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RAPORT DE ACTIVITATE
APRILIE 2020

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

luna următoare, se prezintă astfel:

Clasificaţie Achizi ii publice
bugetară Realizate Preconizate

APRILIE 2020 MAI 2020
20.01 75.317 90.000

20.01.01 - -
20.01.02 - 5.000
20.01.03 29.769 30.000
20.01.04 173 1.000
20.01.05 - 1.500
20.01.06 - -
20.01.08 438 1.500
20.01.09 30.642 31.000
20.01.30 14.295 20.000
20.30.30 - -
20.02 - 3.000
20.05 - 1.000
20.06 - 1.000

20.06.01 - 1.000
20.06.02 - -
20.11 - -
20.13 - -

Total 20 75.317 95.000
71 - -

71.01.02 - -
71.01.30 - -

Total 75.317 95.000

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 ult ima lună şi modalitatea de vacantare - 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 -
1. Idei de proiecte/iniţiative;

2. Proiectele În implementare:
Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi complementare 
CARIC (cod SMIS 126291) - proiect derulat de Consiliul Judeţean Galaţi, constând În
implementarea atât la nivelul Consiliului Judeţulu i Galaţi , cât şi la cinci i nstituţii

subordonate, printre care şi Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, a instrumentului
european CAF (The Common Assessment Framework) pentru Îmbunătăţire.

În luna aprilie s-a dat feedback-ul pentru evaluatorii CAF, s-a primit macheta
Planului de acţiuni de Îmbunătăţiri CAF care mai apoi s-a finalizat.
3. Evenimentele ce urmează a fi organizate;
4. Evenimentele organizate şi impactul acestora.
IV. Domeniul petiţi i

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 - 2;
2. Numărul de solicitări rezolvate favorabil -2;
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 - 15;
6. Numărul de solicitări Înregistrate, adresate de persoane fizice - 2;
7. Numărul de reclamaţii administrative adresate i nsti tuţie i , 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 culturale proprii

'.



Promovare exponate muzeale În mediul virtual
(Facebook, site www.migl.ro)

2 aprilie 2020 - FARFURIE DECORATIVA CU SCENE DIN RAZBOIUL DE
INDEPENDENTĂAL ROMÂNIEI

Piesa de muzeu pe care v-o prezentăm astăzi reprezintă o farfurie din ceramică (tip
faianţă), care face parte din fondul vechi al Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi. Farfuria
decorativă cu scene din Războiul de Independenţă al României este inclusă În colecţia Artă

decorativă, de a cărei evidenţă ştiinţifică se ocupă muzeograf dr. Elena Ingrid Bahamat.
'Visul românilor de a trăi Într-un stat independent s-a concretizat În urma unui război

scris cu litere de aur În cartea de istorie naţională. Criza orientală a declanşat un conflict armat
ruso-turc, care a antrenat şi România, În anul 1877.

La data de 9/21 mai 1877, Ministrul de Externe, Mihail Kogălniceanu declara În Adunarea
Deputaţilor: [ ...] Sântem independenţi, sântem naţiune de sine stătătoare [ ...] vă declar, d-lor,
În numele guvernului că noi ne privim ca În rezbel cu Poarta, că legăturile noastre cu Poarta
sânt rupte, că guvernul va face tot ce va fi cu putinţă ca starea noastră de stat independent şi

de sine stătător să fie recunoscută de Europa la viitoarea pace [ ...] (Apud Iulian Oncescu, Ion
'--..-/ Stanciu, Emanuel Plopeanu, Texte şi documente privind istoria modernă a românilor, voI. II

(1866 - 1918)
Acestei Declaraţii de Independenţă, adoptată de Parlamentul României şi ratificată de

