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RAPORT DE ACTIVITATE
OCTOMBRIE 2019

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

luna următoare, se prezintă astfel:

Claslflcaţie Achizit ii publice
bugetară Realizate Preconizate

OCTOMBRIE 2019 NOIEMBRIE 2019
20.01 81.596 59.500

20.01.01 - -
20.01.02 - -
20.01.03 17.447 20.000
20.01.04 2.902 1.000
20.01.05 1.500 1.500
20.01.06 - 1.000
20.01.08 973 1.000
20.01.09 51.688 30.000
20.01.30 7.086 5.000
20.30.30 - -
20.02 - 20.000
20.05 1.118 10.000
20.06 368 1.000

20.06.01 368 1.000
20.06.02 - -
20.11 30 -
20.13 - -

Total 20 83.112 90.500
71 - 71.000

71.01.02 - 60.500
71.01.30 - 10.500

Total 83.112 161.500

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 sesizări lor disciplinare şi modul de soluţionare a acestora - Nu este cazul;
8. Numărul Iitigiilor 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 petititlor - 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 institutiei

01 OCTOMBRIE - EXPUNERE ŞTIINŢIFI CĂ "ELEVIGĂLĂŢENI DEALTĂDATĂ"

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" În parteneriat
cu Colegiul de Industrie Alimentară "Elena
Doamna" a organizat marţi, 1 octombrie 2019,
la ora 14.00 la expunerea ştiinţifică "Elevi
găIăţeni de altădată (sfârşitul secolului al
XIX-lea - inceputul secolului al XX-lea)",
susţinută de muzeograf dr. Elena Ingrid
Bahamat. Acţiunea şi-a propus să aducă În
atenţia elevilor de la Începutul secolului al XXI
lea aspecte relevante pentru activităţile şcolare

şi extraşcolare din oraşul Galaţi, la sfârşitul

secolului al XIX-lea şi Începutul secolului al XX
lea. Au fost evocaţi şi elevi qălăţenl ai epocii
respective care, după perfecţionarea educaţiei

(prin studii superioare realizate În mari centre
universitare naţionale şi internaţionale), ajunşi

la vârsta maturităţii, au atins performanţe În
varii domenii de activitate, onorând şcolile

absolvite, dascălii care le-au călăuzit educaţia,

precum şi meleagurile natale" (muzeograf dr.
Elena Ingrid Bahamat). Activitatea s-a
desfăşurat la Muzeul de Istorie "Paul Păltănea",

secţia Lapidarium, strada Mr. Iancu Fotea, nr.
2 bis (vizavi de Biserica Greacă)
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18 OCTOMBRIE - ACTIVITATE EDUCAŢIONALĂ - "ZIUA ARMATEI ROMÂNIEI"

Acţiunea "Ziua Armatei României În Şcoli - 2019", organizată de Centrul Militar Judeţean În
parteneriat cu Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" s-a finalizat pe 18 octombrie. Activitatea
educaţională "Ziua Armatei României" a fost prezentată de muzeograful Valentin Bodea, care le
a vorbit elevilor de la Şcolile Gimnaziale nr. 24 şi 26 despre momentele semnificative atât din
Primul Război Mondial, cât şi din cel de-al Doilea Război Mondial.
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vineri, 18 octombrie 2019, intre orele 9" şi 12"
la Muzeul de Istorie "Paul Păltăne " - Lapidarium,

G laţi, str. Mr Iancu Fotea, nr. 2bls (vizavi de Biserica Greacă)
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24 OCTOMBRIE - CONFERINŢĂ - "Cum s-a creat România - Atunci când "fruncea"
intregeşteRomânia Mare".

Direcţia Judeţeană Pentru Cultură Galaţi În parteneriat cu Muzeul de Istorie "Paul Păltănea"

organizează ciclul de conferinţe "Cum s-a creat România - Atunci când "fruncea" Întregeşte

România Mare". Domnul director al Muzeului de Istorie "Paul Păltănea", prof. Cristian Dragoş

Căldăraru a susţinut un discurs referitor la tema mai sus menţionată.



25 OCTOMBRIE - VERNISAJ EXPOZIŢIE: "UNIFORME MILITARE ROMÂNEŞTI DIN
SECOLUL AL XX-LEA (anii '40 - anii 'SO)"

Ziua de 25 octombrie semnifică data la care românii Îşi sărbătoresc Armata şi pe cei care au fost
sau sunt În slujba ei. Cu această ocazie, Muzeul de Istorie "Paul Păltănea", În parteneriat cu
domnul colectionar Virgil Tudor au vernisat expoziţia temporară "Uniforme militare
româneşti in sec. al XX-lea (anii' 40-anii '80)", organizată de către muzeograful dr. Maria
- Magdalena Tuluş.Expoziţia oferă publicului posibilitatea de a cunoaşte câteva dintre ţinutele

