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RAPORT DE ACTIVITATE
IUNIE 2019

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 IUNIE 2019 Preconizate IULIE 2019
20.01 14.073 93.500

20.01.01 - 5.000
20.01.02 - 5.000
20.01.03 3.000 10.000
20.01.04 541 1.000
20.01.05 - 1.500
20.01.06 - -
20.01.08 829 1.500
20.01.09 7.417 60.000
20.01.30 2.286 10.000
20.02 - -
20.05 - 5.000
20.06 4.800 1.000

20.06.01 4.800 1.000
20.06.02 - -
20.11 - -
20.13 1.600 -

Total 20 20.473 99.500
71 - -

71.01.02 - -
71.01.30 - -

Total 20.473 99.500

II. Domeniul resurse umane
1. Număr de posturi aprobate de autoritatea coordonatoare - 39, personal contractual;
2. Număr de posturi ocupate - 37, 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 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 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 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 cadru l programelor la sediul institutiei

5 IUNIE 2019 - ACTIVITATE EDUCAŢIONALĂ: VÂNĂTOARE DE COMORI LA
MUZEU

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi în
parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr. 7 Galaţi a
organizat miercuri , 5 iunie 2019 , ora 11.00, o
activitate educaţională: "VÂNĂTOARE DE
COMORI LA MUZEU".

Cu acest prilej , elevii grupaţi în 2-3 echipe
vor primi indicii de la muzeograful Valentin
Bodea pentru a găsi "comorile" aflate în cadrul
expoziţiei "Repere arheologice la Dunărea de
Jos". După finalizarea acestei etape , echipele de
elevi , vor trebui să prezinte la alegere, câteva
informaţii despre o "conloară" găsită (un bun
muzeistic) care le-a stârnit curiozitatea în mod
deosebit.

Activitatea s-a desfăşurat la Muzeul de
Istorie "Paul Păltănea" Galaţi , secţia

Lapidarium, str. Mr. Iancu Fotea , nr. 2bis , lângă
Biserica Greacă.

Activitate educaţională:miercuri, 5 iunie 2019, ora 1100

la Muzeul de Istorie " Paul Păltănea" - Lapidarium,
Galaţi, str. Mr. Iancu Fotea nr. 2bis (lângă Biserica Greacă).
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5 - 9 IUNIE 2019 - EDITURA MIGL LA TÂRGUL DE CARTE "AXIS LIBRI"
În perioada 5-9 iunie 2019, Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia" Galaţi a organizat a XI-a

ediţie a Festivalului Internaţional al Cărţii "AXIS LIBRI" , ediţie dedicată Anului Cărţii.

Dedicat tuturor vârstelor, evenimentul s-a desfăşurat pe Aleea Domnească (Zona "P"-urilor,
spre Elice), unde a fost organizat un spaţiu expoziţional în cadrul căruia au fost expuse ultimele
apariţii editoriale de la editurile româneşti şi străine.

Ca şi în anii precedenţi , Editura Muzeului de Istorie Galaţi a participat la Târgul de Carte cu
lucrările scoase până în prezent. Cu acest prilej , joi, 6 iunie 2019 au avut loc două lansări

editoriale, astfel :
• ora 10.30, volumul "Notes sur la guerre roumaine (1916-1917): Însemnări despre războiul

rom ânesc (1916-1917)", autor Nicolae Petrescu Comnen; a prezentat Cristian Căldăraru şi

Anca Călin (traducător);

• ora 17.00, volumul "Galaţi în cărţi poştale ilustrate = Galati in illustrated postcards" , autori:
Laurenţiu Drăguşin, Neculai Miloşovici, Ilie Negrea, Iulian Panait, Florenţiu-Valentin
Tanascov; a prezentat Cristian Căldăraru.
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6 IU lE 2019 - EVOCARE: GENERALUL EREMIA TEOFI L GRIGORESCU - EROUL
DE LA MĂRĂşEŞTI

