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RAPORT DE ACTIVITATE
NOIEMBRIE 2017

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

luna următoare, se prezintă astfel:

C1asificaţie Achizi ii publice
bugetară Realizate noiembrie Preconizate decembrie

2017 2017
20.01 164.728 144.500

20.01.01 5.140 -
20.01.02 - 2.000
20.01.03 5.514 20.000
20.01.04 923 1.500
20.01.05 3.000 -
20.0 1.06 - 1.000
20.01.08 1.542 2.000
20.01.09 85.574 75.000
20.01.30 63.035 43.000
20.02 - 4.000
20.05 3.905 28.000
20.06 1.193 2.000

20.06.01 1.193 2.000
20.06.02 - -
20.11 - -
20.13 1.800 1.000

Total 20 169.826 179.500
71 - -

71.01.01 3.785 488.000
71.01.30 - -

Total 173.611 667.500

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;
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;
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 petiţlilor - 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 cadrul programelor la sediul instituţiei

4 noiembrie 2017 - TRIPLĂ LANSARE DE CARTE - COMANDOR DR. MARIAN
MOŞNEAGU,LA MUZEUL "CASA CUZA VODĂ"
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a organizat sâmbătă, 4 noiembrie 2017, ora 11.00,
evenimentul cultural prilejuit de lansarea a trei volume:

• "România la bicentenarul SUA. Primul voiaj transatlantic al navei-şcoală
Mircea, 4 martie - 30 august 1976'~ autori: comandor (r) dr. Marian MOŞNEAGU,

contraamiral de tlotllă (rtr) Niculae ŞTEFAN;

• "Uniformele marinei române", autori: căpitan psiholog dr. Irina-Alexandra
SIMION, comandor (r) dr. Marian MOŞNEAGU;

• General Gheorghe Garoescu, "Jurnal de front, vise de iubire (14 august 1916-:
28 septembrie 1918)'~ Ediţie stabilită, studiu introductiv şi note de comandor dr. Marian
Moşneagu (editor).

Cu o carieră de excepţie, domnul comandor dr. Marian Moşneagu, care a devenit de
curând ofiţer de rezervă al Marinei Militare, este un reputat doctor În istorie navală, cercetător

pasionat În domeniul istoriei militare, autor a peste 55 de enciclopedii, dicţionare, albume,
monografii, culegeri de documente şi lucrări memorialistice dedicate Marinei Române, dar şi

experimentat om de presă, fondator şi coordonator de publicaţii militare şi civile.
Între anii 1984 şi 1990 a Îndeplinit diferite funcţii În unităţi de nave maritime şi f1uviale

din Mangalia, Sulina şi Tulcea, precum şi În cadrul Institutului de Marină "Mircea cel Bătrân" şi

În Comandamentul Marinei Militare din Constanta. Ulterior a activat ca şef al Secţiei Istorie
Navală (1998 - 2001) şi director al Muzeului Marinei Române (2001 - 2006), respectiv şef al
Serviciului Istoric al Armatei (15 aprilie 2007 - 29 iunie 2016).

Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul "Casa Cuza Vodă" (str. AI. 1. Cuza, nr. 80), secţie

a Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi.
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, MUZEUL DE ISTORIE •••~. , .

"PAUL PĂLT- " GAl A T I _j

CASETĂ C MEDALII
:E ISE DE

COMI IA E ROPEANĂA DUNĂRII

8 - 30 noiembrie 2017

l\luzcul de Istoric .,Pnul Păltăneu" - Lapidarium
Galaţi. str. Mr. laucu Fotea, nr, 2

8 - 30 noiembrie 2017 - EXPONATUL LUNII "CASETĂCU MEDALII EMISE DE'
COMISIA EUROPEANĂA DUNĂRII"
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a
propus publicului găIăţean În luna noiembrie
a.c., În cadrul proiectului expoziţional

.Exponstul lunii'; prezentarea unui bun
muzeistic cu valoare deosebită din patrimoniul
instituţiei: "Casetă cu medalii emise de
Comisia Europeanăa Dunării'~

