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I. 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 decembrie Preconizate ianuarie

2016 2017
20.01 234.108 136.500

20.01.01 830 500
20.01.02 3.272 500
20.01.03 17.195 50.000
20.01.04 1.255 1.500
20.01.05 450 500
20.01.06 2.236 1.000
20.01.08 2.183 2.500
20.01.09 110.151 60.000
20.01.30 96.530 20.000
20.02 23.488 1.000
20.05 44.167 -
20.06 132 1.000

20.06.01 132 1.000
20.06.02 - -
20.11 1.307 -
20.13 - -

Total 20 303.202 138.500
71 - -

71.01.01 42.000 -
71.01.30 - -

Total 345.202 138.500

II. Domeniul resurse umane
1. Număr de posturi aprobate de autoritatea coordonatoare - 39, personal cont ractual;
2. Număr de posturi ocupate - 38, personal contractu al;
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 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 - 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 petiţillor - 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:



Proiecte proprii realizate În cadrul programelor la sediul instituţiei

1- 31 decembrie 2016 - EXPONATUL LUNII: CARTE ROMÂNEASCĂ VECHE
MINEIUL LUNII DECEMBRIE, BUDA, 1805

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a propus publicului găIăţean pentru luna
decembrie 2016, În cadrul proiectului expoziţional Exponatul lunii, prezentarea unui bun
muzeistic cu valoare deosebită din patrimoniul instituţiei: CARTE ROMÂNEASCĂ VECHE 
MINEIUL LUNII DECEMBRIE.

Mineiul sau Minologhion (În greaca veche MIlVOIOV) 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.

Mineiul lunii decembrie a văzut lumina tiparului În anul 1805, la Tipografia
Universităţii Pesta din Buda. Imprimat pe hârtie cu filigran, coligat cu Mineiullunii ianuarie
şi Mineiullunii februarie, preţul tipăririi a fost de peste 12.000 f1orini, sumă achitată de dr.
Ioan Molnar-Piuariu la Începutul anului 1806.

Micro-expoziţia organizată de muzeograf Mariana Delia Pohrib a putut fi vizitată la
Muzeul "Casa Colecţiilor" Galaţi din str. Eroilor, nr. 64, În perioada 1 - 31 decembrie 2016, de
miercuri până duminică, Între orele 9.00 - 17.00.



8 decembrie 2016 - COLOCVIU: HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU-140 DE ANI DE
LA NAŞTERE

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, În parteneriat cu Primăria Iveşti, Consiliul Local
Iveşti şi Societatea Scriitorilor "Costache Negri" Galaţi a organizat joi, 8 decembrie 2016, ora
1100, un eveniment cultural dedicat scriitoarei Hortensia Papadat-Bengescu.

Împlinirea celor 140 de ani de la naşterea marii noastre romanciere Hortensia Papadat
Bengescu ne-a oferit prilejul de a omagia viaţa şi activitatea sa literară prin organizarea
unui Colocviu, la care au participat oameni de cultură, scriitori, profesori şi alţi iubitori ai
literaturii române.

Evenimentul s-a desfăşurat la Casa "Hortensia Papadat-Bengescu", comuna Iveşti,

judeţul Galaţi, secţie a Muzeului de Istorie.Paul Păltănea" Galaţi.

Public: 55 persoane.

-Colocviu: joi, 8 decembrie 2016, ora 11 116

Casa "Hortensia Papadat-Bengescu", Iveşti , judeţul Galaţi
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8 decembrie 2016 - DEZBATERE: ROMÂNIA ÎN ECUAŢIA GEOPOLmCĂ - TRECUT ŞI
PREZENT
Departamentul de literatură, lingvistică şi Jurnalism din cadrul Facultăţii de Litere a orga!1izat j~i,

8 decembrie 2016, ora 12.00, la Muzeul "Casa Cuza Vodă", dezbaterea cu tema ROMANIA IN
ECUAŢIA GEOPOLITICĂ - TRECUT ŞI PREZENT. Discuţiile s-au axat În special pe evoluţia
lucrurilor după Revoluţia din 1989, dar au atins şi probleme actuale, cum ar fi situaţia României
după alegerile din Statele Unite ale Americii. Invitaţi au fost generalul colonel (r) Iulian Vlad şi

generalul de brigadă (r) Aurel Rogojan.
Public: 116 persoane.

