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                                               RAPORT DE ACTIVITATE 
                                 MARTIE 2016 

        

I. Domeniul investiţii şi lucrări publice  
Achiziţiile publice realizate în luna de raportare, precum şi cele preconizate pentru 

luna următoare, se prezintă astfel: 
 

Clasificaţie 
bugetară 

Achiziţii publice 

Realizate martie 2016 Preconizate aprilie 
2016 

20.01 
       20.01.01 
       20.01.02 
       20.01.03 
       20.01.04 
       20.01.05 
       20.01.06 
       20.01.08 
       20.01.09 
       20.01.30 

161.446 
- 
- 

30.438 
392 

1.500 
- 

2.254 
107.602 
19.260 

121.000 
1.000 
1.000 
35.000 
1.000 
1.500 
1.000 
3.000 
57.500 
20.000 

20.02 - - 

20.05 - 1.500 

20.06 
20.06.01 
20.06.02 

523 
523 

- 

600 
600 

- 

20.11 - 100 

20.13 - - 

Total 20 161.969 136.700 

71 - - 

71.01.02 - - 

71.01.30 - - 

Total 161.969 136.700 

 
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; 
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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 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 petiţiilor - 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 
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01-02 martie 2016 - ateliere de creaţie „1 MARTIE LA MUZEU” 

În perioada 1-2 martie 2016, la Muzeul 
„Casa Colecţiilor”, muzeograful Ionela Daniela 
Antohe a organizat ateliere de creație sub 
genericul „1 Martie la Muzeu”.  

Termenul de mărțișor, este strâns legat 
de numele lunii Martie, care, după unii 
folcloriști români este asociată cu zeul 
războiului Marte. Șnurul de care se agață 
mărțișorul, reprezentă cele 365 de zile ale 
anului, alcătuind "funia anului", care leagă iarna 
și vara. Legenda spune că această funie ar fi 
fost împletită de Baba Dochia, când urca cu oile 
pe munte. Tradiția mărțișorului se mai 
păstrează înca și astăzi. Este ziua în care fetele 
și femeile primesc acest dar, mai modest sau 
mai valoros, simbol al primăverii, al dragostei 
sau al prieteniei. Chiar dacă semnificația lui 
reală nu prea se mai cunoaște, datina este una 
deosebită, ea ilustrând căldura și frumusețea 
sufletului neamului românesc.  

Activitățile s-au desfășurat în parteneriat 
cu Grădinița cu Program prelungit „Parfumul 
Teilor” Galați și Grădinița cu Program prelungit 
„Croitorașul cel Viteaz” Galați. 

Public: 54 persoane. 
 

 
 

 

 

 

2-31 martie 2016 - exponatul lunii „UN EVANTAI - ACCESORIU AL ELEGANȚEI 
FEMININE” 
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  În luna martie a.c., vizitatorii au putut admira 
la Muzeul „Casa Cuza Vodă”, în cadrul 
proiectului expoziţional Exponatul lunii: „Un 
evantai - accesoriu al eleganței 
feminine”. Delicatul accesoriu vestimentar, 
realizat de un atelier occidental, în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea și folosit de 
doamnele din familia Negri, impresionează prin 
frumusețea modelului și duce cu gândul la 
povești cu și despre domnișoarele și doamnele 
de altădată. Micro-expoziția a fost realizată de 
muzeograf dr. Elena Ingrid Bahamat. 

 
 

2 martie 2016 - lansare editorială „UPANIŞAD”, autor Ovidiu Cristian Nedu 

Editura Muzeului de Istorie Galaţi a 
lansat în data de 2 martie 2016, primul 
volum din lucrarea „Upanișad”, autor 
Ovidiu Cristian Nedu. Upanişadele ilustrează 
în mod paradigmatic o anumită etapă din 
evoluţia mentalului colectiv al speciei 
umane, etapa care îşi gaseşte şi alte 
importante instanţieri printre religiile lumii, 
şi care constă din coroborarea a două 
elemente, unul de natură cognitivă şi altul 
de natură existenţial-soteriologică. În plan 
cognitiv, începe să se intuiască, în mod 
preştiinţific, ordinea şi unitatea Universului 
şi se caută un element explicativ pentru 
acestea; în plan existenţial, se dezvoltă o 
utopică ambiţie religioasă care vizează o 
deplină accedere, racordare, la principiul 
unităţii universale. Evenimentul s-a 
desfășurat la Muzeul „Casa Cuza Vodă”, 
secție a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” 
Galați. 