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi în
parteneriat cu Liceul Tehnologic .Eremia
Grigorescu" Tîrgu Bujor şi Casa de Cultură

" Mihai Eminescu" Tîrgu Bujor, a organizat joi, 6
iunie 2019, ora 12.00, evocarea "GENERA LUL
EREMIA TEOFIL GRIGORESCU - EROUL
DE LA MĂRĂşEŞTI", menită să reînvie
memoria unuia dintre cei mai preţuiţi generali ai
Războiului de Întregire aţională, la împlinirea a
100 de ani de la moartea acestuia. Acţiunea

culturală Îşi propune să reflecte strălucita

personalitate a omului şi militarului care şi-a

c âştigat o glorie nepieritoare În bătăliile de la
Oituz (1916) şi Mărăşeşti (191 7), În clipe de
mare restrişte pentru Iară, reuşind prin curajul,
devotamentul şi vigoarea soldaţilor români pe
care i-a condus În luptă să pună stavilă

armatelor inamice invadatoare. (rnuzeograf
'Mihaela Damian)

Evenimentul s-a desfăşurat la Casa de Cultură

"Mihai Eminescu" din Tîrgu Bujor.



8 IUNIE 2019 - VERNISAJ EXPOZIŢIE:

PO DOABE ŞI ACCESORII
VESTIMENTARE MEDIEVALE

Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad în colaborare
cu Complexul Naţional Muzeal "Moldova" Iaşi ,

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi şi

Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci a
vernisat sâmbătă, 8 iunie 2019, ora 11.30, la
sediul muzeului, expoziţia cu tematică

arheologică: "PODOABE ŞI ACCESORII
VESTIMENTARE MEDIEVALE".

Bijuteria, obiect din metale şi/sau alte
materiale preţioase sau nepreţioase, al cărui scop
este de a înfrumuseţa fiinţa care o poartă, a fost şi

este o formă de manifestare a personalităţii în
toate civilizaţiile.

De-a lungul timpului , bijuteria a avut
semnificaţii diferite, în funcţie de perioada în care
a fost creată şi purtată. În urmă cu 100.000 de ani,
oamenii se împodobeau cu scoici. Cea mai veche
bijuterie este un colier format din 4 scoici
perforate şi prelucrate ornamental, descoperită

într-un sit arheologic din Oued Djebbana,
Algeria. În epoca de piatră, bijuteriile erau
alcătuite din perle, cochilii de melci , vertebre de
peşte , oase, dinţi de animale, iar în epoca
bronzului apare metalul. Apoi, fenicienii au
descoperit sticla opacă, iar romanii au fost cel
care au făcut trecerea la sticla transparentă.

Expoziţia conţine aproximativ 190 de piese,
bijuterii şi accesorii vestimcntarc din Evul Mediu.

13 IUNIE 2019 - VERNISAJ EXPOZIŢIE :

ATALIA NEG RU - UN DESTIN SUB
SEMNUL TRAGICULUI, LANSA RE DE
CARTE: NATALI A NEGRU - DISPUNERI
OCAZIO ALE

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi în
parteneriat cu Muzeul de Istorie .Teodor Cincu"
Tecuci şi colecţionarul Cezar Amariei a vernisat
joi, 13 iun ie 2019, ora 12.00, expoziţia

" ATALIA NEGRU - UN DESTIN SUB
SEMNUL TRAGICULUI".

Expoziţia readuce în atenţia publicului pe
poeta, prozatoarea şi traducătoareaNatalia Negru,
născută la Buciumeni (jud. Tecuci, astăzi Galati),
un nume aproape uitat al literaturii române din
prima jumătate a secolu lui al XX-lea. Drama sa
conjugală, în urma căreia şi-au aflat sfârşitul

poetii Şt. O. Iosif şi Dimitrie Anghel, i-a creat
imaginea de fe meie fatală în ochii
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Expoziţie şi evocare: joi, 13 iunie 2019, ora 12"
la Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci, judeţul Galaţi

str. 1 Decembrie 1918, nr. 36.
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contemporanilor. Supusă oprobriului public şi

ostracizat ă de mediile literare, Natalia Negru îşi

cere în posteritate locul cuvenit în istoria
literaturii române, dincolo de patimi şi judec ăţi

părtinitoare.