Domnitorul Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, i-a urmat participarea armatei române la
operaţiuni militare În sudul Dunării. Imboldul determinant a fost telegrama Marelui duce rus
Nicolae, adresată domnitorului roman: Turcii adunând cele mai mari mase la Plevna, ne
zdrobesc. Rog a se face fuziune demonstraţiei şi,dacă este posobil, trecerea Dunării, pe care tu
doreşti să o faci, Între Jiu şi Corabia. Această demonstraţie este indispensabilă pentru a facilita
mişcările mele. (Apud Florin Constantiniu "0 istorie sinceră a poporului roman'')
Acestui eveniment de la care se Împlinesc 143 de ani i-au fost dedicate opere literare şi artistice,
medalii şi decoraţii, obiecte decorative şi de uz personal. Modelul prezentat astăzi, este pictat În
culoarea cenuşiu Închis - negru, se compune În două registre circulare, central şi marginal.
Central este redată o scenă din timpul luptelor pentru cucerirea redutei Griviţa, iar sub ea
următoarea inscripţie: ROMANIA INDEPENDENTA PRIN BRAVURA ARMATEI SALLE" (muzeograf
dr. Elena In rid Bahamat - 1.520 vizualizări

1\=~~~~'-;;~:~~~~:7~ RCi~..e.~
~,.:"'IIII!lo::.\H l~~~~~~-:'~::~~'~~~:'I: •~~"'.~l:Si ~

~;=.I~~~ · "{<IfI'I'i',t"· xv ,:- .. , . ~ ".. . ..

111 n'1t~1AI~ 1If"U~·
C'"C ti~ (11\'to1.wi.t. """'f t.~

"l~~l..'~~~~:.. :~:~~m~~
IlIJ'Wkol la ....}l'P'.... -dflu ;Il •

.... . II.h . 1l "."'of H'"lj"t
(CinH'''. Jb hll U , rl"\I).I.
' lIt' rJ lII" 1 R~Jn'''11 ... rt'
nwlJ..... t'.w1lJf'k'I ~ .~"
1fI~ Iftr.~ l<ooNurt "fl"-...ţc ,dmu« IJtn tno.II:1U
tOf...., ttC'nt .. lt r o:utll<tlf M,"< tuhl.,d \tN.i h .· ..'Kk' clf""..lr
~11Ittl lnkO lff'i~.. 1 .. lffi 1 _"7, med4ltt' unIlt\1~l..I l.1
,aw,.u,I1 Ji.,tb.-ml lLa~ ~~.U tI ~ 'aN P. ll"~

,rO.~,, (La f'ii'1N "'kriwt I \~l.r b~tm nwnh

JcokcirtJUrtCl."'~t''''JYoI, l r-na~i

~~P\. ::.~~~:~I':;'~:::':~~ ~
p.wI.-t{wI 1.I- ,ltboM Pt ~l( l.f-.tn llC,fU
f1w..~1 (MOt' lftIho:t..nUlf~ tl~':<l, t1

~..:..:r.., 1~~~:~';~~j~ll~j I=~.~
rUN:I~*.l& il ltIWtt..hnu • .ua..",~ ;: t I".
..~n.t~ 1 .a'",.,]I..rtIiC11UI I!~:~•.h'flll

'mut.l JOjJllhkLi . furt.a.I~~~(im~~~ .. rtn1u.~~ \~M!.Jl

ia f'"1'~ ~UPMN~ _fIN J,...,. ti iMIu.trw 1 1~ (dll'ooJ . ' .
""""""' IIt1tlftofll_ .. n(\fI '1I1lo""4.0flb1~ li! fo!tl~~
NruloJl'. Ir..w olt ~:'C tic .. '''''1. ttJ$ .,..j Hit j.
f'C.\............i~ R<1mMIli('t. bpI f'nitnl CI"
t 1lt>dttd p:lftal ~ ..- , ..T.'"III"'A . ltO'\ta.trtllf
RJ.rh.lf1IJdt ll:ll~;""ktItJ;" Jt .omJ.lIl(l

" ",", iti ~\<tl,,,,,,,,,t. de' I.a <,de- 'te"
~l.&ol.dt j_(•...t~i'f'C'"

