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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 Achizitii publice
bugetară Realizate aprilie 2018 Preconizate mai 2018
20.01 126.547 112.000

20.01.01 - -
20.01.02 - -
20.01.03 47.536 22.000
20.01.04 562 1.000
20.01.05 1.500 1.500
20.01.06 - 1.000
20.01.08 2.063 1.500
20.01.09 51.475 55.000
20.01.30 23.438 30.000
20.02 1.375 2.000
20.05 2.153 2.000
20.06 459 2.500

20.06.01 459 2.500
20.06.02 - -

20.11 - -
20.13 - 1.500

Total 20 130.534 120.000
71 - -

71.01.02 - - .
71.01.01 - -

Total 130.534 120.000

II. Domeniul resurse umane
1. Număr de posturi aprobate de autoritatea coordonatoare - 39, personal contractual;
2. Număr de posturi ocupate - 39, 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 contractua l 
Nu este cazul;
6. Număr de posturi transformate din posturi În regim contractual În funcţi i publice 
Nu este cazul;
7. Numărul sesizărilor disciplinare ş i 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 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 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 completări l e

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 i nformaţi i

de interes public - Nu este cazul.

VI. Domeniul de comunicare
1. Principalele activităţi/evenimente desfăşurate În perioada de referinţă ş i aprecierea
impactului acestora:
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Proiecte proprii realizate În cadrul programelor la sediul instituţiei
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3 aprilie 2018 - LANSARE EDITORIALĂ: REPERE ÎN ISTORIA JANDARMERIEI
GĂLĂŢENE 1831 - 2016 (O ISTORIE COMPLETĂ)

MUZEUL DE ISTORIE U"~NIA

'.1 ' "PA UL PĂLT- " G ŢI )Editura Muzeului de Istorie Galaţi În
colaborare cu Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Galaţi "Dunărea de Jos" a
organizat marţi, 3 aprilie 2018, ora 11.00,
evenimentul editorial prilejuit de lansarea
volumului REPERE ÎN ISTORIA
JANDARMERIEI GĂLĂJENE 1831 
2016 (O ISTORIE COMPLETĂ), autor
sublocotenent Cătălin Mircea Bădin.

Întotdeauna am considerat că istoria
este esenta existenţei noastre pe aceste
meleaguri greu Încercate, situate la
răscrucea marilor imperii. de unde toţi.

Într-o mică sau mare măsură, au luat ceea
ce au poftit şi când au poftit. Această

pasiune s-a născut În sufletul meu datorită

tradiţiei militare moştenite de la ambii
bunici cât şi de la tatăl meu, toti trei ofiţeri

de infanterie.
Onoarea şi mândria de a purta haina

militară este În strânsă legătură cu istoria
şi valorile naţionale, drept pentru care am dorit să pun pe hârtie o istorie a unei arme
a cărei uniformă o port cu mândrie.



Lucrarea completează istoria Jandarmeriei Române dar şi o parte din istoria
găIăţeană. Mai bine de un secol şijumătate, Jandarmeria Galaţi şi-a adus contribuţia la
evoluţia societăţii găIăţene, la combaterea tuturor faptelor Îndreptate Împotriva
populaţiei civile, În special după cele două conflagraţii mondiale când, atât zonele
urbane cât şi localităţile rurale au cunoscut un trend ascendentşi Îngrijorător În ceea ce
priveşte fenomenul infracţional. Jandarmii găIăţeni au fost prezenţi, Încă din primele
momente, În compunerea Marilor Unităţi ale Armatei Române, ca şi Companii de poliţie,

luptând În toate conflagraţiile unde statul român s-a angajat. (sublocotenent Cătălin

Mircea Bădin)

Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi 
Lapidarium (str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2bis, vis a vis de Biserica Greacă).

ISTORIE .0"""'.

n GALATI ~ -=-,

ala ţi

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea"

Galaţi, În parteneriat cu Asociaţia Culturală

pentru Tradiţie, Istorie şi Justiţie Socială

"Casa Rurală Ion Avram Dunăreanu"