În urmă cu 161 de ani lua fiinţă
Comisia Europeană a Dunării, instituţie

europeană care avea drept scop reglementarea
navigaţiei pe marele fluviu european, precum şi

regularizarea şi amenajarea şenalului navigabil.
În sediul instituţiei, stabilit la Galaţi, comisarii
reprezentând cele şapte puteri europene din
epocă hotă rau măsurile necesare unei navigaţii

libere pentru toate statele În condiţii de
siguranţă şi securitate. Comisia a emis o serie
de medalii pentru a marca o serie de
evenimente din activitatea proprie (medalia
inaugurării canalului Sulina, jubileul şi Împlinirea
a 75 de ani de la Înfiinţare). Comisia a
recompensat şi activitatea merituoasă a celor
care derulau diferite activităţi de pilotare şi

salvare a celor aflaţi În pericol pe apele
fluviului.

Exponatul lunii noiembrie constă Într-o
casetă realizată din lemn Îmbrăcat În piele
Închisă cu sticlă cristal şi În care au fost grupate
medalii realizate de gravorii francezi de A.
Patey şi L. Bazar şi emise de către Comisia
Europeană a Dunării În Îndelungata ei existenţă
(1856-1948). (muzeograf Costel Ilie)

Micro-expoziţia a putut fi vizitată În
Lapidarium (str . Mr. Iancu Fotea, nr. 2) În
perioada 8 - 30 noiembrie 2017, de miercuri
până duminică, Între orele 9.00 - 17.00
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9 noiembrie 2017 - VERNISAJ EXPOZIŢIE "SISTEMUL MONETAR ROMÂNESC 
150 ANI DE EXISTENŢĂ"Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi În parteneriat cu

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a vernisat joi, 9 noiembrie 2017, ora 13.00
expoziţia "Sistemul monetar românesc -150 ani de existenţă".

Expoziţia organizată de muzeograf Costel Ilie a propus o incursiune În istoria
monetară a României moderne care a debutat cu anul 1867, an În care a fost adoptată

prima lege care reglementa acest important domeniu economic.
În expunere s-au regăsit primele emisiuni monetare, monedele de 1, 5, 10 bani,

datate În 1867, alături de numeroase monede şi bancnote emise În timpul regilor Carol I,
Ferdinand, Carol al II-lea şi Mihai I, În perioada comunistă, precum şi În cea de după anul
1989, până În anul 2017.

Evenimentul s-a desfăşurat În Lapidarium, secţie a Muzeului de Istorie "Paul
Păltănea" Galaţi, str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2.

MUZEUL DE ISTORIE .o..~. , .

/ v. . "PAUL PĂLTĂNEA" GAlAŢI .....,.i

~@XI]O;Jl;'ti~

SISTEMUL MONETAR ROMÂ
150 ANI DE EXISTENŢĂ

la Muzeul de Istorie "raul Păltăneu" - Lapidarium
Galati. str. ;\lr. Iancu Fotea, nr. 2
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18 noiembrie 2017 - LANSARE DE CARTE "ÎN JURUL MARII UNIRI DE LA 1918.
NAŢIUNI, FRONTIERE, MINORITĂŢI" DE LUCIAN BOIA
Editura Humanitas şi librăria Humanitas Galaţi au lansat sâmbătă, 18 noiembrie 2017, ora
12.00, la Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galati - Lapidarium (Str. Mr. Iancu Fotea, nr.
2) cartea "in jurul Marii Uniri de la 1918. Naţiuni, frontiere, minorităţi"de Lucian
Boia, recent apărută la Editura Humanitas. La eveniment au vorbit, alături de istoricul
Lucian Boia, Cătălin Negoiţă, director al Direcţiei pentru Cultură Galaţi şi Doru Căstăian.

