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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 Achizh ii publice
bugetară Realizate MAI 2019 Preconizate IUNIE 2019
20.01 74.295 36.000

20.01.01 221 1.000
20.01.02 - 1.000
20.01.03 4.201 5.000
20.01.04 439 1.000
20.01.05 1.500 1.500
20.01.06 - -
20.01.08 1.827 1.500
20.01.09 48.088 20.000
20.01.30 18.019 5.000
20.02 - -
20.05 50 10.000
20.06 1.232 1.000

20.06.01 1.232 1.000
20.06.02 - -
20.11 - -
20.13 - 1.800

Total 20 75.577 48.800
71 - -

71.01.02 - -
71.01.30 - -

Total 75.577 48.800

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 sesizări lor 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 pettţlllor - 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

10 mai 2019 - VERNISAJ EXPOZIŢIE: "COSTUMUL POPULAR O CONSTANTĂ
IDENTITARĂ A CULTURII ROMÂNEŞTI". COLEqIA DE ARTĂ POPULARĂ LAURA
DIACONU

Anul acesta, de Ziua Naţională a
Portului Tradiţional Românesc, Muzeul de
Istorie .Teodor Cincu" a dorit să prezinte
publicului iubitor de cultură - de diferite
vârste, o expoziţie unicat, În care să poată

admira frumuseţea portului popular
românesc, printr-o diversitate de costume
din diferite zone ale ţării, adunate şi

Îngrijite cu mult har şi dedicaţie de către

colecţlonarul Laura Diaconu.
"Cred că rn-arn născut să le iubesc 

asta dacă mă uit puţin În trecut şi descopăr

că le-am avut de mică, e drept, În forma lor
artizanală şi simplă." (Laura Diaconu)

Vernisajul expoziţiei realizată În
colaborare cu Muzeul de Istorie "Paul
Păltănea" Galaţi a avut loc vineri, 10 mai
2019.

!O mai 2019 - SONFERINŢĂ: "ECOURI ALE MARII UNIRI ÎN PRESA VREMII ŞI
IN LITERATURA"

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi a organizat vineri, 10 mai 2019, o nouă

conferinţă din ciclul "Cum s-a creat România", proiect dedicat Centenarului Marii Uniri şi

realizat În colaborare cu Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" . Un oaspete de seamă, de
dincolo de munţi, de la Târgu Mureş, scriitor, jurnalist, dar şi director al Direcţiei pentru
Cultură Mureş, Nicolae Băciuţ, a conferenţiat despre ecourile Marii Uniri În presa vremii
şi În literatură, lucruri inedite ori mai puţin spuse şi scrise. 4

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

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



10 - 11 mai 2019 - SESIUNEA NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE LA
MUZEUL DE ISTORIE "VASILE PÂRVAN .. BÂRLAD, EDIŢIA A XV-A

În perioada 10-11 mai 2019 s-a desfăşurat la
Muzeul de Istorie "Vasile Pârvan " Bârlad,
Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice,

Ediţia a XV-a. Cu acest prilej, Costel Ilie,
muzeograf la Muzeul de Istorie "Paul
Păltănea" Galaţi a prezentat comunicarea "O
aşezare de secol IX-X de la Negrileşti, jud.
Galaţi".
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18 mai 2019 - EVENIMENT CULTURAL:
NOAPTEA EUROPEANĂA MUZEELOR

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea"

Galaţi a organizat sâmbătă, 18 mai 2019,
Începând cu ora 18.00, evenimentul cultural
NOAPTEA EUROPEANĂ A MUZEELOR.

Publicul găIăţean şi-a reamintit, cu acest
prilej, cât de importantă este cultura vizitând
expoziţiile din cadrul:
LAPIDARIUM (str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2bis,

lângă Biserica Greacă):

• Repere arheologice la Dunărea de Jos;
• Ambient românesc-ambient european, a

doua jumătate a sec. al XIX-lea şi Începutul
sec. al XX-lea;
• Civilizaţia tradiţională din sudul Moldovei;
• 160 de ani de la Unirea Principatelor

Române (1859-2019). Istorie şi patrimoniu
muzeistic;
• Repere istorice În filatelie (1862 - 1942).