Suhurlui, Şcoala Gimnazială nr. 1 Suhurlui,
Şcoala Gimnazială nr.l Rediu, Şcoala

Gimnazială nr. 1 Şiviţa şi Frangulea Andrei
- consilier local, a organizat vineri, 13
aprilie 2018, ora 11.00, manifestarea
culturală SĂRBĂTORILE PRIMĂVERII,

ediţia a VI-a.
Primăvara, anotimpul În care totul

Înverzeşte şi livezile se împodobesc cu
salbe colorate de flori, aduce cu ea o serie
de sărbători, atât religioase cât şi

folclorice, referitoare la deschiderea anului
earicol, epicot, pastoral. Între sărbătorile
religioase, Paştele, pentru creştinii de
pretutindeni reprezintă simbolul renaşterii,

speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice,

biruinţa luminii asupra Întunericului, a
binelui asupra răului.
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Şi anul acesta, elevii şcolilor gimnaziale din Suburtui, Şiviţa şi Rediu, vor trece
pragul casei noastre pentru a ne aminti prin scenete, cântece şi dansuri populare,
bucuria Invierii dar şi pe cea a noului Început, cînd natura Îşi dezvăluie frumuseţile

trezite din somnul rece al iernii. (muzeograf Ionela Daniela Antohe)
Evenimentul s-a desfăşurat la Casa Rurală "Ion Avram Dunăreanu" Suhurlui,

secţie a Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi.

2S aprilie 2018 - ITINERARE EXPOZIŢIE: BASARABIA ŞI ROMÂNIA LA CEAS
ANIVERSAR

Expoziţia BASARABIA ŞI ROMÂNIA LA
CEAS ANIVERSAR dedicată Împlinirii a 100 de
ani de la unirea Basarabiei cu România (27
martie/9 aprilie 1918) relevă importanţa acestui
act, Basarabia, fiind prima dintre provinciile
istorice care s-a unit "ca fiică cu Mama sa
România":
" În numele poporului Bssersbiet, Sfatul Ţării
declară: Republica Democratică Moldovenească

(Basarabia) În hotarele ei dintre Prut, Nistru,
Dunăre, Marea Neagră şi vechile graniţe cu
Austria, ruptă de Rusia acum o sută şi mai bine
de eni, din trupul vechii Moldove. În puterea
dreptului istoric şi dreptului de neam, pe baza
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principiului ca noroadele singure să-şi hotărască

soarta lor de azi Înainte şi pentru totdeauna se
uneşte cu mama ei România. " (Actul Unirii
Republicii Democrate Moldoveneşti cu România,
votat de Sfatul Ţă rii la 27 martie 1918).

Expoziţia a fost itinerată la Centrul
Multicultural "Dunărea de Jos" Galaţi.

Proiecte realizate În cadrul programelor, În calitate de partener

20 aprilie 2!l18 -: VuE~NIS~ EXPOZIŢIE: VALORI BIBLIOFILE - CARTE
ROMANEASCA DE INVATATURA

Vineri, 20 aprilie 2018, ora 12.00, la Muzeul de
Istorie .Teodor Cincu" Tecuci a avut loc vernisajul
expoziţiei de carte veche VALORI BIBLIOFILE 
CARTE ROMÂNEASCĂ DE ÎNVĂŢĂTURĂ.

Expoziţia realizată În colaborare cu Muzeul
Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dună rea

