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1. Domeniul investiţii şi lucrări publice
Achiziţi ile publice realizate În luna. de raportare, precum şi cele preconizate

pentru luna următoare, se prezintă astfel:

Clasiftcaţie Achiziţii publice
bugetară Realizate ocrOMBRIE Preconizate NOIEMBRIE

2018 2018
20.01 100.028 79.600

20.01.01 - -
20.01.02 - -
20.01.03 4.390 5.000
20.01.04 1.715 1.600
20.01.05 1.500 1.500
20.01.06 - -
20.01.08 1.966 1.500
20.01.09 68.098 60.000

1 20.01.30 22.359 10.000
20.02 14.003 -
20.05 1.254 1.500-
20.06 - 8.500

20.06.01 - 1.500
20.06.02 - 7.000
20.11 - -
20.13 1.600 -

I
-- _. -----

Total 20 116.885 89.600
------

71 - -
71.01.02 - -
71.01.01 - -

Tota l i 116.885 89.600

II. Domeniul resurse umane
1. Număr de posturi aprobate de autoritatea coordonatoare - 39, personal contractual;
2. Număr de posturi ocupate - 39, personal contractual;
3. Număr de posturi vacantate În ult ima lună şi modalitatea de vacantare - Nu este
cazul;
4. Număr de posturi ocupate În ultima l ună şi modalitatea de ocupare- Nu este cazul;
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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. Numărullitigiilor 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 cazut
III. Domeniul dezvoltare regională - Nu este cazul
1. Idei de proiecte/iniţiative;

2. Proiectele În implementare - stadiu şi progres;
3. Evenimentele ce urmează af 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 instituţie i :: 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 îmbunătăţi rea 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
publlc; 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 Îmbunătăţi rea activităţii de soluţionare a solicitărilor de informaţii

de interes public - Nueste·cazuf.

VI. Domeniul de comunicare
1. Principalele activităţi/evenimente desfăşurate În perioada de referinţă şi aprecierea
impactului acestora:
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Proiecte proprii realizate in cadrul programelor la sediul instituţiei

5 octombrie 2018 - CIRCUIT TURISTIC MUZEAl: 5 OCTOMBRIE, ZIUA
INTERNAŢIONALA A EDUCAŢIEI

Anual, pe 5 octombrie, În lume este
sărbătarită Ziua Educaţiei şi a celor care
activează în acest domeniu. Anul acesta, ca şi

În anii precedenţii, cadrele didactice au ales să

sărbătorească Ziua Educaţiei prin
organizarea unui circuit turistic muzeal la
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi 
Lapidarium.

Cu acest prilej , elevii au vizitat
expoziţiile: "Arheologie Lapidarium",
"Civilizaţia tradiţională din sudul Moldovei",
"Ambient monden românesc - a doua jumătate

a secolului al XIX-lea - prima jumătate a
secolului XX" şi "Maşin i de pompieri în
miniatură" .

15 octombrie 2018 - VERNISAJ EXPOZIŢIE : ENTENart

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi şi

Asociaţia Intemaţională a Poliţiştilor Regiunea
2 Galaţi În parteneriat cu Asociaţia "Ga laţi,

oraşul meu" a vemisat luni, 15 octombrie
2018, ora 17.00, expoziţia de sculptură,

pictură, artă fotografică şi embleme militare:
Centenart .
Expozanţi:

Nour GHEORGHE - sculptură
Tot ceea ce facem sunt mărturii În timp ale
frumosului trecute prin eul fiecăruia. Ce faci
pentru tine se termină odată cu tine/ ce faci
pentru alţi~ facipentru veşnicie.

