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RAPORT DE ACTIVI TATE
AUGUST 2018

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 auqust 2018 Preconizate sept. 2018
20.01 97.775 76.100

20.01.01 - 2.000
20.01.02 910 2.000
20.01.03 6.024 5.000
20.01.04 1.215 1.500
20.0 1.05 1.500 1.500
20.01.06 - -
20.01.08 1.085 1.100
20.01.09 87.041 60.000
20.01.30 - 3.000
20.02 - 20.000
20.05 8.689 2.000
20.06 130 5.000

20.06.01 130 5.000
20.06.02 - -
20.11 - -
20.13 - -

Total 20 106.594 103.100
71 - -

71.01.02 - -
71.01.01 - -

Total 106.594 103.100

II. Domeniul resurse umane
1. Număr de posturi aprobate de autoritatea coordonatoare - 39, personal contractual;
2. Număr de posturi ocupate - 39, personal contractua l;
3. Număr de posturi vacantate În ultima lună ş i modalitatea de vacantare - Nu este
cazul;
4. Număr de posturi ocupate În ultima l u nă ş i 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

AUGUST - OCTOMBRIE 2018: CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN SITUL DE LA
VÂNĂTORI - LA JOLICĂ

Proiectul Îşi propune verificarea anumitor informaţii care au stat la baza unor teorii
privitoare la Începutul epocii fierului la Dunărea de Jos.

Situl de la Vânători stă la baza unei teorii referitoare la existenţa la Dunărea de Jos
(ulterior extrapolat la tot SE Europei) a unui "orizont hallstattian timpuriu cu ceramică

incizată". Acest model teoretic susţinut de arheologici precum Sebastian Morintz,
Bernard Hănsel sau Atila taszlo avea la bază o serie de informaţii arheologice, printre
care şi cele provenite din situl de la Vânători.

Primele sondaje În situl de la Vânători - La Jolică au fost efectuate de către M.
Florescu şi M. Nicu, În anii 1972-1974, În zona vestică a zone arheologice, În urma cărora

aceştia menţionau o locuire a culturii Noua, urmată de una hallstattiană. Aceste
i nvestigaţii sunt continuate În 1979 de către M. Brudiu, care a efectuat două sondaje În
zona sudică a sitului unde identifica o serie de complexe şi materiale hallstattatine (pe
care iniţial le-a atribuit fazei 1 a culturii Babadag). Referindu-se la ceramica de la Vânători,

M. Brudiu găsea analogii atât În prima etapă de locuire de la Babadag, cât şi În
descoperirile atribuite "aspectului Sihleanu", descoperirile de aici ilustrând În opinia
domn iei sale o "legatură genetică Între epoca bronzului şi epoca fierului" sau "modul
cum s-au sudat, cum s-au Împletit tradiţia şi inovaţia celor două epoci ...".

Analizând aceste noi descoperiri, dar şi altele, cât şi În urma propriilor cercetări de la
Tămăoani şi Folteşti, A. Laszlo relua, Într-un articol apărut În 1986, problema .orlzontului cu
ceramică incizată" din sudul Moldovei, adusă iniţial În discuţie de B. Hănsel. După o nouă

analiză a descoperirilor cunoscute, cu această ocazie sunt făcute noi precizări referitoare la
aria de răspândire, aşezările, ritul şi ritualul funerar şi materialul arheologic (compus
aproape exclusiv pe ceramică) specific acestui grup. Ajungând la problema originii şi

evolut iei, A. Laszlo afirma că este foarte greu "să dăm un răspuns hotărât" dacă "aceste
descoperiri reprezintă un grup aparte sau numai un fenomen marginal al culturi i
Babadag timpurii", .acestă atribuire, bazată pe unele forme de vase şi motive
ornamentale ... nu poate fi, Însă , pe deplin convingătoare până nu vom cunoaşte mai
bine conţinutul Însuşi al fazei Babadag 1". Pe de altă parte, cercetătorul ieşean obseva
că "nici puţinele descoperiri, care pot fi atribuite astăzi grupului cu ceramică incizată din
sudul Moldovei, nu prezintă un aspect unitar". Astfel, comparând ceramica de la
Tămăoani cu cea de la Vânători, A. tăszlo observa asemănări şi deosebiri, găsind

semnificativă prezenţa la Vânători a ceramicii ornamentate cu cercuri concentrice şi

tangente specifice culturii Babadag, fapt ce nu a fost Întâlnit la Tămăoani. Această

observaţie a ridicat problema unei diferenţe cronologice Între cele două aşezări care
marcau "două momente succesive În constituirea culturii hallstattiene timpurii din
regiunea Dunării de Jos".

Aceste situri, ce pot fi reunite sub denumirea de orizont ha//stattian timpuriu cu
ceramică incizată din sudul Moldovei sau grupul Tămăoani, au fost deseori invocate În
stabili rea evoluţiei manifestărilor culturale de la Începutul epocii fierului la Dunărea de Jos,
cât şi În spaţiul pruto-nistrean, În ciuda faptului că informaţiile despre marea lor majoritate
provin din descoperiri Întâmplătoare sau din săpături cu o suprafaţă redusă şi o modalitate
de publicare de multe ori Îndoielnică.

Includerea sitului de la Vânători În acest "orizont" a fost Încă de la Început pusă

sub semnul Întrebării, prezenţa cerarnlcf decorate prin imprimare, ilustrată Încă de la
prima publicare a fost reconflrrnaţă .de cercetările de suprafaţă efectuate de.~i.rn 2007
şi 2009. Acest fapt, precum şi prelucrarea unor loturi de materiale prevenite din alte
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situri hallstattiene de la Dunărea de Jos ne-au determinat să reluăm cercetările

arheologice În această aşezare.

În luna AUGUST 2018, Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a atras, prin
manifestările de la sediul instituţiei, ca organizator sau partener, un număr de 269
participanţi din care:

- 213, cu plată

56, gratuit.

Activităţile culturale ale Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi sunt
promovate şi În anul 2018 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
i nvestiţii , anexă la Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi de aprobare a bugetului local al
Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2011.
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