10 decembrie 2016 - CERC METODIC LA DISCIPLINA ISTORIE
Muzeul "Casa Cuza Vodă", secţie a Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a găzduit

sâmbătă, 10 decembrie 2016, ora 10.00, CERC METODIC LA DISCIPLINA ISTORIE cu tema
PROIECTAREA DISCIPLINELOR OPŢIONALELA NIVELUL ARIEI CURRICULARE - OM ŞI

SOCIETATE.
Public: 32 persoane.
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13 decembrie 2016 - EXPUNERE: NAE LEONARD - PRINJUL OPERETEI

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi În colaborare cu Şcoala Gimnazială "Iulia
Haşdeu" şi Şcoala Gimnazială nr. 17 din Galaţi a organizat marţi, 13 decembrie 2016, ora
13.00, expunerea cu tema NAE LEONARD - PRINTUL OPERETEI susţinută de muzeograf
Valentin Bodea. Expunerea a reliefat activitatea desfăşurată de către tenorul Nae Leonard,
născut la Galaţi acum 130 de ani (13 decembrie 1886). În perioada 1903-1927, acesta a
interpretat diverse roluri, În piese precum "Văduva veselă'; "Bayadera" sau "Floarea din
Stambul'; pe scenele teatrului naţional şi internaţional, care l-au consacrat drept "Prinţul

operetei". Elevii Şcolii Gimnaziale "Iulia Haşdeu" au realizat În cadrul unui atelier de creaţie

intitulat "În căutarea Prinţului", desene dedicate lui Nae Leonard.
Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul "Casa Cuza Vodă" (str. AI. I. Cuza, nr. 80), secţie

a Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi.

Public: 55 persoane.
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15 decembrie 2016 - VERNISAJ EXPOZIŢIE: PE SCENA AMINTIRILOR - TEATRUL
DRAMATIC GALAŢI

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi În parteneriat cu Teatrul Dramatic "Fani
Tardini" Galaţi şi Victor Cilincă a vernisat joi, 15 decembrie 2016, ora 13.00, expoziţia PE
SCENA AMINTIRILOR - TEATRUL DRAMATIC GALATI, dedicată oamenilor din teatru şi

iubitorilor de teatru. Ne vom Întoarce În trecut pentru a afla despre actrita Fani Tardini, de
numele căreia este legată istoria teatrului În oraşul nostru. Vom descoperi de către cine şi cum
a fost construită clădirea care găzduieşte astăzi instituţia teatrală, pentru ca apoi să pătrundem

În lumea aceasta magică prin intermediul afişelor, fotografiilor, obiectelor de recuzită şi a
costumelor de scenă. Cu nostalgie, ne vom aminti de talentaţii actori care, de-a lungul
timpului, au creat roluri şi spectacole memorabile, ştiind că a rămâne În conştiinţa publicului
este răsplata vie a unui slujitor al scenei.

Expoziţia organizată de muzeograf Mihaela Damian a fost vernisată la Muzeul "Casa
Colecţiilor" din str. Eroilor, nr. 64, secţie a Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi.

Public: 37 persoane.

" j MUZEUL DE ISTORIE ...~.,.
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Vernisaj: joi, 15 decembrie 2016, ora 1300

laMuzeul .,CasaCelecţ i i lur" Galaţi 1 str. Eroilor,nr,64
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16 decembrie 2016 - LANSARE DE CARTE: MIRCEA ELIADE SI MISTERUL
TOTALITĂŢII, autor Bogdan George Silion .

Vineri, 16 decembrie 2016, ora 18.00, a avut loc la Muzeul "Casa Cuza Vodă" lansarea
volumului MIRCEA ELIADE ŞI MISTERUL TOTALITĂŢII, autor Bogdan George Sillon.
Lansarea cărţii a fost urmată de prezentarea Revistei culturale cu apariţie online ARGO. In
cadrul evenimentului au fost expuse şi lucrări de artă plastică. Evenimentul a fost organizat de
Revista Argo şi Asociaţia Sens pentru Dezvoltare Socială În colaborare cu Muzeul de Istorie
"Paul Păltănea" Galaţi.

Public: 42 persoane.
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17 decembrie 2016 - PREMIILE LITERARE "ANTARES"
Sâmbătă, 17 decembrie 2016, ora 11.00, a avut loc la Muzeul "Casa Cuza Vodă" festivitatea de
acordare a premiilor literare ANTARES. Evenimentul a fost organizat de Fundaţia Culturală

.Antares", Revista de cultură .Antares" şi Filiala Sud-Est a Uniunii Scriitorilor din România.
Public: 45 persoane.

