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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 noiembrie Preconizate decembrie

2016 2016
20.01 90.867 193.649

20.01.01 281 830
20.01.02 685 3.319
20.01.03 7.356 20.000
20.01.04 812 1.500
20.01.05 1.500 500
20.01.06 - 5.000
20.01.08 2.122 2.500
20.01.09 59.907 60.000
20.01.30 18.204 100.000
20.02 - -
20.05 1.711 36.000
20.06 1.502 2.000

20.06.01 1.502 2.000
20.06.02 - -
20.11 - 1.000
20.13 1.800 1.000

Total 20 95.886 233.649
71 - -

71.01.01 - 42.000
71.01.30 - -

Total 95.886 275.649

II. Domeniul resurse umane
1. Număr de posturi aprobate de autoritatea coordonatoare - 39, personal contractual;
2. Număr de posturi ocupate - 38, personal cont ractual; .
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 petiţi i 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. Număru l 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

02 - 30 noiembrie 2016 - EXPONATUL LUNII: TEZAURUL DE MONEDE
DACICE DE TIP INOTEŞTI-RĂcOASADESCOPERIT LA RĂCOASA, JUDEŢUL
VRANCEA

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, a propus publicului găIăţean În luna
noiembrie a.c., În cadrul proiectului expozlţlonal Exponatul lunii, prezentarea unui
bun muzeistic cu valoare deosebită din patrimoniul instituţiei: " Tezaurul de monede
dacice de tip Inoteşti-Răcoasa descoperit la Răcoasa, judeţul vrencee".

În cursul anului 1961, În grădina locuitorului Benciu Ştefan din comuna
Răcoasa, judeţul Vrancea, a fost descoperit Întâmplător, cel mai mare tezaur cu
monede de tip Inoteşti-Răcoasa. Iniţial, tezaurul cuprindea un număr aproximativ de
170 tetradrahme dacice şi 2 lingouri de argint. Muzeul de Istorie Galaţi a achiziţionat la
acea dată, 105 monede, iar 10 exemplare au fost preluate de Muzeul de Istorie din
Bacău. Tezaurul a fost publicat de către Constantin Preda şi Ion T. Dragomir şi este
reprezentativ pentru tipul monetar Inoteşti-Răcoasa .

Micro-expoziţia organizată de muzeograf Costel Ilie a putut fi vizitată la
Muzeul "Casa Colecţiilor" Galaţi din str. Eroilor, nr. 64, În perioada 2 - 30 noiembrie
2016, de miercuri până duminică, Între orele 9.00 - 17.00.

~.MUZE~ ~E I~TORIE "."
.,PAUL P ALT A NEA GALAŢI \.~)

TUAURUI DE MONEDE DACICE DE TIP INOTE'TI·RĂCOASA
DESCOPERIT IA MCOASi JUDETUL VRANCEA,

EXPONATUllUNl1
2·30 NOIEMBRIE 2016

la Muzeul "Casa ColeCliilor", Sir. Eroilor, ur. 64.,
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14 noiembrie 2016 - VERNISAJ EXPOZIJIE: O EUROPĂ UNITĂ LA 1856. 160
DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA COMISIEI EUROPENE A DUNĂRII
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea În parteneriat cu Muzeul de
Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a vernisat luni, 14 noiembrie 2016, ora 11.00, expoziţia

,,0 Europă unită la 1856. 160 de ani de la Înfiinţarea Comisiei Europene a
Dunărij'~

Expoziţia aduce În prim-plan, prin intermediul fotografiilor şi al documentelor de
epocă din colecţiile celor două instituţii partenere, lucrările de mare anvergură realizate
pentru ameliorarea şenalului navigabil Între Sulina şi Brăila, aspecte privind organizarea
administrativă a CED, dar şi evoluţia urbanistică a oraşelor Galaţi, Tulcea şi În special a
Sulinei În cei 80 de ani de activitate ai CED. De un interes aparte sunt planurile
cartografice, opera echipei inginerului englez Charles Hartley, numit «părintele

Dunării», realizate pe braţul şi la Gura Sulina. Vizitatorii pot admira de asemenea atât
obiecte de artă decorativă, care Înfrumuseţau palatele Comisiei de la Sulina şi Galaţi,

cât şi pe cele folosite de comisarii europeni (porţelanuri de Sevres, tacâmuri şi sfeşnice

de argint), dar şi instrumente topografice, de navigaţie, precum şi unelte folosite de
către specialiştii şi lucrătorii CED.

