Galaţi şi Şcoala 

Gimnazială nr. 16 Galaţi au organizat joi, 2 

iunie 2016, ora 14
00

, masa rotundă cu tema: 

"STATUIA LUI COSTACHE NEGRI DIN 

GALATZ, ÎNTRE TRECUT ŞI VIITOR". 

Statuia lui Costache Negri a fost ridicată, prin 

subscripţie publică din iniţiativa unui comitet 

condus de către profesorul Panait D. Petrovici. 

Realizată de sculptorul Ioan Iordănescu, a fost 

dezvelită la 17 iunie 1912, în mijlocul Pieţei 

Regale. Ea a fost turnată în bronz la fabrica 

„V.V. Răşcanu” din Bucureşti şi amplasată pe 

un soclu de 6 metri. Astăzi, statuia este inclusă 

pe Lista Monumentelor Istorice din Galaţi pe 

anul 2015 la poziţia 241, Cod GL-III-m-B-

03128, iar ca locaţie se află pe strada 

Domnească, în parcul de lângă Hotelul Galaţi. 

Evenimentul moderat de muzeograf Valentin 

Bodea s-a desfăşurat la Muzeul „Casa Cuza 

Vodă”, secţie a Muzeului de Istorie „Paul 

Păltănea” Galaţi. 
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24 iunie 2016 - Expoziţie: PORTUL POPULAR ROMÂNESC. ARTĂ, CREATIVITATE, 

MĂIESTRIE 

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi a 

vernisat vineri, 24 iunie 2016, ora 11
00

, 

expoziţia: "PORTUL POPULAR ROMÂNESC. 

ARTĂ, CREATIVITATE, MĂIESTRIE". 

Portul popular oglindeşte spiritualitatea 

poporului român, trăsăturile estetice şi creative 

ale acestuia, trainic cimentate din cele mai 

îndepărtate timpuri.  Având la bază o veche 

moştenire materială, portul popular românesc a 

evoluat semnificativ de-a lungul vremii, 

abordând diverse tipuri şi variante a căror 

frumuseţe şi bogăţie sunt bine creionate, 

reflectând măiestria româncelor. În cadrul 

expoziţiei organizată de muzeografii Ionela 

Daniela Antohe şi Mihaela Damian pot fi 

admirate costume şi alte piese vestimentare care 

aparţin portului tradiţional, fotografii şi cărţi 

poştale înfăţişând personalităţi feminine care au 

purtat cu mândrie costumul popular românesc, 

precum Regina Elisabeta, Regina Maria şi 

celebra paraşutistă Smaranda Brăescu, al căror 

exemplu a constituit un imbold pentru păstrarea 

valorilor acestei naţiuni. 

 Evenimentul a avut loc la Muzeul „Casa 

Cuza Vodă”, str. Al. I. Cuza, nr. 80, Galaţi, iar 

expoziţia va putea fi vizitată până la sfârşitul 

lunii iulie, a.c. 
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29 iunie 2016 - Expunere: 29 IUNIE - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A DUNĂRII 

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi în 

parteneriat cu Centrul Cultural al Ministerului 

Afacerilor Interne au organizat miercuri, 29 

iunie 2016, ora 9
00

 expunerea cu tema „29 

IUNIE - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A 

DUNĂRII” susţinută de muzeograf Mariana - 

Delia Pohrib.  

Publicul prezent la eveniment a aflat 

informaţii despre Comisia Europeană a Dunării 

care a avut sediul la Galaţi. Comisia Europeană 

a Dunării (CED) a fost înfiinţată în 1856, în 

urma Conferinţei de Pace de la Paris, o dată cu 

internaţionalizarea apelor Dunării. Din 

organismul creat prin Tratatul de la Paris, la 30 

martie 1856, făceau parte Imperiul Austriac, 

Franţa (Al Doilea Imperiu Francez), Regatul 

Unit, Regatul Prusiei, Imperiul Rus, Regatul 

Sardiniei şi Imperiul Otoman. Crearea CED a 

fost rezultatul unui compromis între marile 

puteri ale vremii, care aveau stabilite obiective 

politice şi economice în zona danubiană. 

            Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul 

„Casa Cuza Vodă” (str. Al. I. Cuza, nr. 80), 

secţie a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” 

Galaţi. 
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Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei 
 

2 - 3 iunie 2016 - SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE DOCTORAL SCHOOLS, CSSD-UDJG 

2016, 4-th Edition; 

În perioada 2-3 iunie 2016 la Universitatea 

"Dunărea de Jos" Galați a avut loc 

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ A ȘCOLII 

DOCTORALE CSSD, a 4 ediție. Cu acest 

prilej, Mariana-Delia Pohrib, muzeograf la 

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi a 

susținut comunicarea cu tema: „The Greeks 

of Galaţi in Late 19th and Early 20th 

Centuries. The Social, Cultural and 

Economic Life of the Greek Community of 

Galaţi”. Conferinţa s-a desfăşurat la 

Facultatea de Inginerie din str. Domnească, 

nr. 111, Galaţi 

 

 

 
 

 
 

7 iunie 2016 - Conferinţă ştiinţifică internaţională: PERSPECTIVELE ŞI PROBLEMELE 

INTEGRĂRII ÎN SPAŢIUL EUROPEAN AL CERCETĂRII ŞI EDUCAŢIEI 

Marţi, 7 iunie 2016, a avut loc la 

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu 

Haşdeu” Cahul, conferinţă ştiinţifică 

internaţională: "Perspectivele Şi Problemele 

Integrării În Spaţiul European Al Cercetării 

Şi Educaţiei".  

La eveniment a participat Maria Magdalena 

Tuluş, muzeograf la Muzeul de Istorie „Paul 

Păltănea” Galaţi, cu comunicarea 

„Vestimentaţie, moravuri şi divertisment în 

oraşele – porturi de la Dunărea maritimăîn 

mărturiile călătorilor străini (sfârşitul sec. 

al XVIII–lea – prima jumătate a sec. al XIX–

lea)”. 
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