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RAPORT DE ACTIVITATE
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1. Domeniul investiţii şi lucrări publice
Ach iziţiile publice realizate În luna de raportare, precum şi cele preconizate pentru

luna următoa re, se prezintă astfel:

Clasificaţie Achizit ii publice
bugetară Realizate aprilie 2019 Preconizate mai 2019
20.01 106.225 61.000

20.01.01 - 1.000
20.01.02 - 1.000
20.01.03 49.202 10.000
20.01.04 551 1.000
20.01.05 - 1.500
20:01.06 - -
20.01.08 1.233 1.500
20.01.09 23.692 30.000
20.01.30 31.547 15.000
20.02 - -
20.05 89 500
20.06 3.353 4.000

20.06.01 3.353 4.000
20.06.02 - -
20.11 - -
20.13 - 1.800

Total 20 109.667 67.300
71 - -

71.01.02 - -
71.01.30 - -

Total 109.667 67.300

II. Domeniul resurse umane
1. Număr de posturi aprobate de autoritatea coordonatoare - 39, personal contractua l;
2. Număr de postur i ocupate - 37, 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. N măr de posturi transformate din funcţi i publice În posturi În regim contractual - u
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 litigii lor de muncă şi evoluţia acestora - Nu este cazul;
9. Numărul de salariaţ i care au participat la programe de formare profesională şi tematica
acestor programe - Nu este cazul.
III. Domeniul dezvoltare regională - Nu este cazul
1. Ide i 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. Număru l 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 i nstituţiei
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16 aprilie 2019 - MANIFESTARE CULTURALĂ: SĂRBĂTORILE PRIMĂVERII,
Ediţia a VII-a

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 şi Şcoala Gimnazială

nr. 1 Rediu, a organizat marţi, 16 aprilie 2019,
ora 11.00, manifestarea culturală

SĂRBĂTORILE PRIMĂVERII, ediţia aVU-a.
Primăvara, cu parfumul şi lumina ei,

este un prilej de sărbătoare, natura se
transformă, capătă mii de culori şi invită, parcă,

la optimism şi bucurie. Sărbătorile religioase,
din această perioadă, au În centrul lor Paştele,

un moment În care toţi creştinii celebrează

invierea Domnului, biruinţa binelui asupra
răului, a luminii asupra Întunericului.

A devenit o tradiţie ca elevii Şcolilor

Gimnaziale Nr.I, Suhur/ui şi Rediu, oaspeţii

noştri din fiecare an, să ne Încânte cu
scenetele, cântecele şi dansurile lor populare, Ediţia a VII-a
pline de voioşie copilărească, ce ne invită să Marti, 16 rilie2019, ora )) 00

reflectăm la patimile lui Hristos, dar să ne şi la Casa Rurală .J on AvramDun ăreanu", Suhurlui, judeţul Galaţi

bucurăm de invierea Lui, de căldura prtmăverii.
de momentul unui nou Început. (muzeograf
Ionela Daniela Antohe)

Evenimentul s-a desfăşurat la Casa
Rurală "Ion Avram Dunăreanu", comuna
Suhurlui, judeţul Galaţi, secţie a Muzeului de
Istorie "Paul Păltănea" Gala i.

•

•



16 aprilie 2019 - CONFERINŢĂ: SUSŢINEREA ECONOMICĂ A MARELUI RĂZBOI
PENTRU REÎNTREGIRE DE CĂTRE INDUSTRIAŞII GĂLĂŢENI

Marţi, 16 aprilie 2019, ora 17.00, la Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, a fost
susţinută o nouă prelegere din ciclul de conferinţe "Cum s-a creat România" de către doamna
Camelia Nenu, inspector şcolar la ISJ Galati. Titlul prelegerii SUSTINEREA ECONOMICĂ A
MARELUI RAZBOI PENTRU REÎNTREGIRE DE CĂTRE INDUSTRIAŞII GĂLĂTENI a
suscitat atenţia publicului prezent.
Evenimentu l a fost organizat de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi, În parteneriat cu
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi.