Expoziţia poate fi vizitată de public În perioada 14 noiembrie 2016 - 15 mai
2017 la Muzeul de Istorie şi Arheologie Tulcea.

Instit utul de Cf'fc t"tari Eco -Muzeale
"Ga 'lril.i Simion" ro k ee

\
O Europă unită

160 de ani de laînjiinţarea Comisi

Expoz iţie desch isă la
Muzeul de Istorie şi Arheolog ie Tulcea
din Parcul Monumentul Independenţei

14 noiembrie 2016 - 15 mai 2017

"'- • 111111 AGmin :C:
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2S noiembrie 2016 - EXPUNERE: MICA PUBLICITATE ŞI COTIDIANUL
GĂLĂŢEAN DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX-LEA

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi În parteneriat cu Liceul Teoretic "Dunărea"

şi Şcoala Gimnazială nr. 18 din Galaţi a organizat vineri, 25 noiembrie 2016, ora 11.00,
expunerea cu tema "Mica publicitate şi cotidianul găIăţean din prima jumătate a
secolului al){)(-lea"susţinutăde muzeograf dr. Elena-Ingrid Bahamat.

Activitatea face parte din proiectul cultural ,,0 retrospectivăistoricăa oraşului

Galaţi" şi a ilustrat locul şi rolul pe care le-a avut mica publicitate În viaţa cotidiană a
găIăţenilor din prima jumătate a secolului al XX-lea.

Într-o epocă În care progresele ştiinţei şi tehnicii au marcat evident şi spaţiul
românesc, anunturile de la mica publicitate sunt elocvente pentru evoluţia mentalităţii,

pentru modernizarea vieţii de zi cu zi a locuitorii oraşului - port danubian Galaţi.

Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul "Casa Cuza Vodă" (str. AI. 1. Cuza, nr. 80),
secţie a Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi.

Public: 75 persoane.

MUZEUL DE ISTORIE 'OM~H"

, "PAUL PĂLTĂNEA" GAlATI ~_.1,
LICEUL TEORETIC ,DUNĂREA' ŞCOAlA GIMNAZlALĂ NR. 18

GAlAŢI GAlAŢI

:

EXPUNERE: vineri, 25 noiemb rie 2016, ora n"
Mu zeul "C as a C uza Vodă", Galaţi, str. AI. 1.Cuza, nr, 80
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Proiecte proprii realizate În cadrul programelor În afara sediului instituţiei

17 noiembrie 2016 - COMUNICARE: VALUL LUI TRAIAN, SEGMENTUL COMUNA
TULUCEŞTI (ROMÂNIA) - COMUNA VADUL LUI ISAC (REPUBLICA MOLDOVA) 
O IPOTEZĂ

Joi, 17 noiembrie 2016, la Cahul (Republica Moldova), s-a desfăşurat seminarul
pentru elaborarea strategiei privind valorificarea vestigiului antic roman - Valurile lui
Traian organizat În cadrul proiectului H Valurile lui Traian - resurse culturale pentru
colaborare şi dezvoltare sustenabilă trenstrontetieră": Proiectul este implementat de
Fundaţia Comunitară Dezvoltare Durabilă Cahul, În parteneriat cu Consiliul Raional Cahul,
Republica Moldova şi Agenţia pentru Dezvoltare şi Integrare Europeană "Dunărea de Jos",
regiunea Odessa, Ucraina, fiind finanţat din fonduri europene de Asociaţia Agenţiilor

Locale pentru Democraţie - ALDA, Comitetul Naţional al Muzeelor ICOM Moldova prin
programul internaţional "CHOICE - Patrimoniu cultural: oportunitate pentru sporirea
angajamentului civic."