Cătălin - Irinal IONESCU - pictură ş:

sculptură

Viaţa este trecătoare. Arta a rost; este şi tia fi
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mereu nemuritoare! Unii oameni aleg doar
cuvintele, eu aleg sculptura şipictura, pentru a
comunica dincolo de cuvinte!
Florin - Ciprian MOCANU - fotografie
Prin intermediul obiectivului fotografic, Încerc
să surprind momente, locuri şi persoane, care
să rămână mărturii În timp şi care să

transmită, la rândul lor, privitorului emoţie

clipei.
Gabriel RĂILEANU - fotografie
Fotografia reprezintă pentru mine exprimarea
trăirilor din călătoriile mele şi de la
evenimentele la careparticip.
Silviu IORGA - embleme militare
Colecţionează de opt ani embleme şi Însemne
de polifie din toată lumea. Ele au fost obţinute

de la colegii români şi străini cu care a
executat misiuni În comun, prin schimburi cu
alţi colecţionari dar şi cu ajutorul colegilor care
execută misiuni externe.
Bogdan Ionuţ ROTARU - fotografie
Elev, membru al Asociaţiei "Galaţi, oraşul

meu", Bogdan Rotaru a fost atras de mirajul
imaginii fotografice fncă de mic, Împărtăşind

punctul de vedere al lui Emile 201a: nu poţi
spune că ai văzut un lucru până nu l-ai
fotografiat.
Evenimentul s-a desfăşurat în Lapidarium,
secţie a Muzeului de Istorie "Paul Păltănea"

Galaţi, str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2bis, lângă

Biserica Greacă .
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Proiecte proprii realizate În cadrul programelor În afara sediului instituţiei

4 - 7 octombrie 2018 - SIMPOZION INTERNAŢIONAL: MONUMENTUL- TRADIŢIE ŞI

VIITOR, Ed. a XX-a

Complexul Muzeal Naţional "Mo ldova"
Iaşi - fVluzeul Unirii a organizat 'in perioada 4
- 7 octombrie 2018, cea de-a >-",;{-a ediţie a
Simpozionului Internaţional /FMonumentul 
Trsdiţie şi viitor':

iVlanifestarea a fost organizată sub
patronajul Ministerului Culturii şi Identităţii

Culturale, În parteneriat cu Mltropolia
Moldovei şi Bucovinei, Primăria Municipiului
laşi - fvluzeu! fviunicipal, Conslliul Judeţean
Iaşi , Direcţia Judeţeană pentru Cultura Iaşi ,

Institutul Naţional ai Patrimoniului Bucureşti,

Uniunea Naţională a Restauratorilor de
Monumente Istorice, Universitatea
"Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, Academia de
Ştiinţe a Moldovei, Institutul Patrimoniu lui
Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
Centrul Cultural Roman .Eudoxiu
Hurmuzachi" Cernauti, Arhivele Naţiona le ale
României, Direcţia Judeţeană a Arhivelor
Naţionale Iaşi şi Brigada 15 Mecanizată Iaşi.

Alături de experţi din România, au
fost prezenţi specialişti din Republica
Moldova, Austria şi Bulgaria care, pe
parcursul celor trei zile, au dezbătut subiecte
din domeniile cercetării, conservarii şi

restaurării monumentelor istorice, structurate
pe trei teme: Centenarul Marii Uniri 
memoria monumentelor, Viaţa monumentelor
(ctitorii, moştenirii Instrăină ri, degradări,

restaurări) şi Tehnici şi tehnologii de
restaurare.

La Simpozionul Internaţional a
participat Cristian-Dragoş Căldărarul

directorul Muzeului de Istorie "Paul Păltănea"

Galaţi cu lucrarea "De la Farmacia "Ţine" la
Muzeul "Casa Colecţi ilor" din Galaţi " ,

Farmacia ţine; cel mai frumos imobil
cu dublă funcţionalitate - farmacie şi loannţe

familiei farmacistului - ridicat la Galaţi la
cumpăna veacurilor XIX-XX; a aparţinut

farmacistului Constantin Tlru; personalitate
marcantă a vieţii sociale şipolitice găIă.tene.