Expoziţia "Repere arheologice la
Dunărea de Jos" oferă publicului vizitator o
selecţie substanţială de bunuri culturale
reprezentative pentru patrimoniul Muzeului
de Istorie "Paul Păltănea" descoperite În
ultimii 80 de ani (pe teritoriul judeţelor

Galaţi, Brăila, Tulcea, Vrancea, Vaslui) şi

imagini (inclusiv de arhivă) din siturile
importante ale judeţului nostru.

Arhitectura spaţiului expoziţlonal şi

patrimoniul muzeistic din cadrul expoziţiei

.Arnblent românesc - ambient european, a
doua jumătate a sec. al XIX-lea şi Începutul
sec. al XX-lea", permit sugerarea secvenţială

a unor interioare de epocă În care se puteau
desfăşura activităţi cotidiene mondene,
familiale sau profesionale, atunci când



civilizaţia românească se racorda la moda
europeană, În ansamblul ei. Fie că au
aparţinut unor personalităţi ori unor \ \

t •
necunoscuţi, obiectele Îmbie imaginaţia la o
călătorie În timpul căreia fiecare se poate
considera musafir al unor: saloane mondene,
spaţii de lucru, spaţii de relaxare cu conotaţii

variate.

"Civilizaţia tradiţională din sudul
Moldovei", propune redarea unei imagini cât
mai autentice a culturii şi tradiţiei populare
româneşti, valorificând ştiinţific şi

expozlţional bunurile culturale cu caracter
etnografic, deţinute de muzeul nostru. Prin
recompunerea unor modele culturale,
specifice satului de odinioară, se doreşte

sensibilizarea publicului vizitator, În vederea
păstrării şi conservării, În forme nealterate, a
moştenirii materiale şi spirituale tradiţionale

româneşti.

CASA MEMORIALĂ "COSTACHE
NEGRI" (com. Costache Negri, jud. Galaţi):

În comuna Costache Negri (fostă
Mânjina) din judeţul Galaţi, situată la o
distanţă de aproximativ 40 km de municipiul

Istoria poate fi .povestltă", dincolo
de fapte, prin obiecte care dau "culoarea" şi

stilul anumitor epoci şi sunt grăitoare pentru
evenimentele istorice şi ecoul lăsat În
posteritate. Expoziţia ,,160 de ani de la
Unirea Principatelor Române (1859-2019).
Istorie şi patrimoniu muzeistic" relevă

aspecte semnificative ale patrimoniului
muzeistic referitor la epoca şi personalităţile

care au contribuit la Unirea de la 5 şi 24
ianuarie 1859, act politic care stă la baza
României şi a naţiunii române moderne.

Mărcile poştale din expoziţia

"Repere istorice În filatelie (1862 - 1942)",
reprezentative pentru perioada menţionată,

au fost tipărite În România şi În străinătate

(Londra, Paris, MUnchen etc.), cu stema
celor două Principate Române, cu Domnitorul
Alexandru Ioan I Cuza, regii României Carol
1, Ferdinand 1, Carol II, Mihai I şi marile
evenimente din domnia acestora.



Galaţi, se află Casa Memorială .Costache
Negri" (secţie a Muzeului de Istorie "Paul
Păltănea" Galaţi), amenajată În fostul conac
al familiei Negri. Aici puteţi vizita expoziţiile:

• Ambient românesc - ambient european:
Conacul de la Mânjina;
• Un diplomat român la Constantinopol 
Costache Negri.

.Arnbient românesc ambient
european: Conacul de la Mânjina" sugerează

secvenţe din viaţa cotidiană patriarhală trăită

de oameni - artizani şi martori ai unor
momente importante din istoria naţională.

Ospitalitatea spaţiului este conferită de
obiectele de artă decorativă, fotografii şi

corespondenţă de familie, lucrări de artă

plastică care au aparţinut lui Costache Negri,
fiicei sale, familiilor surorilor lui şi altor
rude, precum şi unor prieteni, mai mult sau
mai puţin cunoscuţi publicului larg.

Petrecerea timpului În cadru
familial, amical sau oficial, la un conac
precum Mânjina, denotă un stil de viaţă al
elitei româneşti din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea racordat Într-o manieră

specifică modei ambientale europene,
dovadă certă a faptului că spaţiul românesc
ţinea pasul Europei şi din acest punct de
vedere. Această realitate s-a perpetuat şi la
Începutul secolului al XX-lea când, probabil,
urmaşii familiei Negri au păstrat, ca
amfitrioni, tradiţia ospitalităţii celor care au
impus conacul de la Mânjina În conştiinţa

posterttăf i.

