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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 Achizitii publice
bugetară Realizate aprilie 2017 Preconizate mai 2017
20.01 99.448 115.500

20.01.01 - -
20.01.02 - -
20.01.03 7.247 10.000
20.01.04 567 1.000
20.01.05 - 1.500
20.01.06 - -
20.01.08 1.672 3.000
20.01.09 59.408 60.000
20.01.30 28.354 40.000
20.02 3.198 -
20.05 - 10.000
20.06 893 1.000

20.06.01 893 1.000
20.06.02 - -
20.11 - 1.000
20.13 - 1.000

Total 20 101.539 128.500
71 - -

71.01.02 - -

71.01.30 - -
Total 101.539 128.500

II. Domeniul resurse umane
1. Număr de posturi aprobate de autoritatea coordonatoare - 39, personal contractual;
2. Număr de posturi ocupate - 39, personal contractua l;
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 funcţi i 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. Număru l de sala riaţi care au participat la programe de formare profesiona lă şi tematica
acestor programe - Nu este cazul.
III. Domeniul dezvoltare regională - Nu este cazul
1. Idei de proiecte/i n iţiative ;

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 instituţ iei - 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. Număru l de reclamaţii administrative adresate instituţie i , În baza Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la info rmaţii l e de interes public, cu mod i fi cările şi completă ri l e

ulterioare - Nu este cazul;
8. Numărul de reclamaţii administrative soluţionate În favoarea reclamantului - Nu este
cazul;
9. Număru l de plângeri la adresa i nstituţi e i , aflate pe rolul instanţelor de judecată,

formulate În baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
cu mod i fică ri le şi completările ulterioare - Nu este cazul;
10. Numărul de plângeri soluţionate de i nstanţe le de judecată În favoarea reclamantului 
Nu este cazul;
11. Propuneri pentru Îmbunătăţi rea activităţi i de soluţionare a so l ic itărilor 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
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1-30 aprilie 2017 - Exponatul lunii : DOUĂ STRIGILII ROMANE DESCOPERITE Î N
TUMULUL NR. I DIN CARTI ERUL DUNĂREA, JUDEŢUL GALAŢI

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi,

a propus publicului găIăţean În luna aprilie a.c.,
În cadrul proiectului expoziţional Exponatul
lunii, prezentarea unor bunuri muzeistice cu
valoare deosebită din patrimoniul instituţiei:

DOUĂ STRIGILII ROMANE DESCOPERITE
ÎN TUMULUL NR. I DIN CARTIERUL
DUNĂREA, JUDEŢUL GALAŢI.

La Începutul anilor '80, arheologul
Mihalache Brudiu efectua o cercetare
arheologică cu caracter preventiv În zona
Cartierului Dunărea. Din informaţiile avute la
dispoziţie, necropola tumulară se afla pe o
terasa superioa ră a Dunării, În apropierea
confluenţei cu râul Siret. Din inventarul pieselor
descoperite Într-unul dintre aceşti tumuli se
numără şi două strigilii realizate din bronz şi

bogat ornamentate. Strigilis este un instrument
folosit din cele mai vechi timpuri pentru
eliminarea resturilor de ulei, sudoare şi praf de
pe corpul atleţil or după realizarea exerciţii l or

fizice.
Micro-expoziţia oraganizată de

muzeograf Adrian Adamescu a putut fi vizitată

la Muzeul "Casa Cuza" Galaţi (str. AI. I. Cuza,
nr. 80) În perioada 1 - 30 aprilie 2017, de
miercuri până duminică, Între orele 10.00 
18.00.

M U ZEUL D ISTORIE RgOMAN'A.. ..... .
~..( . ,'p:AUL PĂLT- " GALAŢI .

- =--- .1

DouĂ STRIGllI l ROMANE DESCOPERITEÎNTUMULUL NR.I

DIN CARTIERUL DUNĂR EA, lUD. GALAŢI

EXPO AIUllU II
1·30APRILIE 2011

la uzeul "Casa Cuza odă", str. 1. 1. Cuza, or.80.

