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RAPORT DE ACTIVITATE
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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 Achizi ii publice
bugetară Realizate ianuarie Preconizate februarie

2017 2017
20.01 58.680 115.500

20.01.01 - -
20.01.02 - -
20.01.03 27.224 30.000
20.01.04 1.933 1.000
20.01.05 1.860 1.500
20.01.06 - -

~

20.01.08 2.813 3.000
20.01.09 7.730 70.000
20.01.30 17.120 10.000
20.02 - -
20.05 - -
20.06 207 500

20.06.01 207 500
20.06.02 - -
20.11 - -
20.13 - -

Total 20 58.886 116.000
71 - -

71.01.02 - -

71.01.30 - -
Total 58.886 116.000

II. Domeniul resurse umane
1. Număr de posturi aprobate de autoritatea coordonatoare - 39, personal contractual:
2. Număr de posturi ocupate - 38, 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 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 litigii lor 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 - u
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 petiţlllor - 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

13 ianuarie 2017 - VERNISAJ EXPOZIŢIE: TRACIA AMEI

Mu zeul de Istorie "Paul P ăltănea" Galaţi

în parteneriat cu artistul plastic Kri stian
Dimofte a vernisat vineri , 13 ianuarie 2017, ora
15.00, expoziţia TRACIA AMEI.

Expoziţia a reprezentat întoarcerea către

natura mamă, către rădăcinile noastre şi

moştenirea spirituală a Traciei. Prin mini
sculptura aplicată pe bijuterie şi sculptură a fost
redată simbolistica tracică care emană o
spiritualitate profund arhaică. Influenţa

creaţiilor artistice tracice a contribuit la redarea
plasticităţii prin modelarea şi picurarea cerurilor
şi a tehnologiei avansate în colecţia prezentată 
Tracia Amei.

Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul
"Casa Cuza Vodă" Galaţi (str. Al. 1. Cuza, nr.
80) în colaborare cu MadPiano - Bogdan
Dumitriu, Bogdan BăIănică, Vlad Isac,
percuţionist - Gabriel Bălaşa, 22 msPictures 
Ştefan Vasilescu, fotografie - Mihai Vasilescu.
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20 IANUARIE 2017 - EXPUNERI: UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE PRIN OCHI
DE COPII

Unirea Principatelor Române cunoscută ca Mica Unire reprezintă primul pas spre
formarea statului modern român. Aceasta a fost înfăptuită prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan
Cuza ca Domn al Moldovei şi Ţării Româneşti (5/24 ianuarie 1859).

Muzeograful dr. Maria Magdalena Tuluş a susţinut la la Grădiniţa "Omul de Zăpadă" şi la
Şcoala Gimnazială nr. 28 din Galaţi , expuneri cu tema UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE
PRIN OCHI DE COPII.

Cu acest prilej, prichindeii, dar şi elevii clasei a I-a vor asculta povestiri istorice de
Dumitru Almaş despre Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, vor colora harta Principatelor Unite ale
Moldovei şi Ţării Româneşti precum şi imagini reprezentând scene din povestirile audiate.

xpunere, vineri, 20 ianuarie 2017

bra 10" la Grădlnlţa "Omul de Zăpadă"

Galati, str. Unlverslt ăţil, nr, 12

ora II " Ia Şcoala Glmnazlală nr, 28
Galati , str. Rnşlori, nr, 31
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UZEUL DE ISTORIE .O"~NI'

.. "PAUL PĂLTĂNFA" GAlAŢI ,,1;
. GRĂDlNITA .OMUL DEZĂPADĂ· ,,7d ŞCOALA GII\L~AZIALĂ t\R. 28

GALATI .....-4 GALATI
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24 IANUARIE 2017 - PROGRAM ARTISTIC, EXPUNERI, LANSĂRI EDITORIALE,
VERNISAJ EXPOZITIE DEDICATE ÎMPLINIRII A 158 DE ANI DE LA UNIREA
PRINCIPATELOR ROMÂNE
Marţi, 24 ianuarie 2017, ora 12.00, la Casa Memorială "Costache Negri" a avut loc un program
artistic susţinut de elevii de la Şcoala Gimnazială "Elena Negri" din comuna Costache Negri, cu
tema UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE.