militare româneşti purtate de cei din armată, În perioada cuprinsă Între anii '40 şi anii ' 80, ai
secolului trecut. Uniformele fac parte din colecţia domnului Tudor Virgil din Brăila, un pasionat al
hainei militare. Ţinutele militare sunt din diferite arme de la garda de onoare regală, până la
marină, infanterie şi aviaţie. Alături de ţinute militare, vizitatorii mai pot admira accesorii, arme,
medalii şi cărţi de tehnică militară din colecţiile Muzeului de Istorie "Paul Păltănea".
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29 OCTOMBRIE - VIZITA LA MUZEUL DE ISTORIE "PAUL PĂLTĂNEA" A
AMBASADORULUI REPUBLICII POPULARE CHINEZE ÎN ROMÂNIA, EXCELENTA SA
DOAMNA JIANG YU

Ambasadorul Republicii Populare Chineze În România, Excelenţa Sa doamna Jiang YU, Împreună
cu secretarul ambasadei, domnul Liu Yang au avut plăcerea să viziteze expoziţiile Muzeului de
Istorie "Paul Păltănea"Galaţi. În cadrul vizitei la instituţia muzeală, delegaţia străină a admirat
expoziţiile de bază: "Repere arheologice la Dunărea de Jos", .Arnblent românesc - ambient
european, a doua jumătate a sec. al XIX-lea - Începutul sec. al XX-lea", "Civilizaţia tradiţională

din sudul Moldovei", precum şi pe cele temporare: "Uniforme militare româneşti din secolul al
XX-LEA (anii' 40 - anii' 80)" şi "0 lume văzută prin obiectivul aparatului foto".La finalul vizitei,
Ambasadorul Republicii Populare Chineze În România, Excelenta Sa doamna Jiang YU a semnat
in cartea de onoare a Muzeului de Istorie "Paul Păltănea".



30 OCTOMBRIE - ACTIVITATE EDUCATIONALĂ LA CASA RURALĂ "ION AVRAM
DUNĂREANU" - COMUNA SUHURLUI '

Un grup de copii de clasa I, de la câteva şcoli gimnaziale din Galaţi a avut ocazia să afle, la Casa
Rurală '1on Avram Dunăreanu" din comuna Suhurlui, secţie a Muzeului de Istorie "Paul
Păltănea", despre ordinea sătească de altădată. Cea care i-a condus În călătoria imaginară pe
copii a fost doamna muzeograf Sonia Antohe, coordonatoarea proiectului de promovare turistică

a Casei Rurale '1on Avram Dunăreanu".



Proiecte realizate În parteneriat În cadrul programelor În afara sediului instituţiei

p..ezintă: •
Sala de festivit ăţ! "volta ire"
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SMARANDA BRĂESCU
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- FEMEIA CARE A AJUNS #SUS",04 OCTO BRIE - "SMARANDA BRĂESCU

EUROSCOLA "VOLTAIRE" CRAIOVA
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi , În
parteneriat cu Liceul "Voltaire" Craiova, au
desfăşurat o activitate despre personalitatea
Smarandei Brăescu , În cadrul proiectului
Euroscola "Voltaire".

14 OCTOMBRI E - EXPUNERE "ZIUA ARMATEI ROMÂNIEI ÎN ŞCOLI- 2019"

Seria acţiunilor dedicate Zilei Armatei Române,
organizate de Centrul Militar Judeţean Galaţi , În
parteneriat cu Muzeul de Istorie "Paul Păltănea"
Galaţi, a debutat luni, 14 octombrie la Şcoala

gimnazială nr. 7. În prima parte a acţiunii,
muzeograful Valentin Badea le-a prezentat
elevilor expunerea "Armata Română şi

Operaţiunea «Barbarossa» (1941)". Totodată,

reprezentanţii Centrului Militar Judeţean Galaţi

le-au vorbit copiilor despre oferta educaţională,

dar şi despre prezenţa militarilor găIăţeni În
teatrele de operaţii . Partea a doua a acţiunii s-a
desfăşurat pe terenul de sport al instituţie i de
Învăţământ, unde militarii au prezentat, pe
ateliere, armamentul uşor de infanterie .



15 OCTOMBRIE - EXPUNERE "ZIUA ARMATEI ROMÂNIEI ÎN ŞCOLI- 2019"

În cea de-a doua zi din cadrul acţiunii "Ziua
Armatei României În şcoli - 2019", organizată

de Centrul Militar Judeţean Galaţi, În
parteneriat cu Muzeul de Istorie "Paul Păltănea"
Galaţi, reprezentanta instituţiei muzeale,
muzeograf dr. Maria-Magdalena Tuluş, a fost
invitată să susţină expuneri elevilor de la
Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" Galaţi.

Tema: '1mportanţa zilei de 25 octombrie" şi

faptele de vitejie ale soldaţi lor români din
timpul celui de-AI Doilea Război Mondial.

