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E-mail: muzeuistoriegalati@yahoo.com, Web: www.migl.ro

RAPORT DE ACTIVITATE
AUGUST 2017

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

luna următoare, se prezintă astfel :

Clasificaţie Achiziţii publice
bugetară Realizate august 2017 Preconizate sept. 2017
20.01 78.832 33.500

20.01.01 - -
20.01.02 - 2.000
20.01.03 5.440 6.000
20.01.04 753 1.000
20.01.05 - 1.500
20.01.06 - 1.000
20.01.08 2.353 2.000
20.01.09 62.623 20.000
20.01.30 7.663 -
20.02 - 1.000
20.05 379 1.000
20.06 30 -

20.06 .01 30 -
20.06.02 - -
20.11 - 1.000
20.13 - -

Total 20 78.862 36.500
71 - -

. 71.01.02 - -
71.01.01 - 250.000

Total 78.862 286.500

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 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 petiţillor - 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 

u este cazul;
11. Propuneri pentru Îmbunătăţirea activităţii de soluţionare a solicitărilor de informaţi i 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 cadru l programelor la sediul institutiei

2 - 31 august 2017 - Exponatul lunii: MĂRCI POŞTALE DI EMISIU EA
FERDI A D- ECIRCULATE (MOSCOVA 1917)

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, a prezentat publicului vizitator În luna august
a.c., În cadrul proiectului expozlţlonal Exponatullunii, bunuri muzeale cu valoare deosebită

din patrimoniul instituţiei: MĂRCI POŞTALE DIN EMISIUNEA FERDINAND
NECIRCULATE (MOSCOVA 1917).

Pe fondul Primului Război Mondial, la sfârşitul anului 1916, după cucerirea capitalei,
armata, guvernul şi curtea regală a României se retrag la Iaşi. În cursul anului 1917, România,
aliata Rusiei, comandă la Moscova tipografierea unor mărci poştale care urmau să fie folosite
ca mărci uzuale pe teritoriul ţării neocupat (Moldova dintre Carpaţi şi Prut) de Puterile Centrale.

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi deţine În colecţia sa de Filatelie, mărci poştale

tipărite la Moscova În anul 1917, din emisiunea .Ferdinand - necirculate": valoarea 10 bani,
culoarea roşu aprins, nedantelat; valoarea 25 bani, culoarea albastru, nedandelat; valoarea 35
bani, culoarea violet, dantelat; valoarea 40 bani, culoarea verde-albastru, dantelat; valoarea 50
bani, culoarea galben, nedantelat şi un "timbru de ajutor": valoarea 5 bani, culoare verde,
nedantelat, neobliterate. Aceste mărci poştale au aparţinut inginerului qălăţean Constantin
Apostolide şi au fost donate Muzeului de Istorie Galaţi, În anul 1978.

Micro-expoziţia organizată de muzeograf Valentin Bodea a putut fi admirată la Muzeul
"Casa Cuza" Galaţi din str. AI. I. Cuza, nr. 80, În perioada 2 - 31 august 2017, de miercuri până
duminică, Între orele 10.00 - 18.00.

MUZEUL DE ISTORIE ROM~NIA

"PAUL PĂLTĂNEA" GAlATI ~}
1

Mărci poştale din emisiunea
"Ferdinand - necirculate

(Moscova 1917)"

2 - 3 1 August 2017
Iu zeul ; asa uza Vodă" Galaţi. str. 1. 1. Cuza, nr, 80
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12 august 2017 - Vernisaj expoziţie: PE AICI NU SE TRECE! MARELE RĂZBOI ÎN
DOCUMENTE ŞI OBIECTE DE PATRIMONIU
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, a prezentat publicului vizitator În luna august a.c.,
Anul 2017 a Înscris În calendarul evenimentelor memorabile, Împlinirea a 100 de ani de la
bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, Primăria Municipiului Tecuci În colaborare cu Muzeul de
Istorie .Teodor Cincu" au comemorat acest moment, prin organizarea unor manifestări care au
avut rolul de a reaminti momentele istorice la care tecucenii au participat prin vitejie şi jertfă.

La aceste manifestări, Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi şi-a adus aportul cu 107 bunuri
muzeale la organizarea expoziţiei tematice PE AICI NU SE TRECEl MARELE RĂZBOI ÎN
DOCUMENTE ŞI OBIECTE DE PA TRIMONIU care cuprinde arme albe şi de foc, brevete şi

medalii din Primul Război Mondial.
Expoziţia a fost realizată de Muzeul de Istorie .Teodor Cincu" În parteneriat cu Muzeul de
Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, Asociaţia Romilitaria din Brăila şi colecţionarul particular Ion
Mihai.

t

IIl1ZEl1L DE laTORIE
• T ODOR CII'CU· T CUCI

··.-··.. t O

PRIIIAJuA IIUWICIPW LUI
TECUCI

Sâmbăt 12 ugu t 2 017

Program
8 :00 - Catedr la Sf. Gheorgh , Sf nta Liturghie intru

pomenirea r oilo r Neamului.
10 :00 - tueeut de Is torie .Teodor C incu' , Verrrieaju!

xpoziţlet " P e aici nu .e trecel Marele Rlu,bol i n
documente ,1 obiecte de patrimoniu" .
Partenen : Muzeul de Istorie , Pa u l Păllanea ' Galaţi.

Asociaţia ' ROMIUTAR/A" Brăila

Colecţionari particulari
10 :45 - Pro ram muzical. Fanfara. alurile Dunarii ' a

Cen trului Cult ural .Dunărea de Jos' GaJali .
II :0 0 - Mu,ul Recuno,Unţel.
12 :00 - P rcul Central ,.Al.l Cuza' , Gr diruţu 14 - dezvettre

placă omagială,

Rond Expoziţtonal.