Public: 42 persoane. 
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10 martie 2016 - lansare editorială „GALAŢI - O POVESTE CU AVIATORI”, autori Dan Antoniu, 
Violeta Ionescu 

 
Editura Muzeului de Istorie Galaţi a lansat 

în data de 10 martie 2016, volumul „Galați – O 
poveste cu aviatori”, autori Dan Antoniu, 
Violeta Ionescu.  

„Încercăm să reconstituim, ca într-un joc 
de puzzle, ce-am avut şi ce-am pierdut din istoria 
oraşului Galaţi, port fluvial şi port aerian, partea 
cea recuperabilă doar din documente de arhivă şi 
din amintirile altora. Încercăm o retrospectivă a 
celor doua aerodromuri, militar şi civil, pentru ca 
Galaţiul nu a fost numai un "oraş cumplit de 
negustori", ci a avut o viaţă portuară intensă (şi 
azi ne place să spunem că este cel mai important 
port de la Dunăre , deşi pe luciul apei nu mai 
trec, în sus şi-n jos, decât, din când în când, 
nave utilitare). Dacă portul naval mai există, ce 
s-a întâmplat cu portul aerian?  
            Am scris aceasta carte, mai ales în 
memoria acelor oameni deosebiţi care urcau la 
cer păsările de metal, aviatori eroi care şi-au 
sacrificat viaţa din dragoste pentru zbor şi pentru 
ţară – sentimente greu de întâlnit astăzi şi de 
prețuit.” (Dan Antoniu, Violeta Ionescu) 
            Evenimentul s-a desfășurat la Muzeul 
„Casa Cuza Vodă”, secție a Muzeului de Istorie 
„Paul Păltănea” Galați. 

Public: 78 persoane. 
 

 
 

 



 6 

 
 

 

 
15 martie 2016 - expoziție „PRINCIPATELE DUNĂRENE ÎN CARTOGRAFIA MEDIEVALĂ ŞI 
MODERNĂ” 

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” 
Galaţi în parteneriat cu colecţionarii Isabela 
şi Cezar Amariei a vernisat marţi, 15 martie 
2016, expoziţia „Principatele dunărene 
în cartografia medievală și modernă”.  

De-a lungul timpului, nevoia de 
orientare i-a determinat pe călători să 
realizeze planuri, hărţi sau jurnale de 
călătorie 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. Hărţile au fost 
şi sunt produsul minţilor creatoare a unor 
oameni care au avut harul de a îmbina 
frumosul cu utilul, ştiinţele exacte cu cele 
conexe istoriei.  

Evenimentul s-a desfășurat la Muzeul 
„Casa Cuza Vodă”, secție a Muzeului de 
Istorie „Paul Păltănea” Galați. 

Public: 47 persoane 
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17 martie 2016 - expunere „PAȘAPORTUL ROMÂNESC (1912 - 2016)” 

Joi, 17 martie 2016, muzeograful Mariana-
Delia Pohrib a susținut la Muzeul „Casa Cuza 
Vodă”, expunerea: „Pașaportul românesc 
(1912 - 2016)”.  