Fotograf iile, documentele, cărţ ile şi

accesoriile vestimentare recompun biografia
scriitoarei " având drept nume culoarea
doliului ", al cărei destin a însemnat dragoste
pasionată, zbucium sufle tesc şi durere.
(muzeograf Mihaela Damian)

Verni sajul expoziţiei a fost urmat de lansarea
cărţii "NATALIA NEGRU - DISPUNERI
OCAZIONALE", ediţia a II-a, semnată de
profesorul , criticul şi istoricul literar Ionel
Necula, în prezentarea managerului Muzeului de
Istorie "Teodor Cincu" din Tecuci , domnul
Viorel Burlacu.
Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul de Istorie
"Teodor Cincu" Tecuci.



18 IU lE 2019 - CONFERINTĂ: CONT RIBUTIA MINORITĂTII TURCO -
MUSULMANE LA FORMAREA siATULUI UNITAR ROM ÂN '

În cadrul proiectului "Cum s-a creat
România" dedicat Centenarului Marii Uniri ,
iniţiat de către Directia Judeteană pentru Cultura
Galaţi şi organizat în parteneriat cu Muzeul de
Istorie "Paul Păltănea" , marţi , 18 iunie 2019, ora
17.00 , a avut loc conferinţa: "CONTRIBUŢIA

M I O RITĂTII TURCO - MUSULMANE LA
FORMAREA STATULUI UNITAR ROMÂN"
susţinută de doamna azare Abdula Gulten,
preşedinte al Uniunii Democtrate a Turcilor din
Rom ânia-Filiala Galaţi.

Publicul prezent a aflat informaţii inedite
despre etnicii turci şi tătari din Dobrogea care au
luptat alături de soldaţii români în Războiul de
Reîntregire.

Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul de
Istorie "Paul Păltănea" Galaţi , secţia Lapidarium,
str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2bis , lângă Biserica
Greacă.

ciclul de conferinte
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28 IUNIE 2019 - VERNISAJ EXPOZIŢIE: DUNĂREA, PUNTE DE LEGĂTURĂ ÎNTRE
OCCIDE T L ŞI ORIENTUL EUROPEAN

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi , în
parteneriat cu domnul Doru Tătar, colecţionar a
vernisat vineri , 28 iunie 2019, ora 12.00,
expoziţia temporară "DUNĂREA, PUNTE DE
LEGĂTURĂ Î TRE OCCIDENTUL ŞI
ORIE T L EUROPEA " dedicată Zilei
Internaţionale a Dunării (29 iunie).

De-a lungul timpului, nevoia de orientare i-a
determinat pe călători să realizeze planuri, hărţi

sau jurnale de călătorii cu detalii despre
popoare, state, localităţi, cursuri de apă şi

diferite forme de relief Toate acestea erau ca un
" echivalent al vechiului ... reflectând realităţi

istorice insuficient cunoscute astăzi ".

Dunărea afost divinizată încă din antichitate,
cunoscută fiind ca " Fluviu Rege ", considerându
se că . , avea darul de a spăla de păcate",

străbătând Europa de la Apus la Răsărit,

polariz ând aproape toate neamurile continentului
nostru. Pentru români, Dunărea a fost ca o
binecuv ântare cerească, iar destinul neamului
nostru afost strâns legat de ea.

Din antichitate până în epoca modernă,

Dunărea a fost scena în care actorii din întreaga
lume şi-au dat întâlnire pentru a rezolva
probleme de ordin politic, economic, militar sau
cultural.