2 aprilie 2017 - Colocviu: SMARANDA BRĂESCU - REGINA AERULUI şi lansare de
carte: AVIONUL IAR-93. OAMENI ŞI FAPTE, autor Gheorghe l on-Vaida
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi În colaborare cu ARPIA Filiala "General Av. Aurel
Niculescu" Gal aţi, Primăria Galaţi şi ARPIA Filiala Cluj-Napoca a organizat duminică, 2 aprilie
2017, ora 12.00, un eveniment dedicat SMARANDEI BRĂESCU - REGI NA AERULUI:
acordarea titlului de "Cetăţean de onoare post mortem al municipiului Galaţi".

De numele Smarandei Brăescu se leagă Începuturile paraşutismului românesc.
Performanţele sale (campioană europeană la paraşutism În 1931 şi campioană mondială În
1932) au făcut ca În multe locuri din lume să se vorbească cu admiraţie despre România, ecouri
ale acestor realizări Înregistrându-se În presa naţională şi internaţională. Poetul Octavian Goga
afirma: "nu cunosc un devotament pentru o idee, manifestat cu o pornire de sacrificiu mai
curată, mai Îndrăzneaţă şi mai nobilă decât actele eroice ale acestei fiinţe plăpânde care,
primejduindu-şi viaţa de atâtea ori, a stabilit un record În aviaţie, purtândfaima numelui nostru
peste hotare".

De asemenea, În cadrul evenimentului, It. cdor. av. (rz) Gheorghe Ion-Vaida a lansa
cartea AVIONUL IAR-93. OAMENI ŞI FAPTE, care dezvăluie destinul unui om-pilot, destinul
unui avion şi chimia creată Între aceştia.

Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul "Casa Colecţiilor" Galaţi (fosta Farmacie Ţinc, str.
Eroilor, nr. 64), secţie a Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi.
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MUZE~L ~E ISTORIE 'ii'
.PAULPALTA EA" GALAŢI ~I

Q A.R.P.I.A
~ FILIALA "GENERAL AV. AUREL NICULESCU" GALAŢI

Duminică,2 aprilie 2017, ora 1200

la Muzeul "Casa Colecţiilor" Galaţi, str. Eroilor, nr, 64

~ A.R.P.l.A
~ FILIALA CLUJ·NAPOCA

Lansare de carte

autor lt.cdor, av, (rol) G heorg he- Io n Va lda

AVIONUL IAR-93
OAME 1 ŞI FAPTE

PRIMĂRIA GALAŢI

Colocoiu

SMARA DA BRĂESCU
REGI A AERULUI

7 april ie 2017 - Lansare de carte : ÎN DIALOG CU AL TREI LEA, autor Leonard Matei
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a organizat vineri, 7 aprilie 2017, ora 16.00, un

eveniment cultural prilejuit de lansarea cărţii: Î N DIALOG CU AL TREILEA, autor Leonard Matei.
.Poesia lui Leonard nu se cere decriptată, ea te pune imediat În contact cu o atmosferă

proprie, bine contu rată, pregnantă, electrizată după anumite linii de forţă, spre aici sau spre
dincolo «cu inima de care copilul este nedespărţlt». Poet matur, sobru, deloc grăbit, aflat acum la
a doua carte, Leonard Matei ne face părtaşi unui spectacol interior condus cu luciditate de la
monolog la dialog, fie şi cu acest misterios al treilea." (Iulian Grigoriu - Prefaţă "În dialog cu al
treilea")

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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Adi George Secară

Stela Iorga
Yigru Zeltil

lulian Grigoriu
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10 aprilie 2017 - Tur cu ghidaj: CU BASTONUL PRIN GALATZ, Ed iţia a I I-a
Muzeul de Istorie "Paul Păltânea" Galaţi În parteneriat cu Colegiul Naţional "Costache Negri"