Activitatea realizată în parteneriat cu 
Instituția Prefectului Județului Galați – 
Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea 
și Evidența Pașapoartelor Simple Galați și 
Liceul Teoretic „Dunărea” Galați a fost 
prilejuită de sărbătorirea Zilei 
Pașaportului Românesc (19 martie), 
ocazie cu care au fost readuse în atenția 
publicului repere ale cadrului legislativ 
începând cu Regulamentul Organic și până 
în prezent, au putut fi admirate în cadrul 
unei micro-expoziții: pașapoarte (datate 
1878, 1886) din Colecția Specială a 
Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați, 
Regulamentul Organic, act normativ 
elaborat „în zilele preaînaltatului prinț și 
domn stapânitor a toata Țara Românească, 
Gheorghe D. Bibescu voievod”, București, 
1847, precum și Codul General al 
României. Coduri, legile și 
regulamentele uzuale în vigoare 
(1856-1913), Legi uzuale (1911-1913), 
autor Constantin Hamangiu.  

Public: 35 persoane 
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18 martie 2016 – lansare editorială „SPIRITUL ÇANAKKALE VA RĂMÂNE VEŞNIC VIU / 
ÇANAKKALE RUHU EBEDI YASAYACAK”, autor Gülten Abdula-Nazare 

Editura Muzeului de Istorie Galaţi în 
parteneriat cu Consulatul General al 
Republicii Turcia la Constanţa şi Uniunea 
Democrată Turcă din România – Filiala 
Galaţi, a lansat vineri, 18 martie 2016, la 
Muzeul „Casa Cuza Vodă”, volumul 
„Spiritul Çanakkale va ramâne veșnic 
viu/ Çanakkale Ruhu Ebedi 
Yasayacak”, autor Gülten Abdula-Nazare.  
            Ce s-a întâmplat în Çanakkele? De 
ce este importantă această luptă şi victorie 
pentru istoria Turciei dar şi a lumii? Iată 
două întrebări la care am dorit să dau un 
raspuns prin această lucrare. În acest an, 
odată cu comemorarea eroilor, am 
sarbătorit şi aniversarea a 100 de ani de la 
Victoria luptelor de la Çanakkale. Bine, dar, 
ce s-a întâmplat la Gallipoli, şi care este 
importanţa victoriei câştigată la Çanakkale? 
Cu acest gând am încercat să răspund la 
această întrebare. Luptele de la Çanakkale 
cunoscute sub numele de „Campania de la 
Gallipoli”au lăsat în urmă una din cele mai 
sângeroase pagini de neuitat care au 
precedat începerea Primului Razboi Mondial.  
            Citind această carte, poate că veţi 
întelege, mai bine, greşelile din trecut 
împotriva umanităţii care se repetă din 
păcate în diferite regiuni ale lumii. Sper că 
prin lectura acestei cărţi să devenim mai 
buni şi să înţelegem inutilitatea războiului, 
să ne unim forţele pentru un viitor şi o lume 
pasnică fără conflicte, fără discriminări, o 
lume a păcii şi a fraternităţii. (Gülten 
Abdula-Nazare). 
La eveniment au participat domnul Ali 
Bozçalîskan, Consul General al Republicii 
Turcia la Constanţa şi domnul Osman Fedbi, 
Preşedintele Uniunii Democrate Turce din 
România. 

Public: 87 persoane 
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25 martie 2016 - expunere „O ȘCOALĂ DE ELITĂ A GALAŢIULUI - NOTRE DAME DE SION” 

Vineri, 25 martie 2016, la Muzeul 
„Casa Colecțiilor”, muzeograful Mihaela 
Damian a susținut expunerea cu tema „O 
școală de elită a Galațiului – Notre 
Dame de Sion”.  

Înființat în 1867 de surorile catolice 
ale congregaţiei "Notre Dame de Sion", 
institutul a reprezentat un reper al 
învaţământului local, în cadrul căruia 
tinerele eleve primeau o instrucţie solidă şi 
o cultură aleasă. Prin intermediul imaginilor 
şi a poveştilor elevii Liceului Teoretic 
„Mircea Eliade” din Galați au pătruns în 
lumea plină de farmec a unui pension de 
altădată, care s-a bucurat de aprecierea şi 
încrederea galaţenilor, însă a fost nevoit să-
şi înceteze activitatea în 1948, odată cu 
instaurarea regimului comunist. 