Începând cu ora 14.00, activităţile au continuat la Muzeul "Casa Cuza Vodă" Galaţi , unde
cu mic cu mare, alături de autorităţile locale, găIăţenii s-au prins în Hora Unirii . După Horă, invitaţii

au intrat în casa Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, fiind întâmpinaţi de membrii Asociaţiei

"Tradiţia Militară" . Aici, au fost susţinute de prof. Cristian-Dragoş Căldăraru, directorul Muzeului
de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, expuneri privind importanţa momentului istoric de la 1859 şi a
personalităţii Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, au fost lansate lucrările scoase sub egida Editurii
Muzeului de Istorie Galaţi : Evoluţia social-politică a populaţiei găgăuze, de la mijlocul secolului
al XIX-lea şi până la sfârşitul secolului al XX-lea , autor Oleg Bercu; Danubius XXXIII/20iS In
honorem Mihalache Brudiu, octogenarii; Danubius XXXIII/20iS - Supliment Religion and the
Challenges of the Contemporary World; Danubius XXXIV/20i6; Danubius XXXIV/20i6 
Supliment Economy, society, culture and politics in Southern Ukraine during the XVII/II - XXII
Centuries , iar Formaţia .Kalofonis'' din cadrul Asocia/iei pentru Promovarea Patrimoniului
Cultural a susţinut un concert de muzică tradiţională românească. După acest program artistic, cei
prezenţi au fost invitaţi la etaj, la vernisajul expoziţiei : FAMILIA DOMNITORULUI
ALEXANDRU IOAN CUZA - DOCUMENTE CIVILE.

Ziua de 24 Ianuarie, sărbătoarea anuală a Principatelor Române, a oferit găIăţenilor

. ocazia să admire obiecte din patrimoniul Complexului Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi - Muzeul
Unirii, în cadrul expoziţiei menţionate.

Testamentul Domnitorului , documente importante referitoare la proprietăţile familei şi la
litigiile privind moştenirea acestora , actele de naştere, de adopţie şi de studii ale fiilor Alexandru şi

Dimitrie contribuie alături de alte obiecte de epocă la ilustrarea unor aspecte importante din viaţa

familiei Cuza. Sunt marcate şi momentele de tristeţe familială şi naţională, ceremoniile funerare
organizate la moartea Domnitorului şi a Doamnei Elena.
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Expoziţie

FAf1tL,A 7)0f1N'10~ULUI

ALEXAN7)~U 'DAN CU2A
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VERNISAJ : marţi, 24 ianuarie 2017,ora IS"
Muzeul "Casa Cuza Vodi ", GalJţi,str. AI. 1.Cuza, nr. 80

25 IANUARIE 2017 PROGRAM ARTISTIC SI CONCURS: UNIREA
PRINCIPATELOR ROMÂNE SUB DOMNIA LUI ALEXANDRU IOAN CUZA

Miercuri, 25 ianuarie 2017, la Muzeul "Casa
Cuza Vodă" s-au desfăşurat un program artistic
şi un concurs cu tema UNIREA
PRINCIPA TELOR ROMÂNE SUB DOMNIA
LUI ALEXANDRU IOAN CUZA, coordonate
de muzeograf Mihaela Damian. În cadrul
acestei activitaţi culturale, organizată în
parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr. 3 şi Şcoala

Gimnazială nr. 5 din Galaţi, elevii claselor
primare au susţinut un recital de poezie şi au
prezentat o scenetă. În încheiere, elevii claselor
a VII-a au participat la un concurs dedicat
Unirii Principatelor Române şi Domnitorului
Alexandru Ioan Cuza, în timpul căruia s-a
înfăptuit acest act istoric.