Galaţi, Şcoa la Gim nazia l ă nr. 22 Galaţi, Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna" Galaţi,

Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" Galaţi, Şcoala Gim nazială nr. 7 Galaţi, Şcoala Gimnazială

"Iulia Haşdeu" Galaţi şi Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Ga l aţi , a organizat În perioada 10-14
aprilie 2017, În cadrul proiectului HO retrospectivă istorică a oraşului Galaţi'; tururi cu ghidaj
al monumentelor istorice din municipiul Galaţi sub genericul HCU BASTONU L PRIN GALATZ /; pe
traseu: Casele Mantu - Casa Maria Maras - Vadul Comisiei Europene (Negroponte) - Epitropia
Bisericii Vovidenia - Casa Dr. Dumitru Vizzu - Casa AI. Stratia - Vadul Cărăbuş - Casa Panait G.
Cutava - Casa Cuza Vodă .

Program:
• luni, 10 aprilie 2017, ora 900, Colegiul Naţiona l .Costache Negri" Galaţi, Şcoala Gimnazială nr. 22
Galaţi;
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• marţi, 11 aprilie 2017, ora 1330, Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna" Galaţi;

• miercuri, 12 aprilie 2017, ora 1100, Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" Galaţi, Şcoala

Gimnazială nr. 7 Galaţi;

• joi, 13 aprilie 2017, ora 1030, Şcoala Gimnazială "Iulia Haşdeu" Galaţi;

• vineri, 14 aprilie 2017, ora 1000, Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Galaţi.

"Oraşul Galati este plin de legende pe care vă invit să le descoperim Împreună. Vom păşi pe
fosta uliţă de lângă mal, care În trecut a mai purtat numele de strada Mihai Bravu şi apoi strada
Cuza Vodă (astăzi strada AI. 1 Cuza), unde vom afla povesti. dar şi fapte reale despre case (astăzi,

monumente istorice: Casele Mantu, Casa Cuza Vodă, etc.) şi personalităţile care le-au locuit:
Stavru Mantu şi familia sa, AI. 1 Cuza şi familia sa, Grigore Trancu-Iaşi, Dr. Dumitru Vizzu, Ulisse
Negroponte, Fani Terdim. etc. "(muzeograf Valentin Bodea)

. MUZEUL DE ISTORIE ROM~NI"

"PAUL PĂLT.ĂNEA" GAlAŢI \,_.1
cnu:GIUL NAl10NAL .COSTAOIE Nl!CKr f.AJ.A11 ŞCOAl.A GlMNAZIALA ,MIIWLSAOOVEANU" GALA11

cnIF.GIUL HA110NAL.AI. 1. <'WA' GAIA11 ŞCOAl.A G1MNAZ1A1Ă -'UUA IIAŞ06U"GALA11

COu:GIUL 061NDUSn/h AUMI!NTARĂ,I:l.mADOAMNA' GALA11

ŞCIlAIA GI!'ANAZIA~ NIl. u I''''I.A11

şCOALA (;1 AZIAlĂ .. 7GA1.All

/
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13 aprilie 2017 - Manifestare culturală: SĂRBĂTORILE PRIMĂVERII, Ediţia a V-a
Muzeul de Istorie "Paul Păltânea" Galaţi, În parteneriat cu Asociaţia Culturală pentru

Tradiţie, Istorie şi Justiţie Socială "Casa Rurală Ion Avram Dunăreanu" Suhurlui, a organizat joi, 13
aprilie 2017, ora 11.30, la manifestarea culturală SĂRBĂTORILE PRIMĂVERII, ediţia a V-a.