În cadrul acestui seminar, prof. Cristian-Dragoş Căldăraru, directorul Muzeului de
Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a susţinut comunicarea cu tema "Valul lui Traian,
segmentul comuna Tuluceşti (România) - comuna Vadul lui tsec (Republica
Moldova) - o ipoteză".
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22 noiembrie 2016 - PROIECT: PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. 100 DE ANI DE LA
INTRAREA ROMÂNIEI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

II

Marţi, 22 noiembrie 2016, ora 10.00,
a avut loc la Şcoala Gimnazială nr. 18 Galaţi

deschiderea proiectului educaţional "Primul
Război Mondial. 100 de ani de la intrarea
României În Primul Război Mondiet": Cu
acest prilej, Valentin Bodea, muzeograf la
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a
vorbit despre participarea găIăţeană la
Primul Război Mondial.

28 - 29 noiembrie 2016 - EVOCARE: ARC PESTE TIMP: 1 DECEMBRIE 1918 - 1
DECEMBRIE 2016, EXPUNERE: EMANUIL (SAMOILĂ) MÂRZA - FOTOGRAFUL
UNIRII DE LA 1918

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi În colaborare cu Liceul Teoretic "Emil
Racovlţă" şi Liceul Teoretic "Sfânta Maria" din Galaţi a organizat În perioada 28-29
noiembrie 2016, activităţi dedicate Împlinirii a 98 de ani de la Marea Unire din 1918,
conform programului:

• luni, 28 noiembrie 2016, ora 1300
, evocare "Arc peste timp: 1 Decembrie

1918 - 1 Decembrie 2016" susţinută de muzeograf dr. Elena-Ingrid Bahamat.
Desăvârşirea României Mari, realizată printr-o "simţire a conştiinţei naţionale", a.Încununat
năzulnţele de veacuri ale românilor de a trăi Într-un singur stat. Rememorarea
efervescenţei naţionale din anul 1918, ca un arc peste timp, permite Înţelegerea

semnificaţiei pe care astăzi, românii o acordă zilei de 1 Decembrie. Activitatea s-a
desfăşurat la Liceul Teoretic "Emil Racovită", str. Regiment 11 Siret, nr. 12-14, Galaţi.

• marţi, 29 noiembrie 2016, ora 1200
, expunere "Emanuil (Samoilă) Mârza 

Fotograful Unirii de la 1918" susţinută de muzeograf dr. Maria Magdalena Tuluş. Pe 1
Decembrie 1918, la Alba Iulia, se Înfăptuia cel mai frumos act din istoria României 
Marea Unire. Visul de veacuri al românilor devenit realitate a fost imortalizat de Samoilă

Mârza (din satul Galţiu, judeţul Alba) care participa alături de consătenii săi la marea
sărbătoare a Unirii. Prezenţa la acest eveniment i-a marcat destinul; pentru fotografiile
făcute a devenit "fotograful Unirii". Activitatea s-a desfăşurat la Liceul Teoretic "Sfânta
Maria", str. Constructorilor, nr. 25, Galaţi.
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29 noiembrie 2016 - COMUNICARE: UNIREA BASARABIEI, BUCOVINEI ŞI A
TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA REFLECTATĂ ÎN PRESA GĂLĂTEANĂ DIN 1918

Marţi, 29 noiembrie 2016, la Casa
Corpului Didactic din Galaţi s-a
desfăşurat activitatea cu tema "1
Decembrie - Punte peste qenersţn!". Cu
acest prilej, Valentin Bodea muzeograf la
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea Galaţi"

a susţinut comunicarea cu tema
"Unirea Basarabiei, Bucovinei şi a
Transilvaniei cu România reflectată

În presă găIăţeană din 1918'~
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În luna NOIEMBRIE 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 656 participanţi din care:

- 481, cu plată

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

EXPONATUL LUNII: CARTE ROMÂNEASCĂ VECHE - MINEIUl lUNII DECEMBRIE
BUDA, 1805

COLOCVIU: HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU -140 DE ANI DE lA NAŞTERE

EXPUNERE: NAE lEONARD - PRINŢUL OPERETEI
EXPOZmE: FILE DIN ISTORIA TEATRULUI DRAMATIC DIN GALATI
FESTIVALUL DE DATINI ŞI OBICEIURI POPULARE «SFÂNTA NOAPTE DE CRĂCIUN»

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 lV, pe slte-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.
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