15 - 17 aprilie 20 19 - TUR CU GHIDAJ: CU BASTONUL PRIN GALATZ, Ediţia a III-a
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea'" Galaţi În parteneriat cu Colegiul Naţional "Alexandru

Ioan Cuza" Galaţi, Colegiul Economic "Virgil Madgearu" Galaţi, Liceul de Arte "Dimitrie Cuclin"
Galaţi şi Şcoala Gimnazială nr. 29 Galaţi a organizat În perioada 15 - 17 aprilie 2019, În cadrul
proiectului "O retrospectivă istorică a oraşului Galaţi", tur cu ghidaj al monumentelor istorice din
municipiul Galaţi sub genericul CU BAS TONUL PRIN GALATZ, pe traseul: Palatul Comisiei
Europene a Dunării (Biblioteca "V.A. Urechia'') - Casa H. Zamphiratos (Grădiniţa Clever Kids) 
Casa Robescu (Palatul Copiilor) - Casele Guiller (Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate) 
Casa Costache Negri (secţie a Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi) - Seminarul Ortodox"
Sf. Apostol Andrei".

Oraşul Galaji este plin de poveşti interesante pe care vă invit să le descoperim
Împreună. De data aceasta, am ales strada Mihai Bravu, unde voi fi ghidul dumneavoastră În
descoperirea acestor poveşti despre case şi personalităjile care le-au locuit: G. C Robescu,
Constantin C Giurescu, Costache Negri, Alexandru Guiller etc. (muzeograf Valentin Badea).
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17 - 19 aprilie 2019 - PROGRAM : ŞCOALA
ALTFEL

În perioada 17 - 19 aprilie . 2019,
prichindei, şcolari şi liceeni din Galaţi, Brăila,

Buzău, Vrancea, Tulcea au descoperit ISTORIA
ALTFEL, vizitând În cadrul programului ŞCOALA
ALTFEL, expoziţiile Mu'zeul de Istorie "Paul
Păltănea" Galaţi - Lapidarium: "Arheologie 
Lapidarium", .Arnbient românesc - ambient
european, a doua jumătate a sec. al XIX-lea 
Începutul sec. al XX-lea", "Civilizaţia tradiţională

din sudul Moldovei", ,,160 de ani de la Unirea
Principatelor Române (1859-2019). Istorie şi

patr imoniu muzeistic" şi "Repere istorice În
fi latelie (1862 - 1942)".



Proiecte realizate În cadrul programelor În afara instituţiei

02 aprilie 2019 - VERNISAJ EXPOZIŢIE:

ELENA CUZA. DOAMNA UNIRII: 1825-1909
"A murit la Piatra Neemţ femeia ideal de

bună şi modestă care a fost Măria Sa Doamna
Elena, tovarăşa lui Cuza Vodă. Sunt sicrie pe care
nu se depun nici florile cele mai din inimă

Închinate. Orice laudă, orice semn de durere par
nepotrivite fa,tă de mărea,ta simplicitate a tiiaţei

pământeşti, care, trăind Între noi, cei plini de
neajunsuri şi păcate, a dus via,tă cerească,

asemenea Îngerilor. Dintre aceste tiinţe alese, a
fost Doamna Elena, a cării via,tă Întreagă

Înseamnă: uitare de sine, iertare pentru a~tii,

binefacere ascunsă lumii. Odihnească În pace În
acel pământ el ţerii despre care spunea că numai
cine s-a născut În cuprinsul lui poate să-I

iubească! Pentru noi, cei ai pământului acestuia,
ea n-e murit: icoana ideală s-a ridicat numai, prin
cea din urmă, dacă nu şi cea mai grea suterinţă.

ceva mai sus, şi un glas din timpurile mai bune a
tăcut'; spunea, În aprilie 1909, N. Iorga.

La Împlinirea a 110 ani de la moartea
Principesei, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ

propune publicului vizitator o expoziţie de
excepţie, ELENA CUZA. DOAMNA UNIRII
(1825-1909), o invitaţie spre cunoaşterea vieţii

Primei Doamne a Principatelor Unite Române.
Organizarea expoziţiei nu ar fi fost

posibilă fără colaborarea cu prestigioase instituţii

muzeale din ţară: Muzeul Naţional de Istorie a
României, Complexul Muzeal Naţional "Moldova"
Iaşi, Muzeul Municipiului Bucureşti, Muzeul
Naţional Cotroceni, Muzeul Naţional Peleş,

Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi,

Muzeul Bucovinei, Muzeul de Istorie "Paul
Păltănea" Galaţi, Muzeul Judeţean "Ştefan cel
Mare" Vaslui, Complexul Muzeal .Iulian
Antonescu" Bacău. Partener În realizarea acestui
proiect a fost şi Serviciul Judeţean Neamţ al
Arhivelor Naţionale.