Dunărea a fost în centrul atenţiei Marilor
Puteri europene cu precădere după anul 1856,
când se înfiinţează Comisia Europeană a
Dunării, cu sediul la Galaţi. Se dorea, aşa cum
stipulau art. 16-18 din Tratatul de Pace de la
Paris din 30 martie 1856, ca prin acest organism
european să se rezolve o situaţie tehnică privind
navigaţia pe Dunărea maritimă până la Marea

leagră. Încetul cu încetul acest aspect tehnic a
fost înlocuit cu unul politico-economic, iar
Comisia Europeană a Dunării trebuia să fie
apărătoarea intereselor comerciale ale naţiunilor

riverane Dunării, fluviu ce străbate şapte state şi

trei capitale europene. Ca români, trebuie să fim
conştienţi că., întreaga regiune a fluviului
Dunărea, ne este tot atât de preţioasă ca Rinul,
Germaniei; Neva, Rusiei; ca Bosforul
Sultanilor(. ..). Sulina, Galaţi, Brăila.

Severinulsunt perle tot atât de preţioase

dezvoltării şi existenţe i românilor, ca Suezul,
Malta, Gibraltarul ... , celui mai vast imp eriu al
mărilor şi uscatului ". (director, prof. Cristian -
Dragoş Căldăraru)



Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul de
Istorie "Paul Păltănea" Galaţi , secţia Lapidarium,
str. Mr. Iancu Fotea , nr. 2bis , lângă Biserica
Greacă.
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28 I lE 2019 - VER ISAJ EXPOZIŢIE:CĂMAŞAPOPULARĂROMÂNEASCĂ.
TRADIŢIEŞI CO TI UITATE

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi , în
colaborare cu Şezătoare Galaţi , a vernisat vineri ,
28 iunie 2019 , ora 12.30, expoziţia temporară

"CĂMAŞA POPULARĂ ROMÂNEASCĂ.
TRADIŢIE ŞI CONTINUITATE" dedicată

Zilei Internaţionale a Dunării.

Cămaşa tradiţională românească, parte
integrantăa costumului national, ocupă un loc de
cinste În cataloagele de artă populară

românească. Bazându-se pe o veche moştenire

materială şi spirituală, cămaşa populară,

abordează o multitudine de variante, de o bogăţie

şi o frumusete , incontestabile.
Expozitia propune o paralelă Între vechi şi

nou, Între ce a reprezentat odinioară cămaşa

tradiţională şi Încercările actuale de redare a ei,
În forme cât mai apropiate de cele autentice.

Cei interesati pot identifica, atât pe cămăşile

din patrimoniul muzeului nostru cât şi pe cele
realizate În cadrul Şezătorii Galati, câteva tipuri
specifice de executare, modalităţi de croială

precum şi diverse câmpuri decorative, formate



din motive tradiţionale, ce se înscriu în grupele
mari de motive ornamentale, regăsite pe cusături

şi ţesături, în general. (muzcograf Ionela Daniela
Antohe)

Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul de
Istorie "Paul Păltănea" Galaţi , secţia Lapidarium,
str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2bis, lângă Biserica
Greacă.

• În luna IUNIE 2019, Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a atras, prin
manifestă ri l e de la sediul instituţiei şi din afara acesteia, ca organizator sau partener, un
număr de 737 participanţi din care:

- 340, cu plată

- 397 gratuit.
2. Acţiuni/evenimente propuse pentru perioada următoare, cu precizarea scopului, a
obiect ivelor şi a activităţilor programate.

Expuneri: CRUCEA ROŞIE ROMÂNĂ. GENEZA INSTITUŢIONALĂ ŞI
ACTIVITATEA UMANITARĂ (1876-2019)

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

În anul 2019 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

investiţii, anexă la Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi de aprobare a bugetului local al

Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2011.
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