Primăvara, anotimpul În care totul Înverzeşte şi livezile se Împodobesc cu salbe colorate de
flori, aduce cu ea o serie de sărbători, atât religioase cât şi folclorice, referitoare la deschiderea
anului agricol, apicol, pastoral. Între sărbătorile religioase, Paştele, pentru creştinii de pretutindeni
reprezintă simbolul renaşterii, speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, biruinţa luminii asupra
Întunericului, a binelui asupra răului. După intrarea lui Iisus Hristos În Ierusalim, În ziua de Florii, la
câteva zile a fost judecat şi răstignit pe cruce, fiind aşezat În mormânt şi Înviind la trei zile după

aceea. Aceste evenimente se petrec Într-o singură săptămână, cea a Patimilor, culminând cu
momentul de mare bucurie, Învierea Domnului.

Si anul acesta, elevii şcolilor gimnaziale din Suhurlui şi Rediu, au trecut pragul casei noastre
pentru a ne aminti prin scenete, cântece şi dansuri populare, atât momentele patimilor lui Hristos
cât şi pe acela al bucuriei nemărginite, Învierea lui Iisus, trecerea de la Întuneric la lumină, de la
moarte la viaţă.

Evenimentul coordonat de muzeograf Ionela Daniela Antohe s-a desfăşurat la Casa Rurală "Ion
Avram Dunăreanu" Suhurlui, secţie a Muzeului de Istorie "Paul Păltânea" Galaţi.

Sărbătorile Primăverii

7



27 aprilie 2017 - Expoziţie : OAMENI ŞI LOCURI DIN BUCOVINA
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi În colaborare cu Muzeul Bucovinei, Serviciul

Etnografie, a vernisat joi, 27 aprilie 2017, ora 12.00 expoziţia OAMENI ŞI LOCURI DIN
BUCOVINA.

Expoziţia readuce imaginea satului bucovinean prin chipuri de oameni, ocupaţii şi

meşteşuguri tradiţionale, arhitectura caselor şi peisajul anilor '70. Clişeele document realizate În
cadrul campanit'lor de cercetare În teren se află În arhiva etnografică a muzeului şi au ajutat la
organizarea muzeelor etnografice ale judeţului Suceava. Cele 53 de imagini alb negru sunt şi o
invitaţie la redescoperirea Bucovinei de szi, unde peisajul cultural Încă mai păstrează parte din
cultura şi civilizaţia tradiţională. (Violeta Enea - şef Serviciul Etnografie, Muzeul Bucovinei)

Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul "Casa Colecţli lor" Galaţi (fosta Farmacie Ţinc, str.
Eroilor, nr. 64), secţie a Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi.

:_."

mU/cot.:,nfi.mi:l'â J,:m.lil.com

Expoziţie

nnmeru
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LOC I
Din

BUCOUlnn

ER 18 J: joi , 27 aprilie 2017, ora 12""
la 'l uzeul " Ca a olccţiilor", Galaţi

str. Eroilor, nr, 64

HiSloric. " ~-~
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În luna APRILIE 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 897 participanţi din care:

- 441, cu plată

- 456 gratuit.

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

Exponatul lunii: "TEZAURUL MONETAR DESCOPERIT LA ŢIGĂNEşTI,
COMUNA MUNTENI, JUDEtUL GALAtI'~

Lansare editorială: "EVOLUTIA SOCIAL-POLITICĂ A POPULATIEI GĂGĂUZE,
DE LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX-LEA ŞI PÂNĂ LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL
XX-LEA'~ autor Oleg Bercu;

Expoziţie: "AURUL şIARGINTUL ANTICAL ROMÂNIEI'~
Conferinţă: ,,140 DE ANI DE LA PROCLAMAREA INDEPENDENTEI DE STATA

ROMÂNIEI'~
INAUGURARE LAPIDARIUM
Expoziţie: ARHEOLGIE-LAPIDARIUM
Expoziţie: CIVILIZATIA TRADITIONALĂDIN SUDUL MOLDOVEI

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 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

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

Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2011.

DIRECTOR,
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