17 decembrie 2016 -14 ianuarie 2017 - DE SĂRBĂTORI, ÎN GALAŢIIDE ALTĂDATĂ

Vizitatorii Muzeului "Casa Colecţiilor" (str.
Eroilor, nr. 64, Galati) vor fi Întâmpinaţi În
perioada 17 decembrie 2016 - 14 ianuarie 2017
de atmosfera ospitalieră specifică perioadei
sărbătorilor de iarnă, care domnea şi În
locuinţele qălăţenilor de altădată.
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21 decembrie 2016 - FESTIVALUL DE DATINI ŞI OBICEIURI POPULARE DE
SĂRBĂTORI "SFÂNTA NOAPTE DE CRĂCIUN"

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, În colaborare cu Asociaţia Culturală pentru
Tradiţie, Istorie şi Justiţie Socială "Casa Rurală Ion Avram Dunăreanu", Şcoala Gimnazială nr. 1
Suhurlui şi Şcoala Gimnazială nr. 1 Rediu, a organizat miercuri, 21 decembrie 2016, ora 1100,
la Casa Rurală "Ion Avram Dunăreanu", comuna Suhurlui, judeţul Galaţi, cea de-a VII-a ediţie

a FESTIVALULUI DE DATINI ŞI OBICEIURI POPULARE DE SĂRBĂTORI "SFÂNTA
NOAPTE DE CRĂCIUN". Manifestarea organizată de muzeograf Ionela Daniela Antohe a avut
drept obiectiv redarea Într-o formă cât mai autentică a datinilor şi obiceiurilor legate de această

mare sărbătoare a creştinilor, Crăciunul, asociat de multe ori cu o poveste feerică de iarnă, În
care copiii Împodobesc bradul cântând colinde care vestesc bucuria Naşterii Mântuitorului şi ÎI
aşteaptă cu emoţie pe Moş Crăciun. An de an elevii din Suhurlui, precum şi cei din comunele
Învecinate, Într-o atmosferă caldă şi primitoare, prezintă publicului scenete tematice referitoare
la Naşterea Domnului, precum şi momente artistice alcătuite din cântece şi dansuri populare.

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

Public: 135 persoane.

l]l]!
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22 decembrie 2016 - VERNISAJ EXPOZIŢII: MĂRTURII ARHEOLOGICE RECENT
DESCOPERITE PE TERITORIUL JUDEŢULUI GALATI şi PREZENŢE CUCUTENIENE ÎN
NORDUL JUDEŢULUI GALAŢI

În prag de sărbători, Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a vernisat joi, 22
decembrie 2016, Începând cu ora 13.00, un dublu eveniment organizat de muzeografii Costel
Ilie, dr. Tudor Mandache şi dr. Adrian Adamescu:

• expoziţia "Mărturii arheologice recent descoperite pe teritoriul judeţului
Galaţi''; Cercetările arheologice efectuate de către specialiştii de la Muzeul de Istorie
"Paul Păltănea" din Galaţi şi Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" din Tecuci, În situriie din judeţul

Galaţi, au scos la iveală numeroase mărturii arheologice care au Îmbogăţit patrimoniul celor
două instituţii. În siturile de la Negrileşti şi Cavadineşti au fost descoperite materiale ceramice,
obiecte din metal, unelte din os, mărturii care se Încadrează cronologic În perioada timpurie a
epocii bronzului, sfârşitul mileniului al II-lea a. Chr. (cultura Noua-Sabatinovka-Coşlogeni),

precum şi În secolul IV p. Chr (cultura Sântana de Mureş-Cernajacov) .
• expoziţia "Prezenţe cucuteniene În norduljudeţului Galaţi"care Îşi propune

să puncteze aspecte ale culturii materiale specifice culturii Cucuteni. Astfel, vor fi prezentate
descoperiri arheologice din siturile cercetate sistematic de la Bereşti şi Toflea, judeţul Galaţi;

primul excavat de Ion T. Dragomir, iar al doilea de Marilena Florescu şi Mircea Nicu. Piesele
reunite În cadrul acestei expoziţii fac parte din patrimoniul Muzeului de Istorie "Teodor Cincu"
Tecuci şi din colecţia de arheologie a Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi.

Evenimentul s-a desfăşurat la secţia Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi din str.
Domnească, nr. 25.

Public: 30 persoane.
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În luna DECEMBRIE 2016, 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 685 participanţi din care:

- 138, cu plată

- 547 gratuit.

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

EXPOZIŢIE : TRACIA AMEI
EXPOZIŢIE: FAMILIA DOMNITORULUIAL.LCUZA - DOCUMENTE CIVILE

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

În anul 2016 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: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.
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