"Sărbătorirea Marii Uniri e cu totul legitimă. E legitimă şi o doză de mitologie: toate
naţiunile o au! Dar avem nevoie, dincolo de comemorări şi de simbolistica eroică, şi de o
istorie făcută fără prejudecăţi, În spiritul unei abordări critice. Cel puţin din partea
istoricilor profesionişti! Ne trebuie În tot cazul o istorie europeană. România nu e o insulă,

e parte a unui ansamblu. Nu ne putem izola, nici În interpretarea istoriei, nici În modul
cum ne raportăm la ziua de azi ori de mâine. Dacă privim izolat crearea României Mari,
riscăm să facem abstracţie de evoluţiile globale şi totul să ni se pară minunat. În fapt,
România Mare a evoluat pe o scenă extrem de fragilă, cu primejdii răsărind la tot pasul 
şi, desigur, istoria Încă nu s-a Încheiat. Calea europeană nu Înseamnă revenirea la vechi
frontiere, ci, ca ţel final, dispariţia frontierelor şi transformarea Europei dintr-un continent
până nu demult conflictual Într-o casă În egală măsură primitoare pentru toţi locuitorii săi.

Miza, pentru noi toţi, nu e trecutul, ci viitoruL" (Lucian Boia)
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Proiecte realizate În cadrul programelor În afara sediului instituţiei

3 noiembrie 2017 - SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE "ATELIERELE
RESTAURĂRII", ediţia a II-a

Vineri, 3 noiembrie 2017, s-a desfăşurat la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii

Creştine de .Ia Dunărea de Jos Galaţi, cea de-a doua ediţie a Sesiunii de Comunicări

Ştiinţifice - ATELIERELE RESTAURĂRII. Evenimentul a reunit specialiştii din domeniul
conservării şi restaurării, precum şi artişti, cadre didactice, oameni de cultură şi numeroşi

elevi de la Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Apostol Andrei" şi de la Liceul de Arte "Dimitrie
Cuclin" din Galaţi. Din partea Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a participat
Corneliu Moraru - restaurator, care a prezentat comunicarea cu tema "Restaurarea unui
impungător cu mâner din os".

7 noiembrie 2017 - VERNISAJ EXPOZIŢIE "COMUNISM -100"
Muzeul de Istorie .Teodor Cincu" Tecuci În parteneriat cu Muzeul de Istorie "Paul

Păltănea" Galaţi, Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia" Galaţi, Asociaţia "Tradiţia Militară",

Universitatea de Stat "B.P. Haşdeu" Cahul - Republica Moldova şi Biblioteca Municipală

"Ştefan Petică", a vernisat marţi, 7 noiembrie 2017, ora 12.00, expoziţia "Comunism 
100", care comemorează o sută de ani de la Revoluţia bolşevică din 7 noiembrie 1917.

Revoluţia bolşevică a Început de la premise de dizolvare socială şi economică a
Imperiului Ţarist. În februarie 1917, Ţarul Nicolae al -Il-lea a abdicat În favoarea fratelui
său, şi imediat a fost instaurat un guvern provizoriu condus Aleksandr Kerenski. În toată
Rusia s-au format centre paralele de putere numite soviete. Vladimir IIici Ulianov
cunoscut ca şi Lenin era izolat În Elveţia. Germania, văzând breşa creată În interiorul
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puterii ţariste, finanţează Întoarcearea lui Lenin În Rusia pentru a prelua puterea. Astfel,
În toamna anului 1917, printr-o manevră politică, bolşevicii preiau puterea. Primele două

decrete ale guvernului condus de Lenin au fost numite pentru pământ şi pace. Printr-o
reformă agrară li s-a oferit pământ soldaţilor şi ţăranilor şi a fost Încheiată pacea cu
Germania. Astfel, a luat fiinţă Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice.

-

16 - 17 noiembrie 2017 - SIMPOZION NAŢIONAL "CLIMATUL COLECŢIILOR:

STANDARDE ŞI PRACTICI"
Centrul de Cercetare şi Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural din cadrul

Complexului Muzeal Naţional Moldova Iaşi a organizat În intervalul 16 - 17 noiembrie 2017,
simpozionul naţional intitulat "Climatul Colecţiilor:standarde şi practici".