'~ MUZEUL DE ISTORIE .
~" PAUL PĂLTĂNEÂ GAlATI ~ I.. . ,

şCOALA GI"'AZIALĂ 'R.J GALAŢI I şCOALA GllINAZIALĂ NR. 5GALAŢI

NIRIA PRINCIPATElOR ROMANE
sn DOMNIA lUi IIDINDIU 10lN CUZA

ProgrHIIIartistic şi concurs: miercuri, 25 ianuarie 2017. ora 10"
1. Muzeul ..Casa Cuza Vodă" Galati . sir. AI. J. Cuza, nr. 80

.._ ,..~u. rJ.._,~ . lIIftlI nol\·-.if:l... t ..ail .......
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27 IANUARIE 2017 - SIMPOZION: HOLOCAUST NEVER AGAIN!

Vineri , 27 ianuarie 2017 , la Casa Corpului
Didactic Galaţi s-a desfăşurat simpozionul cu
tema HOLOCAUST NEVER AGA/N!.

Cu acest prilej , Valentin Bodea,
muzeograf la Muzeul de Istorie "Paul Păltănea"

Galaţi a susţinut expunerea "Evreii din oraşul

Galati Între anii 193 7-1945 ". Legislaţia

antisemită promovată de către guvernul Goga
Cuza (1937 - 1938) s-a aplicat şi în oraşul Galaţi ,

începând cu anul 1938, ceea ce a dus treptat la
eliminarea populaţiei evreieşti din toate funcţiile

deţinute în instituţiile statului. La 30 iunie 1940,
aproximativ 2000 de refugiaţi care doreau să

treacă în Basarabia, prin zona Galaţi-Reni , au fost
cazaţi într-un spaţiu împrejmuit în zona gării , fără

apă şi mâncare. Protestele refugiaţilor au dus la
incidente cu jandarmii şi militarii care au deschis
focul. Numărul victimelor după mai multe surse
ar fi de 20 de persoane, iar după alte surse ar fi de
400 de persoane. În anul 1941, legionarii şi mai
apoi guvernul Antonescu instituie lagărele de
muncă şi munca obligatorie pentru evrei. Lagăre

de muncă în oraşul Galaţi au fost la: Liceul
Comunităţii Israelite, Şcoala Schmierer, etc.
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28 IANUARIE 2017 - CONCURS CULTURAL: CUZA ŞI UNIREA
Sâmbătă, 28 ianuarie 2017, Asociaţia Nevăzătorilor din România - Filiala Galaţi a organizat

la Muzeul "Casa Cuza Vodă", un concurs cultural cu tema CUZA ŞI UNIREA. Participanţii au tras
la sorţi, dintr-un bol de sticlă, bilete cu întrebări şi apoi au răspuns, pe rând, la acestea. Juriul
concursului, din care a făcut parte şi dr. Ovidiu Nedu - asistent de cercetare la Muzeul de Istorie
"Paul Păltănea" Galaţi , a analizat răspunsurile date şi după validarea corectă a acestora, a anunţat

câştigătorii. Acesţia au fost recompensaţi cu premii acodate de Asociaţia Nevăzătorilor din
România - Filiala Galaţi.
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În luna IANUARIE 2017, 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 815 participanţi din care:

- 166, cu plată

- 649 gratuit.

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

EXPONA TUL L UNII: MANUSCRIS AL COMPOZITO RULUI IONEL FERNIC
CONŢINÂND TRADUCERI DIN POETUL PERSAN OMA R KHAYYAM

EXPOZIŢIE: APARATUL DE RADIO, MIJLOC DE COMUNICARE

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

În anul 2016 prin diverse mijloace - afişe, pliante, f1yere, comunicate şi articole de presă În

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 ş i 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.

prof. Cristian-Dragoş CĂ
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