Public: 38 persoane. 
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28 martie 2016 - expoziție „POLIŢIA ROMÂNĂ, LA CEAS ANIVERSAR. GIROFARURI 
PENTRU AUTOVEHICULE PRIORITARE” 

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” 
Galaţi în parteneriat cu Inspectoratul 
Judeţean de Poliţie Galaţi, Asociaţia „Galaţi, 
oraşul meu”, colecţionar Stefan Marius 
Diaconu, colecţionar Codrin-Razvan Ţiplea şi 
Liceul Teoretic „Dunărea” Galaţi a vernisat 
luni, 28 martie 2016, expoziţia: „Poliția 
Română, la ceas aniversar. Girofaruri 
pentru autovehicule prioritare”.  

Expoziţia a fost dedicată Zilei Poliţiei 
Române, sărbătorită în fiecare an de Buna 
Vestire, al cărei simbol se află pe primul 
steag al Marii Agii din Ţara Românească, 
înmânat în anul 1822, de către prinţul 
Grigore Dimitrie Ghica Marelui Agă Mihaiţă 
Filipescu, şeful poliţiei din Principat. Cu 
acest prilej, vizitatorii au avut ocazia să 
admire în cadrul expoziţiei organizată de 
muzeograf Maria Magdalena Tuluş, 
uniforme de miliţie, respectiv poliţie din 
perioada 1937-1990 şi aproximativ 90 de 
girofaruri din perioada 1970-2015 având 
destinaţie multiplă: maşinile de miliţie, 
poliţie, pompieri şi ambulanţe.  

Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul 
„Casa Cuza Vodă”, secție a Muzeului de 
Istorie „Paul Păltănea” Galați. 

Public: 42 persoane 
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30 martie 2016 – expoziție „160 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA COMISIEI EUROPENE A 
DUNĂRII” și lansare editorială „ROMÂNIA ŞI COMISIA EUROPEANĂ A DUNĂRII. 
DIPLOMAŢIE. SUVERANITATE. COOPERARE INTERNAŢIONALĂ”, autor Ştefan Stanciu” 

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” 
Galaţi în parteneriat cu Serviciul Judeţean 
Galaţi al Arhivelor Naţionale şi Editura 
Muzeului de Istorie Galaţi, a organizat 
miercuri, 30 martie 2016, un dublu 
eveniment: 
  ■ vernisajul expoziţiei „160 de ani de la 
înființarea Comisiei Europene a Dunării”, 
realizată de muzeograf Mariana-Delia Pohrib.  
Comisia Europeană a Dunării (CED) a fost 
înfiinţată în 1856, în urma Conferinţei de Pace 
de la Paris, o dată cu internaţionalizarea 
apelor Dunării. Din organismul creat prin 
Tratatul de la Paris, la 30 martie 1856, făceau 
parte Imperiul Austriac, Franta (Al Doilea 
Imperiu Francez), Regatul Unit, Regatul 
Prusiei, Imperiul Rus, Regatul Sardiniei şi 
Imperiul Otoman. Crearea CED a fost 
rezultatul unui compromis între marile puteri 
ale vremii, care aveau stabilite obiective 
politice şi economice în zona danubiană. 
 ■ lansare editorială „România și Comisia 
Europeană a Dunării. Diplomație. 
Suveranitate. Cooperare Internațională”, 
autor Ştefan Stanciu, Editia a II-a. „ROMÂNIA 
ŞI COMISIA EUROPEANĂ A DUNĂRII. 
DIPLOMAŢIE. SUVERANITATE. COOPERARE 
INTERNAŢIONALĂ realizată de domnul Ştefan 
Stanciu are marele merit de a fi adus în 
circuitul ştiinţific un număr remarcabil de 
informaţii inedite şi de a fi monografia cea mai 
completă referitoare la activitatea Comisiei 
Europene a Dunării. În baza ei, avem o 
viziune nouă privind istoricul acestui important 
organism internaţional şi totodată a poziţiei 
României faţă de el, a demersurilor făcute de 
diplomaţia românească pentru recunoaşterea 
deplinei suveranităţi. Lucrarea relevă un 
model de cooperare internaţională care s-a 
derulat prin navigaţie peste nouă decenii pe 
sectorul maritim al Dunării în folosul tuturor 
comunităţilor umane interesate.” (Cuvânt 
înainte, academician Dan Berindei) 