I*,~ 'li ....h.lilC'. ~I ti \k'u" II.
~~ ....01""'1 W J'L'f..."IU! h.
1Aooi.T1!'1;1 It»,~ ~;&k l )t \t.u!NI
.,., 1..... It,,./ PM"'" ("' 1ap "'-1_.
r-Inmuau.l d" utfrl II.. ~~ Il IUI

f"\Ih"\""'~lI.:CloI.:a,~ a;
C"-[lOONaI....,~;:\.I17hlkt,.
okntl.thJ,(1I.1IIImitvJ~.~.,."l 'Nl'>
.\..u .t. Lf(, JWft: .t. .............. t.l
~f,J....~I~Slt"~l1ll11dlMilln
C"'lk\ !U f,ttJJ. ....·'Ulllti

l athlt l'i f~(' tL-" (cumd tui"
fat.UiUl*-N~ al'~, >It.h."lfl.lla' :tiM1.
~ ......':itl \.l~~'" .-Uf ia ~rC".

t .mwtw b.du.'WW'u ~~ In do.lUIIi
'~Il' unu... ."ţ"I1Ual ti m-yll\at ('".am
n'",.JMI ;t • • .liII 1I""f1tf1 /1If'l..w I~
'*",ff1~~ nt1H#J ., ,.,A ......toftJ'"...,.,..,
i_h/ir/1t' kO \1.t.\ / , l\'fi["' ,"Om,\'" rRI \ '
111. . ' (,,(4 flU/fti/ .\fl1.E. r. ...........,_~u..,

FARFURIE DECORATIVA CU SCENE DIN
RAZBOIUL DE INDEPEND ENŢA AL ROMÂNIEI

......J \'hJtt1llllaakl(. l ldlÎ?lU._tUl~nI ..onc-r,111Ati1ltmuli_r1tt'-... .lC'tawb!n't:'ckalifmUftHlk'l"turttMlttftlloi ( -fV.. ~.4r<~iItI(OOftll:t~ IU-,.tlA

,"AR' ..~ .. kmMn~'h&ftlrolllfT1

l ..d6.t.a..k"~amullJln. \Itktll l\~~t\t,nnr.rv.t'l41'nr'do:,bul:a'\~UI.~k1r:ll."-i"t....~~. .<a'IJ;. "P.... J.- 'iWII.~"""1 I l" ok. t~~. J44v;I-"I
"-", (In,.. II..Jwnt....... .,,,.. ..........p'w-llwI.. I'._'-I f..~Ilr...' w ...."_.. ..,>tI,,.,. 4'r.........I'..J.a'wt(~t'" t"'-;-itt~~• ..-.. .....Ir.iJrst.JI#JfIkf"'l""'J~J.- J#'lI

~wJ.M·'n.""""W'''''*''''1",W''''hllOlffl;l,....t /i.\f"ld I"lI.tl\(_"C'1Il.'" 1.11\,"- .l~l'k Tr.,., "Jo.,......'*',.,ht<fll"~,.r_~ ..~_r"_.' .... 1I,11f,M.1';1:1..
I dttJnCd.ItU&~I lfi' '' '~~''' ),'' rP.... IIJlU

r\l '-:' ~,,"~"1tlk'nU.~Jttt"at~ll:,,"~J('I"',"I(IQLI. o. 1f.~t6t II".hmr.,"cr.""j..~ .... WlNItl'*1""'lUf,.MJJUt('ln•• -.tI4Of"'f''':'\olt"
1ra&lt.fC'''~I~.. 1,"""1U\d~. h"' kirJr... \t..t-lloll <»:CM ~ I('>lH'.~~.. ,,uJ.w romAal~H,~~i.~I.'INÎ""I"'" uN 1I.. ;;Jrt".~ k..?[ 1f !u. ..
Jc-J,r-I#fIN'i#t,~u"";~"Ji4;if'J'l,'~J~j",,~,,,,"J.._#îMloJ}ifrl. ,.,nr"'lt( '~I1"'''- t ....o,&J...,..",.. .. <ow..._-.. ..~ t·tlJ"'-"".,jll"f1J.,,, t.~rn.·_-w 1\r-t lIoJulI
(~'t1-'()I1"W14' .. IIIt"·d'i11·"'~""'WII!. I~~Un.\a'\f""'il:~.~1Ift'1t1.'W· p : ...~.