Elena Cuza. Doamna Unirii (1825-1909)

Expoziţie temporară

Vcrn isa] : 2 ap rilie 2019, ora 13.00

Muzeul de "Iurie şi rhenlogie Piatra - eam]
2 aprilie · tu Iunie 2019



Proiectul expoziţional pune laolaltă cele
mai reprezentative bunuri culturale existente În
colecţiile muzeale naţionale, bunuri ce au
aparţinut soţiei domnitorului Alexandru Ioan
Cuza. Vor putea fi admirate tronul domnesc,
sigiliile Doamnei, portretul Elenei Cuza, realizat
de Theodor Aman În octombrie 1863, pentru
Azilul "Elena Doamna", cărţi şi partituri muzicale
dedicate Principesei Domnitoare a Principatelor
Unite, scrisori, obiecte de artă decorativă

provenite din reşedinţele familiei princiare. Un
segment expoziţional important atrage atenţia

asupra strânsei legături pe care Elena Cuza a
avut-o cu oraşul Piatra-Neamţ, În ultima perioadă

a vieţii sale. (dr. Mihaela-Cristina Verzea)
Expoziţia vernisată pe 2 aprilie 2019, poate
fi vizitată la Muzeul de Istorie şi Arheologie
Piatra-Neamţ până la data de 10 iunie 2019.

OS aprilie 2019 - VERNISAJ EXPOZIŢIE: ADA KALEH - VALORI ALE SPIRITUALITĂŢII
TURCE

Muzeul de Istorie .Teodor Cincu" Tecuci În parteneriat cu Muzeul de Istorie "Paul
Păltănea" Galaţi, Muzeul Brăilei "Carol 1", Uniunea Democratică Turcă din România - Filiala
Galaţi, cu sprijinul S.C. Contec Foods S.R.L., a vernisat vineri, 5 aprilie 2019, ora 12.00,
expoziţia ADA KALEH - VALORI ALE SPIRITUALITĂŢII TURCE. Au fost invitaţi: GUlten
Abdula Nazarea - colecţionar Galaţi, Constantin Horghidan - colecţionar Piatra Neamţ şi

cercetătorul ştiinţific dr. Costin Croitoru, care a prezentat comunicarea "Consideratii cu privire la
vehicularea termenului monetar turcesc «para» În unele expresii româneşti".



11 - 12 aprilie 2019 - VERNISAJ EXPOZIŢIE: COMISIA EUROPEANĂ A DUNĂRII

Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi prin Centrul de Studii Internaţionale şi Drepturile
Omului, Împreună cu Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, a
organizat În perioada 11-12 aprilie 2019, Forumul pentru cooperare În regiunea Dunării.

Prezenţa la eveniment a Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a fost oportună şi

necesară avându-se În vedere că suprapunerea pentru o perioadă de şase luni a Preşedinţiei

României pentru Consiliul Uniunii Europene şi a Preşedinţiei României la SUERD reprezintă un
bun motiv pentru promovarea istoriei, tradiţiei şi culturii poporului nostru. Cu acest prilej,
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a organizat În holul Universităţii "Dunărea de Jos" Galaţi

o expoziţie foto-documentară dedicată COMISIEI EUROPENE A DUNĂRIL

În luna APRILIE 2019, 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 1.247 participanţi din care:

- 888, cu plată

- 359 gratuit.
2. Acţiuni/evenimente propuse pentru perioada următoare, cu precizarea scopului, a
obiectivelor şi a activităţilor programate.

Program: ŞCOALA ALTFEL;
Conferinţă: "ECOURI ALE MARII UNIRI ÎN PRESA VREMII ŞI ÎN

LITERATURĂ';

Expoziţie: "COSTUMUL POPULAR o constantă identitară a cu/turii româneştI'.

Colecţia de Artă Populară LAURA DIACONU
18 MAI - NOAPTEA EUROPEANĂA MUZEELOR
Manifestare culturală: ÎNTÂLNIRILE DE LA MÂNJINA



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

În anul 2019 prin diverse mijloace - afişe, pliante, flyere, comunicate şi articole de presă În

mass-media, reportaje lV, 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.


	Untitled-1
	Untitled-2
	Untitled-3
	Untitled-4
	Untitled-5
	Untitled-6
	Untitled-7
	Untitled-8
	Untitled-9