 Evenimentele au avut loc la Muzeul 
„Casa Colecţiilor”, secție a Muzeului de Istorie 
„Paul Păltănea” Galați. 

Public: 31 persoane. 
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Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei 

 

2 martie 2016 - expunere „ŞTEFAN CEL MARE (1457 – 1504)” 

Expunerea „Ștefan cel Mare (1457 - 1504)” 
susținută de muzeograf Maria Magdalena Tuluș 
la Şcoala Gimnazială nr. 43 „Dan Barbilian” 
Galaţi a relevat începutul domniei lui Ştefan cel 
Mare şi ce rol a avut în istoria românilor. Vasta 
activitate a domnitorului Ţării Moldovei l-a 
determinat pe cronicarul Grigore Ureche să 
afirme în letopiseţul său: „Fost-au acestu 
Ştefan vodă, om nu mare de statu…întreg la 
fire, neleneşu, şi lucrul său îl ştia a-l acoperi şi 
unde nu gândiiai, acolo îl aflai. La lucru de 
razboaie meşter, unde era nevoie însusu să 
vârâea…şi raru razboiu de nu biruia…” 
Activitatea a făcut parte din proiectul cultural 
Muzeul şi şcoala. Ora de istorie la muzeu, 
proiect care vizează completarea programei 
şcolare prin organizarea de evocări, lecţii de 
istorie, expuneri ştiinţifice, mese rotunde la 
muzeu şi la şcoală. 
 Public: 25 persoane. 
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25 martie 2016 – simpozion „BASARABIA ȘI 27 MARTIE 1918 – O MISIUNE ISTORICĂ 
ÎN PREZENT” 

Vineri, 25 martie 2016, la Facultatea de 
Inginerie, Acțiunea 2012 Galați în parteneriat 
cu Liga Studenților Galați, Muzeul de Istorie 
„Paul Păltănea” Galați și Facultatea de Istorie, 
Filosofie și Teologie au organizat Simpozionul 
cu tema „Basarabia și 27 martie 1918 – o 
misiune istorică în prezent”. În cadrul 
Simpozionului, muzeograful Valentin Bodea a 
susținut comunicarea “C. Stere – Marele 
Războiu şi politica României” 
Public: 45 persoane. 

 

 

 

 

 
În luna MARTIE 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  615 participanţi din care:  

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

 Expoziţie: „JANDARMERIA GĂLĂțEANĂ – 166 ANI DE ISTORIE. TRADIțIE șI PERSPECTIVĂ”; 
 Exponatul lunii: „CUPA CU TREI PICIOARE DIN TUMULUL DE LA GRIVIŢA, JUDEŢUL 

GALAŢI”; 
 Lansare de carte: „POVEŞTI ÎN PIJAMALE CU FLUTURI / GESCHICHTEN IN PYJAMAS MIT 

SCHMETTERLINGEN”, autor Denisa Lepădatu. 
 Lansare editorială: „GALAŢII”, autor George I. Christescu 
 Lansare editorială: „COMUNITATEA BULGARĂ DIN GALAŢI. ISTORIA FAMILIEI GESHOV”  în 

seria DANUBIUS. Acta Symposium, I/2015 
 Festival: „SĂRBĂTORILE PRIMĂVERII” 

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 site-ul: www.migl.ro şi pe pagina de facebook: 

https://www.facebook.com/muzeuldeistorie.galati. 
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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. 

 