de Jos, Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi ,

Biblioteca Municipală "Stroe S. Belloescu" Bârlad şi

Biblioteca Municipală "Ştefan Petică " Tecuci, se
Încad rează În Anul omagial al unităţii de credi nţă şi de
neam şi Anul omagial al Făuritori lor Marii Uniri de la
1918 (declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române) dar şi În manifestările dedicate
sărbătoririi patronului spiritual al oraşului Tecuci -

~~~~~~~~~ .. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.
Printre cărţile expuse se numără Cazania lui Varlaam sau "Carte românească de

Învăţătură la dumenecele preste an şi la praznicele Împărăteşti şi la svănţi mari", tipărită

la Iaşi În anul 1643, În Tipografia Domnească a Bisericii "Trei Ierarhi" . Este cea mai
Însemnată lucrare a Mitropolitului Varlaam al Moldovei, unul dintre marii cărturari ai
românilor şi un ctitor al limbii literare. Considerată de Nicolae Iorga, drept "opera cea
mai populară a epocii noastre vechi", cartea este tipărită În limba română cu alfabet
chirilic, conţinând 506 file, ilustrate cu multe gravuri de factură religioasă ortodoxă

(scene biblice, chipuri de sfinţi), precum şi frontispicii bogat decorate, viniete, iniţi ale

ornamentale, podoabe de final etc.
"Cel mai Însemnat monument al literaturii religioase la români, atât prin

Întinderea, cât şi prin limba ei cea minunată" (A. D. Xenopol), Biblia de la Bucureşti,

face şi ea parte din această expoziţie. Editarea Bibliei de la 1688 a fost un proces
complicat, care trebuia să rezolve chestiuni de limbă şi de terminolog ie bisericească

nemaiÎntâlnite până atunci. Patronul cultural al Bibliei de la Bucureşti este Domnitorul
Şerban Cantacuzino, care n-a avut şansa să vadă cartea În forma finală, aceasta fiind
tipărită la Începutul domniei lui Constantin Brâncoveanu.
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Expoziţia poate fi vizitată Între 20 aprilie - 31 mai 2017, la sediul Muzeului de
Istorie .Teodor Cincu" Tecuci.

25 aprilie 2018 LANSARE EDITORIALĂ: REPERE ÎN ISTORIA
JANDARMERIEI GĂLĂTENE 1831 - 2016 (O ISTORIE COMPLETĂ)

Miercuri, 25 aprilie 2018, a avut loc la
Muzeul de Istorie .Teodor Cincu" din Tecuci,
lansarea volumului scos sub egida Editurii
Muzeului de Istorie Galati REPERE iN
ISTORIA JANDARMERiEI GĂLĂTENE
1831-2016 (O ISTORIE COMPLETĂ),
autor sublocotenent Mircea Cătălin Bădin.

Memorabila lucrare, ce realizează un arc
peste timp, prezintă istoria locală În paginile
sale de glorie, durere, suferinţă şi jertfă a
celei mai prestigioase instituţii a Statului
Român Modern, Jandarmeria. Mereu fidelă

angajamentelor sale, de păstrare a
demnităţii naţionale, integrităţii teritoriale şi

spiritului libertăţii poporului român,
Jandarmeria şi-a făcut datoria faţă de ţară În
cele două Războaie Mondiale şi În
momentele tulburi care au zdruncinat
poporul român.
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Evenimentul a fost presărat cu intervenţii precise şi obiective ale
interlocutorilor şi completat de amintirile rezervişti lor care au rememorat momentele de
activitate ale unităţii de Jandarmi din Tecuci.

25 aprilie 2018 CONFERINTĂ: COL. BOYLE ŞI SALVAREA
PARLAMENTARILOR ROMÂNI .

Miercuri, 25 aprilie 2018, ora 17.00 s-a desfăşurat la Muzeul de Istorie "Paul
Păltănea" Galaţi - Lapidarium, cea de-a treia conferinţă din ciclul "Cum s-a creat
România": COL. BOYLEŞISALVAREA PARLAMENTARILOR ROMÂNL

Conferinţa a oferit informaţii mai puţin

cunoscute despre un eveniment petrecut În
anul 1918: salvarea parlamentarilor români,
refugiaţi . În Rusia, de către colonelul Joseph
Whitside Boyle.

Un canadian În România, un caracter
puternic, onest, dârz dar cu un suflet de copil,
Înd răg it de regina Maria, apreciat de către

parlamentarii salvaţi, a reuşit, singur, să

Înfrunte teroarea bolşevică şi să aducă În ţară,

pe la Galaţi, 60 de parlamentari români,
refug i aţi din 1916, la Odessa şi la Herson.

Un eveniment dedicat Centenarului Marii
Uniri, marca Direcţia Judeţeană pentru Cu ltu ră

Galaţi, În parteneriat cu Muzeul de Istorie "Paul
Pă ltănea" Galaţi, a stârnit interesul celor 70 de
pa rti c i pa nţi În sală.

COL.
BOYLE
ŞI SALVAREA PARlAMENTAR OR RO A IREFUIJIATILA ODESSA

•

-1::( \ ../ ;
ROM-A.~IA
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În luna APRILIE 2018, Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a atras, prin
manifestările de la sediul instituţiei, ca organizator sau partener, un număr de 897
participanţi din care:

- 825, cu plată

- 72, gratuit.

2. Acţiuni/evenimente propuse pentru perioada următoare, cu precizarea scopului, a
obiectivelor şi a activităţilor programate:
18 MAI- ZIUA INTERNAŢIONALĂA MUZEELOR
19 MAI- NOAPTEA EUROPEANĂA MUZEELOR
EXPOZIŢIE: MEDALII ŞI DţClJRAJII1918- 2018 A

MANIFESTARE CULTURALA: INTALNIRILE DE LA MANJINA
EXPOZIŢIE: UN DIPLOMAT ROMÂN LA CONSTANTINOPOL - COSTACHE
NEGRI

Activităţile culturale ale Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Ga l aţi sunt
promovate şi În anul 2018 prin diverse mijloace - afişe, pliante, flyere, comunicate şi

articole de presă În mass-media, reportaje TV, pe slte-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
i nvestiţ i i , anexă la Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi de aprobare a bugetului local al
Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2011. ·
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