S finlirea ş i arborn r ea Drupelului T rico lor şi a
rapelulul de luptă al Re girn ermrlu i 24 Infanterie Tec u c i.

uneri d e co.r.Qane.

4



31 august 2017 - Conferinţă de lansare proiect: RESTAURARE ŞI AMENAJARE
MUZEUL "CASACOLECŢIILOR" (FOSTA FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi , În calitate
de Beneficiar, imp lementează , Începând din luna august 2017, proiectul RESTAURARE ŞI

AMENAJARE MUZEUL "CASA COLECTIILOR" (FOSTA FARMACIE ŢINC) DIN GALATI,
proiect care vizează impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi

valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale.
Joi, 31 august 2017, ora 10.00, la Muzeul "Casa Colecţiilor" a avut loc conferinţa de lansare a
proiectului. Cu acest prilej, reprezentanţii Consi liului Judeţean Galaţi, alături de managerul
Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi au oferit o scurtă incursiune În povestea Casei Ţinc şi

au prezentat detaliile proiectului cu finanţare asigurată prin Programul Operaţional Regional
2014-2020, Axa prioritară 5 - "Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural", Prioritatea de investiţii 5.1. "Conservarea,
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural".

Restaura re şi amenaja re
uzeul "Casa Colecţlllor"

(fosta Farmacie Ţine) din Galaţi
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31 august 2017 - Participare la Sesiune de comunicări ştiinţifice: ORAŞUL TECUCI
PE HARTA TEATRELOR DE OPERAŢII

Joi, 31 august 2017, s-a desfăşurat la Muzeul de Istorie .Teodor Cincu" din Tecuci,
Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Oraşul Tecuci pe harta teatrelor de operaţii".

În cadrul acestei Sesiuni, dr. Maria Magdalena Tuluş, muzeograf la Muzeul de Istorie
"Paul Păltănea" Galaţi a susţinut comunicarea cu tema UN EPISOD MAI PUŢINCUNOSCUT
DIN PRIMUL RĂZBOIMONDIAL: LUPTELEDE LA CIREŞOAIA ŞI COŞNA.

w w

* *
ORAŞUL TECUCI PE HARTA TEATRElOR DE OPERATII

• Conf. Univ. Dr. Ion GIIELEŢCHI • Universitatea deStat
..B. P. Haşdeu" din Cahul
.JJill4JllliUIII M.iJpi. priIIM _~ .iclI1rl~ II AI7fUIUiRomln~
bI pra.dRttlHli MondJlII";

• Prof. Traian D. LAZĂR. Ploieşti
Rrgrlr FrrdJn6lul fi" frllnllU Amulln J - Tecuci; -I-9/17-ZZ IlIIgIlSl

1917 ":

• COIlr. Univ. Dr. Arthur TI/LUŞ • Universitatea ..Dunărea de Jos" din
Galaţi

JMIIl#gt.rlll"rimuhll Rltl.NiltlotuJJlIIf/lIltlllTii Uniri din 1918-;

• Decernarea Premiului Jon T. Silln
''aIIZi

• Constantin Tudorache, Ploieşti . CtllrmrptJIl'micr

• Muzeograf Dr. Magda lULUŞ • Muzeul de Istorie ..Paul Păitănea'

Galaţi

.Un rplstlll RUIipllţln CIUU1.fCIl1 din Prinwl RttbDi MondJlII: LIIJ'Mr '"
III CIrr.~tJtI1tl fi C.flltl":

• Dr. ConstantinDOBRESCU. Ploieşti

"T«McbU ÎIt tUumbril' 191f1- ill1l11.tulr191i. Ml'_rlallstidr.

• Expert Gr. I. LucianDRĂGHICI • Arhivele Militare Naţionale Române
"lin W.1l 'erucr.tl1l trl Ri;.boiului '" i nJreglrr: 1,,""111 tU divizlr
tIJljIlItmJ I on Istralr":

• Marius MITROF- Direcţia judeţeană pentru Cultura Galaţi

.,.JltHIIUftmI1Il rToUt1I'cqntpi din TI'C/lc/".

31 august 2017 - Conferinţă de lansare proiect: RESTAURARE ŞI AMENAJARE 31
august 2017 - ROCAT (Romanian Century Art Tour)

31 august a adus la Galeria Alexandra's trei artişti contemporani senzaţionali: plctorlţa

Ana Necolau, designerul Delia Lazar şi bijutierul Kristian Dimofte. Cu acest prilej, au fost
expuse şi şase piese din patrimoniul Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, donate de
Kristian Dimofte.

RaCAT reprezintă o serie de evenimente dedicate artei din România, În toate formele
ei, ca un omagiu adus Centenarului Marii Uniri. Proiectul RaCAT (Romanian Century Art Tour)
pune faţă În faţă artişti plastici, creatori de bijuterii, designeri de modă, muzicieni şi tineri
merituoşi, Într-un loc plin de lucruri frumoase, din inima Bucureştiului.
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În luna AUGUST 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 358 participanţi din care:

- 152, cu plată

- 206, gratuit.

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

Exponatul lunii: FARFURIE DECORATIVĂ CU SCENE DIN RĂZBOIUL DE
INDEPENDENTĂAL ROMÂNIEI;

Expoziţie: COMERŢŞI INDUSTRIE iN GALAŢIUL INTERBELIC
Lansare editorială: OMAR KHAYYAM RUBA7YAT(CATRENE)

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: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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