6 aprilie 2020 - CUPA CU TREI PICIOARE DIN TUMULUL DE LA GRIVIŢA,

"



JUDEŢUL GALAŢI

Vremurile În care trăim astăzi nu sunt deloc limpezi. Ne-am trezit peste noapte izolaţi şi

Înspăimântaţi din cauza virusului care a Îmbolnăvit planeta, dar speranţa nu ne va dispărea

niciodată. Istoria este cea care ne dă puterea să privim spre viitor cu bucuria că #totulvafibine.
Astfel, Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi vă propune astăzi să admiraţi online "Cupa cu
trei picioare din tumulul de la Griviţa".

Obiectul face parte din patrimoniul Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" şi a fost
descoperit În anul 1986 de către prof. univ. dr. Mihalache Brudiu, Într-o movilă funerară din
zona Văii Gerului, pe teritoriul comunei Griviţa (judeţul Galaţi). În prezent, bunul muzeistic se
află În evidenţa muzeografului dr. Adrian Adamescu.

Tumulul reprezintă expresia unui rit funerar Început cu aproape cinci milenii În urmă,

continuat până la Începutul mileniului al II-lea d. Hr. şi trebuie pus În legătură cu unele concepţii

spirituale ale generaţiilor de păstori nord-pontld, care au migrat În zona Dunării de Jos. (prof.
univ. dr.Mihalache Brudiu)

''În anul 1986, cercetările arheologice realizate de către prof. univ. dr. Mihalache Brudiu,
pe teritoriul comunei Griviţa (judeţul Galaţi) vor duce la descoperirea a două movile funerare din
etapa timpurie a Epocii Bronzului În zona Văii Gerului, la marginea estică a Câmpiei Tecuciului.
Primul dintre cei doi tumuli, care avea diametrul de 20 de m şi Înălţimea de 0,90 m, conţinea

patru morminte diferite. Dintre acestea, mormântul principal (M2) avea groapa de formă

dreptunghiulară (1.40m x 1.70m), iar scheletul era depus În poziţie decubit dorsal, cu mâinile
Întinse, uşor Îndoite din coate. Genunchii au fost probabil ridicaţi, dar, apoi au căzut În dreapta
şi În stânga formând un romb" (muzeograf dr. Adrian Adamescu) - 1.616 vizualizări

CUPA CU TREI PICIOARE Dt TUMULUL DE LA G IVITA, JUD. GALATI (eULTU YAM AVA), ,
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8 aprilie 2020 - MINEIUl lUNII DECEMBRIE, BUDA, 1805

Am căutat În Patrimoniul Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi şi am ales să vă

prezentăm o carte românească veche. Bunul muzeistic, aflat În evidenţa ştiinţifică a
muzeografului dr. Mariana Delia Pohrib este Mineiul lunii decembrie, tipărit În anul 1805 la
Tipografia Universităţii Pesta din Buda.

''Mineiul sau Minologhion (În greaca veche M'lvmov) este o carte liturgică (bisericească)

care cuprinde slujbele şi cântările bisericeşti dintr-o lună, structurate pe fiecare zi, cu sfinţii sau
sărbătoarea zilei respective. Există douăsprezece Mineie, pentru toate lunile anului, fiecare
purtând numele lunii pentru care a fost scris. Primul Minei este al lunii septembrie, pentru că 1
septembrie marchează Începutul anului bisericesc creştin-ortodox". (muzeograf dr. Mariana
Delia Pohrib)

Mineiul lunii decembrie a fost imprimat pe hârtie cu filigran dispus vertical, reprezentând
o coroană deschisă perlată cu un trifoi În vârf, iar preţul tipăririi a fost de peste 12.000 f1orini,
sumă achitată de dr. Ioan Molnar-Piuariu la Începutul anului 1806. - 720 vizualizări

MI Nelll15 15llNII DeCeMBRIe
Bll~ , 1805

15 aprilie 2020 - CUTIE MUZICALA CU DISC DIN METAL

"Muzica este o lege morală. Ea dă suflet universului, aripi gândirii, avânt Închipuirii,
farmec tinereţii, viaţă şi veselie tuturor lucrurilor. Ea este esenţa ordinii, Înălţând sufletul către

tot ce e"ste bun, drept şi frumos ", spunea Platon.
Incă din cele mai vechi timpuri, oamenii au căutat soluţii pentru a aduce muzica aproape

de suflet. Şi au reuşit, fie cu ajutorul instrumentelor muzicale, fie prin voce sau prin diverse
dispozitive, care În ziua de astăzi sunt de cea mai Înaltă clasă.