Clădirea Farmaciei Ţinc face parte din
patrimoniul arhitectural al oraşulUÎGalaţl~

expresie il intensităţii viepi economice; a
bogă.tiel unei părţi a populaţiet a racordării

acesteia la curentele arhitecturale şi artistice
ale epocii, ale gustului pentru frumos.
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17 - 23 octombrie 2018 - EVENIMENT: ZIUAARMATEI ROMÂNIEI ÎN ŞCOLI - 2018

În perioada 17 - 23 octombrie 2018
în cadrul pro iectului Ziua Armatei
României În şcoli iniţiat de Centrul Milrtar
Judeţean Galaţi, s-au desfăşurat o serie de
activităţi la Şcoala Gimnazia lă nr. 29 Galaţi ,

Colegiul Economic "Virgil Madgearu" Galaţi

şi Colegiul Naţional "Mih ail Kogălniceanu"

Galaţi .

Cu acest prilej, militarii au prezentat elevilor
pe un platou: armament uşor de infanterie,
planş e, o mmiexpozitie cu poze şi oferta
educaţională a armatei, toate organizate pe
ateliere. Într-o sală media, au fost susţinute
prelegeri de către un ofiţer participant la
misiuni În teatrele de operaţii şi un recrutor
din centrul militar. Valentin Bodea,
muzeograf la Muzeul de Isto rie "Paul
Păltănea" Galaţi a susţinut comunicări cu
tema "Eroii judeţului Covurlui În cele două

războaie mondiete":

23 octombrie 2018 - CONFERINŢĂ PROMOVARE PROIECT: GALAŢI FOR EUROPE I
GALATI4EUROPE . o.
Marţi , 23 octombrie 2018, ora 14.00 s-a
desfăşurat la Complexul Muzeal de Ştiinţele

Naturii .Răsvan Anqheluţă" Galaţi, conferinţa

de promovare a proiectului educaţional iniţiat

de Liceul Teoretic "Emil Racoviţă": Galaţi for
Europe / Galati4Europe.
Cu acest prilej, elevii au prezentat, pas cu pas,
rezultatele muncii lor din ultimele 3 luni:
documentare, vizite la muzee, activităţile În
şcolile din oras sau din judet, site-ul creat
(http://galati4europe.com), vânătoriie de.
comori (comori de patrimoniu) realizate şi

aplicate.
GaJaţi for Europe/Galati4Europe face
parte din proiectul educaţional Euroscola
2018, cu tema "Europa pentru noi".
Parlamentul European a creat
programul Euroscola pentru a informa tinerii
despre procesul de integrare europeană şi

pentru a promova participarea lor la
construcţia Uniunii Europene. Programul
reuneşte periodic elevi de liceu din cele 28 de
state membre, ofenndu-le ocazia, pe parcursul
unei zile, de a afla cum funcţionează

Parlamentul European, de a se cunoaşte Între
ei, de a-şi irnpărtăsi viziunile si aşteptările.
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30 octombrie 2018 - CONFERINŢĂ: FAf'vULIA REGALĂ ŞI MAREA UNIRE

În seria conferinţelor "Cum s-a creat
România", i n iţiată şi derulată de către

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi, În
parteneriat cu Muzeul de Istorie "Paul
Păltănea " Galaţi şi finanţat de către

Ministerul .Culturii şi Identităţii Naţionale,

marţi , 30 octombrie 2018, ora 17.00,
profesorul universitar doctor habilitat Sorin
Liviu Damean, decanul Facultăţii de Ştiinţe

Sociale din cadrul Universităţii din Craiova a
susţinut conferinţa cu tema "Familia rega lă

şi Marea Unire".
Evenimentul s-a desfăşurat la

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi 
La idarium.
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În luna octombrie 2018, Muzeul de Istorie "Paul Pă ltănea" Galaţi a atras, prin
manifestă rile de la sediul instituţiei , ca organizator sau partener, un număr de 972
participanţi din care:

- 730, cu plată

- 242, gratuit.

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

Expoziţie : "UNIFORME MILITARE DIN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. IPOSTAZE
DE PE FRONT"

Expunere: "ZIUA MARELUI NU. 28 OCTOMBRIE 1940N
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Activităţile culturale ale Muzeului de Istorte "Paul PăltăneaIl Galaţi sunt
promovate şi În anul 2018 prin diverse mij loace - afişe, phante , flyere, comunicate şi

art icole 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.

E CT O R,

ragoş CĂLDĂRARU
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