"Un diplomat român la
Constantinopol - Costache Negri" relevă

repere ale activităţii diplomatice . a lui
Costache Negri la Constantinopol, după

Unirea Principatelor Române (1859), Într-un
spaţiu care sugerează, muzeografic,
atmosfera ambientală de care se bucurau
amfitrionul Costache Negri şi oaspeţii casei
sale din Constantinopol.



18 MAI - VERNISAJ EXPOZITIE:
U IREA PRINCIPATELOR ROMÂNE' ÎN
MĂRTURII MUZEISTICE

Sâmbătă, 18 mai 2019, În cadrul
Cercului metodic al profesorilor de istorie
desfăşurat la Colegiul de Industrie
Alimentară "Elena Doamna" Galaţi, a avut loc
vernisajul expoziţie foto-documentare "
UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE ÎN
MĂRTURII MUZEISTICE", realizată În
colaborare cu Muzeul de Istorie "Paul
Păltănea" Galaţi.

21 MAI - MANIFESTARE CULTURALĂ: ÎNTÂLNIRILE DE LA MÂNJINA, Ediţia
2019

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi În colaborare cu Primăria Comunei
.Costache Negri", Centru Cultural "Dunărea de Jos" Galaţi şi Şcoala Gimnazială "Elena
N"egrr' din Costache Ne~ri a organizat marţi, 21 mai 2019, manifestarea culturală

"INTALNIRILE DE LA MANJINA", la Casa Memorială .Costache Negri" (din comuna
Costache Negri, judeţul Galaţi).

În spiritul tradiţionalelor Întâlniri anuale, oaspeţii au asistat la:
• o slujbă religioasă de pomenire;



• evocarea personalităţii lui Costache Negri, precum şi a semnificaţiei conacului de la
Mânjina pentru istoria românilor;
• un program artistic susţinut de elevii de la Şcoala Gimnazială "Elena Negri" din
comuna Costache Negri, Fanfara "Valurile Dunării" a Centrului Cultural "Dunărea de Jos"
Galaţi, Ansamblul .Olyrnpos" al Comunităţii Elene din Galaţi, Grupul Folcloric "Cuzanca"
din corn. Cuza Vodă, jud. Galaţi, Grupul Folcloric .Răzăşlt lui Ştefan" din corn. Piscu, jud.
Galaţi şi Ansamblul folcloric din corn. Pechea, jud. Galaţi.
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În luna MAI 2019, 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 3.151 participanţi din care:

- 415, cu plată

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

Program: ŞCOALA ALTFEL;
Activitate educaţională: VÂNĂTOAREDE COMORI LA MUZEU
Evocare: GENERALUL EREMIA TEOFIL GRIGORESCU - EROUL DE LA

MĂRĂşEŞTI

Conferinţă: CONTRIBUŢIA MINORITĂŢII TURCO-MUSULMANE LA
FORMAREA STATULUI UNITAR ROMÂN

EDITURA MIGL la TârguI de Carte AXIS LIBRI
Lansare editoriala: NOTES SUR LA GUERRE ROUMAINE (1916-1917):

ÎNSEMNĂRI DESPRE RĂZBOIUL ROMÂNESC (1916-1917), AUTOR NICOLAE
PETRESCU COMNEN;

Lansare editoriala: GALAŢI ÎN CĂRŢI POŞTALE ILUSTRATE = GALATI IN
ILLUSTRA TED POSTCARD5, autori: Laurenţiu Drăguşin, Neculai Miloşovici, Ilie Negrea,
Iulian Panait, Florenţiu-Valentin Tanascov;

Vernisaj expozitie: PODOABEŞIACCESORII VESTIMENTARE MEDIEVALE
Vernisaj expoziţie: NATALIA NEGRU - UN DESTIN SUB SEMNUL

TRAGICULUI

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

În anul 2019 prin diverse mijloace - afişe, pliante, flvere, 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.

DIRECTOR,
~,., - - u u

prof. Cristian-Dragoş CALDARARU
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