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RAPORT DE ACTIVITATE
IULIE 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

IULIE 2020 AUGUST 2020
20.01 78.477 79.000

20.01.01 - -
20.01.02 - -
20.01.03 19.918 30.000
20.01.04 1.097 1.000
20.01.05 1.500 1.500
20.01.06 - -
20.01.08 1.021 1.500
20.01.09 25.990 30.000
20.01.30 28.951 15.000
20.30.30 - -
20.02 - 1.000
20.05 1.666 1.000
20.06 1.165 1.000

20.06.01 1.165 1.000
20.06.02 - -
20.11 - -
20.13 - -

Total 20 81.308 82.000
71 - -

71.01.02 - -
71.01.30 - -

Total 81.308 82.000

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 ultima lună şi modalitatea de vacantare - Nu este
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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
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 Judeţului Galaţi, cât şi la cinci instituţii subordonate,
printre care şi Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, a instrumentului european CAF (The
Common Assessment Framework) pentru Îmbunătăţire - finalizare
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 petlţillor - 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 - 20;
6. Numărul de solicitări Înregistrate, adresate de persoane fizice - 3;
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 -
11. Propuneri pentru Îmbunătăţirea activităţii de soluţionare a solicitărilor de informaţii de
interes public - Nu este cazul.
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Proiecte culturale proprii
Promovare exponate muzeale În mediul virtual

(Facebook, site www.migl.ro)

2 iulie 2020 - 516 ANI DE LA MOARTEA DOMNITORULUI STEFAN CEL MARE SI
SFÂNT "

În fiecare an, pe data de 2 iulie ÎI comemorăm pe Domnul Moldovei, Ştefan cel Mare şi
Sfânt, cel care a avut cea mai lungă domnie din Ţările Române, Între 1457-1504. S-a
născut În 1438 (unele izvoare istorice spun 1439) la Borzeşti şi a fost un brav
conducător de oşti, o personalitate marcantă a istoriei ţării noastre, dând dovadă de
diplomaţie - 2.320 vizualizări
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18 iulie 2020 - 82 DE ANI DE LA TRECECERE LA CELE VEŞNICE A REGINEI
MARIA

Pe 18 iulie s-au Împlinit 82 de ani de la dispariţia Reginei Maria, una dintre cele mai
puternice personalităţi feminine din istoria noastră. Născută la 29 octombrie 1875, la
Eastwell Park, În comitatul Kent din Anglia, Maria era cea mai mare dintre fiicele cuplului
Alfred, duce de Edinburgh, şi Maria Alexandrovna, mare-ducesă rusă - 2679
vizualizări
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20 iulie - 93 de ani (1927 - 2020) de la trecerea la cele vesnice a Regelui
Ferdinand 1 Întregitorul '

Principele Ferdinand Victor Albert Meinrad de Hohenzollern-Sigmaringen s-a născut la

Sigmaringen, la 24 august 1865. A fost fiul Principelui Leopold de Hohenzollern

Sigmaringen (1835-1905), pretendent la Tronul Spaniei, şi al Infantei Antonia a

Portugaliei, Principesă de Braqanca şi de Saxa-Coburg-Gotha (1845-1913) - 2.845

vizualizări

29 iulie 2020- ZIUA IMNULUI NAţIONAL- 10.922 vizualizări

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

În anul 2020 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: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,
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