În patrimoniul Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi este o cutie muzicală cu disc
din metal, achiziţionată În anul 2002. Cutia "Mira" a fost produsă În Elveţia de firma Mermod
Freres, la Începutul secolului al XX-lea.

"Carcasa cutiei este din lemn de nuc ca acul rezintă e artea exterioară marchetărie

"



cu model f1oral, iar pe partea interioară sigla "Mira", precum şi medaliile obţinute de aceasta În
competiţiile internaţionale: Londra (1851), Zurich (1883), Anvers (1885), Chicago (1893),
Yverdon (1894), Amsterdam (1895), Geneve (1896), Paris (1900), Vevey (1901). Mecanismul de
funcţionare este cel al unei cutii muzicale cu disc din metal perforat, aşezat orizontal. În timpul
rotirii discului, cu ajutorul mecanismului cu arc, protuberanţele obţinute prin perforare,
antrenate de o roată dinţată, determină vibrarea unor lamele metalice. Cutia muzicală cu disc
din metal este prevăzută cu un dispozitiv de reglare a vitezei, iar În exteriorul casetei de lemn
există o manivelă care antrenează mecanismul. Împreună cu aceasta au fost achiziţionate şi
cinci discuri din metal originale, Înregistrate cu melodiile: Imnul Naţional al Austriei, Stephanie,
Tannhauser (compozitor R. Wagner), Rigoletto (compozitor G. Verdi), Freischutz (compozitor
K.M. von Weber. muzeo raf Valentin Bodea - 1.756 vizualizări

22 aprilie 2020 - PÂINE DE LA 1892

Pâinea, poate cel mai vechi aliment, a fost descoperită Într-un sit arheologic natufian datat,
aproximativ, de 14.500 de ani. Pâinea este singurul aliment care apare În rugăciunea creştină

.Tatăl nostru", " ...Pâinea noastră cea de toate zilele..."
În patrimoniul Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi există o pâine, care a fost

plămădită şi coaptă În anul 1892. Exemplarul cu valoare muzeistică deosebită, care se află În
evidenţa ştiinţifică a cerc. şt, dr. Ovidiu Nedu a fost donat de institutorul Paul Paşa, Muzeului
Regional de Istorie "Cuza Vodă" din Galaţi, În anul 1939. .Pâinea, coaptă În vara anului 1892, În
Italia, a fost prezentată În cadrul Expoziţiei Italo-Americană de la Genova (10 iulie - 4 noiembrie
1892), expoziţie care marca aniversarea a 400 de ani de la descoperirea Americii de către

Cristofor Columb. Vasile Pamfil, unul dintre membrii echipajului crucişătorului «Elisabeta» a
intrat În posesia pâinii, inclusiv a cutiei În care fusese expusă, şi a adus-o la Galaţi. Acesta o
donează În mai 1915 lui Paul Paşa, directorul Şcolii nr. 6 de băieţi din Galaţi şi al Muzeului

colar." cerc. t.dr. Ovidiu Nedu . - 12.700 vizualizări
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28 aprilie 2020 - 1. Valerian (1 august 1895 - 21 noiembrie 1980)

Vă propunem să aflaţi mai multe despre personalităţile iveştene care fac parte din
expoziţia de bază de la Casa din Iveşti. Colega noastră, muzeograf Mihaela Damian vă prezintă

online câteva repere biografice ale lui 1. Valerian, poetul, prozatorul, gazetarul şi animatorul
cultural, care a slujit cu o inepuizabilă râvnă şi pasiune fenomenul literar al României interbelice.