17 OCTOMBRIE - EXPUNERE "ZIUA ARMATEI ROMÂNIEI ÎN ŞCOLI- 2019"

o nouă lecţie de istorie s-a desfăşurat pe 17
octombrie la Colegiul În cadrul acţiunii "Ziua
Armatei României În şcoli - 2019", organizată

de Centrul Militar Judeţean În parteneriat cu
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi.

Muzeograful Valentin Bodea le-a prezentat
elevilor expunerea "Armata Română şi

Operaţiunea «Barbarossa» (1941)" şi despre
importa nţa zilei de 25 octombrie. În cadrul
aceleeaşi acţiuni, elevii Colegiului Tehnic "Paul
Dimo" au avut ocazia să cunoască detalii
despre oferta educaţională, dar şi despre
prezenţa militarilor găIăţeni În teatrele de
operaţii militare. În plus, pe terenul de sport,
elevii au admirat tehnica militară şi chiar au
avut ocazia să atingă armamentul uşor.



21 OCTOMBRIE - COMUNICARE: "EDUCAŢIA SCHIMBĂ VIEŢI. ARISTIDE SERFIOTI,
UN OM ÎN SLUJBA OAMENILOR"

Elevii Colegiului Naţional "Alexandru Ioan Cuza"
Galaţi au avut ocazia să afle mai multe detalii
despre activitatea şi personalitatea medicului
Aristide Serfioti. Muzeograful dr. Delia Mariana
Pohrib, din cadrul Muzeului de Istorie "Paul
Păltănea" a fost cea care le-a prezentat
adolescenţilor povestea de succes a renumitului
doctor de origine greacă. Acţiunea intitulată "
Educaţia schimbă vieţi. Aristide Serfioti, un om
În slujba oamenilor" face parte din proiectul
Euroscola În care sunt implicaţi 23 de elevi ai
Colegiului Naţional "Alexandru Ioan Cuza",
coordonaţi de prof. Maria-Isabela Miron.

•



21 OCTOMBRIE - EXPOZIŢIE: "GRIGORE AL. GHICA ŞI EPOCA SA"

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a

răspuns invitaţiei Complexului Muzeal Naţional

"Moldova" Iaşi - Muzeul de Istorie a Moldovei,

de a participa alături de Arhivele Naţionale ale

României - Serviciul Judeţean Iaşi, Biblioteca

Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi,

Muzeul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi,

Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi,

Bibliotecii Academiei Române - Cabinetul de

Stampe, Muzeului Naţional de Istorie a

României, Muzeului Militar Naţional "Regele

Ferdinand" Bucureşti, Muzeul Naţional de Artă a

României şi a Muzeului de Artă din Târgovişte

la organizarea expoziţiei "GRIGORE AL. GHICA

ŞI EPOCA SA". Expoziţia este dedicată Împlinirii

a 1JO de ani de la urcarea pe tronul Moldovei a

Domnitorului Grigore AI. Ghica.

Participări la simpozioane naţionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice etc.

03 OCTOMBRIE : COMUNICARE SIMPOZIONUL NAŢIONAL ''VASILE PÂRVAN" BACĂU

În perioada 3-4 octombrie 2019 s-a desfăşurat la

Bacău, Simpozionul Naţional "Vasile
Pârvan", organizat de Complexul Muzeal .Julian
Antonescu" din Bacău, În parteneriat cu Serviciul
Judeţean Bacău al Arhivelor Naţionale. Muzeul de
Istorie "Paul Pă ltănea" Galaţi a fost reprezentat
de doamna muzeograf dr. Mariana-Delia Pohrib
care a susţi n ut comunicarea cu tema "Referinţe

istorice privind patrimoniul imobiliar deţinut de
către familia de negustori greci Topali, În oraşul

Galaţi, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi Începutul
secolului urm ător".



03 OCTOMBRIE SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE "RESTrrUTIO ES"

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a
participat În perioada 3-4 octombrie, prin
personalul specializat din cadrul laboratorului
de restaurare, la Sesiunea de Comunicări

Şti i nţifice, "Restitutio Es", ediţia a IV-a,
organizată de Muzeul Istoriei, Culturii şi

Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos
Galaţi. Acţiunea a avut ca scop cunoaşterea

unor modele noi sau consacrate privind formele
de degradare şi implicarea factorilor externi În
apariţia lor, precum şi a metodelor de
prezervare prin operaţiuni de conservare
restaurare, şi deasemenea, punerea În circuitul
ştiinţific a unor lucrări specifice, prin redactarea
unui album al sesiunii cu lucrări ştiinţifice În
domeniul restaurării şi conservării bunurilor
culturale de patrimoniu.

-'
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În luna OCTOMBRIE 2019, Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a atras, prin
manifestă ri le de la sediul instituţiei şi din afara acesteia, ca organizator sau partener, un
numă r de 1085 participanţi din care:

- 591, cu plată

- 494 9ratuit.

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

În anul 2019 prin diverse mijloace - afişe, pliante, flyere, comunicate şi articole de presă În
mass-media, reportaje lV, 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.

•
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