Cu acest prilej, numeroşi cercetători, conservatori şi restauratori au susţinut comunicări,

prezentând rezultatele cercetării , conservă rii şi restau rării unor diverse piese de patrimoniu, opere
de artă sau artefacte. Corneliu Moraru, restaurator la Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a
susţinut comunicarea cu tema "Restaurarea unui pumnal Akinakes'~
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.Speakers:

Mircea Flonta (Universi ty ~f Bucharest)

Hans Klaus Keul (University of Ulm

IImari Karimies (Univerity of Helsinki)

Mogens Laerke (ENS Lyon)

Scott Mandelbrote (University of Cambridge)

Charlotte Methuen (University' of Glasgow) I
-~-- ---,--, r- T"::-

Vas il ică Mugurel·Păvălucă'(Technical University Dortm~nd)

17 - 18 noiembrie 2017 - CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ "REFORMATION
ANO MODERNITY"

În perioada 17-18 noiembrie 2017,
Facultatea de Filosofie a Universităţi i din
Bucureşti a găzduit conferinţa i nternaţiona l ă

"Reformation and Modernity" dedicată

Împlinirii a 500 de ani de la realizarea
reformei protestante.

Conferinţa şi -a propus să fie un
forum de dezbateri care să aducă În atenţia

publicului interesat cercetări interdisciplinare
privind relaţia dintre reformă şi modernitate.
De-a lungul timpului, acest complex
fenomen teologic, istoric, filosofic şi

sociologic a atras atenţia cercetătorilor care
au Încercat să Înţeleagă legătura sa cu
filosofia modernă, capitalismul, revol uţia

ştiinţifică, precum şi alte fenomene sociale şi

culturale caracteristice modernităţii

europene. Consecinţele reformei În plan
intelectual, social, teologic şi politic au făcut

obiectul dezbaterilor din cadrul sesiunilor
paralele ale conferi nţei.

În cadrul acestei conferinte, dr.
Ovidiu Cristian Nedu, asistent cercetare la
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a
susţinut comunicarea cu tema
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"Redeeming the Natural in Liberal
Reformed Theology. The Panentheism
ofFr. schtetermecner".

29 noiembrie 2017 - MANIFESTARE CULTURALĂ "FII MÂNDRU CĂ EŞTI
ROMÂN!"

Miercuri, 29 noiembrie 2017, la Casa de Cultură Iveşti s-a desfăşurat manifestarea
culturală "Fii mândru că eşti român!" dedicată Zilei Naţionale a României, organizată

de Şcoala Gimnazială .Neqoltă DănăiIă" Buceşti şi Şcoala Gimnazială .Sf. Cuvioasa
Parascheva"Smârdan.

Cu acest prilej, dr. Maria Magdalena Tuluş, muzeograf la Muzeul de Istorie "Paul
Păltănea" Galaţi a susţinut în cadrul evenimentului, comunicarea cu tema ,,1 Decembrie
prin ochii fotografului Emanuil Mârza'~ .

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 Galtlu, judeţul Alba) care participa alături de consătenii săi la
marea sărbătoare a Unirii. Prezenţa la acest eveniment i-a marcat destinul; pentru
fotog rafiile făcute a devenit "fotograful Unirii" ,

-
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În luna NOIEMBRIE 2017, 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 977 participanţi din care:

- 615, cu plată

- 362 gratuit.

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

EXPOZIŢIE: ASPECTE ALE CIVILIZAŢIEI ROMANE ÎN SUDUL MOLDOVEI
FESTIVALUL DE DATINI ŞI OBICEIURI POPULARE «SFÂNTA NOAPTE DE CRĂCIUN»,

ediţia a VIn-a
Participare la Seminarul derulat În cadrul campaniei de informare despre

STRATEGIA UE PENTRU REGIUNEA DUNĂRII;

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

În anul 2017 prin diverse mijloace - afişe, pliante, flyere, comunicate şi articole de presă În

mass-media, reportaje 1V, 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

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

Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2011.

-Draqoş CĂLDĂRARU
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