Valeriu Ionescu (cu pseudonimul literar 1. Valerian) s-a născut În târgui Iveşti la 1
. august 1895, avându-i ca părinţi pe Fotache şi Amalia Ionescu. Copilăria şi-a petrecut-o la
Tecuci, unde a urmat cursurile şcolii primare şi gimnaziale, iar la Galaţi a fost elev al Liceului
"Vasile Alecsandri".

În anul 1917, după absolvirea cursurilor Şcolii Militare de Ofiţeri de Rezervă, a participat
la operaţiile de luptă de la Mărăşti , În cadrul Armatei a II-a, comandată de gen. Alexandru
Averescu. A fost rănit În data de 6 august 1917, fiind avansat În mod excepţional la gradul de
locotenent şi decorat cu Ordinul "Coroana României" cu spade În grad de cavaler.

In perioada 1917 - 1921 şi-a refăcut sănătatea la Bârlad, colaborând cu scriitorii
Alexandru Vlahuţă şi George Tutoveanu din cadrul "Academiei Bârlădene", În a cărei revistă,

"Florile dalbe", a publicat primele sale poezii. ,
Din anul 1922 a devenit membru al Societăţii Scriitorilor Români, iar după absolvirea Facultăţii

de Litere şi Filosofie (1925) s-a stabilit În Bucureşti şi a activat la cercul literar "Sburătorul".
Primul volum de versuri "Caravanele tăcerii" a fost premiat de Academia Română cu

premiul "Vasile Adamache" (1924).
Începând din 20 februarie 1926 editează revista "Viaţa literară", cu o apariţie aproape

neîntreruptă până la 15 iunie 1941, În care a promovat o pleiadă de tineri scriitori talentaţi şi s-a
bucurat de colaborarea unora dintre cei mai de seamă scriitori ai vremii: George Călinescu,

Mihail Sadoveanu, V. Voiculescu, Tudor Arghezi, Ionel Teodoreanu, Şerban Cioculescu, Vladimir
Streinu, Pompiliu Constantinescu, Zaharia Stancu, 1. A. Bassarabescu.

Volumul de poezii "Stampe" (1927) şi romanul "Cara-Su" (1936) s-au bucurat de o bună

primire din partea criticii si a cititorilor.
În ceea ce priveşte cariera militară, 1. Valerian a Îndeplinit Însemnate responsabilităţi În

Departamentul Învăţământului militar din Ministerul Apărării Naţionale (1932 - 1937), şef de
serviciu În cadrul Oficiului de Educaţie al Tineretului Român (1937 - 1938), activând şi În
comandalIlentul organizaţiei "Straja Ţării".

In anii celui de-al Doilea Război Mondial funcţionează ca şef de serviciu al Direcţiei

Presei din Ministerul Propagandei Naţionale (1941 - 1944), iar În plan literar este promovat În
conducerea Societăţii Scriitorilor Români.

După o lungă perioadă de marginalizare În perioada comunistă, Începând cu anul 1967,
este reintegrat În Uniunea Scriitorilor şi reîncepe să publice. În acelaşi an îi apare volumul de
interviuri "Cu scriitorii prin veac". În anul 1969 reeditează romanul "Cara-Su", iar În anul 1971

"



este publicată cea din urmă dintre lucrările sale, volumul memorialistic "Chipuri din Viaţa

literară".

O boală nemiloasă îl împiedică să încheie redactarea operei de autor care urma să

grupeze cele mai reprezentative dintre scrierile sale. 1. Valerian se stinge la vârsta de 85 de ani,
după o viaţă trăită cu încredinţarea că arta nu e deloc o meserie, ci o continuă osândă şi jertfă,

iar scrisul este durere - împărtăşanie - mucenicie. - 897 vizualizări
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Activităţile culturale ale Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi sunt promovate şi

În anul 2020 prin diverse mijloace - afişe, pliante, f1yere, comunicate şi articole de presă În
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mass-media, reportaje TV, pe site-ul: www.migl.ro şi pe pagina de facebook:

https:jjwww.facebook.comjmuzeuldeistorie.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.

MANAGER,

/ prof. Cristian-Dragoş CĂLQĂRARU
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