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RAPORT DE ACTIVITATE
DECEMBRIE 2019

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 Preconizate

DECEMBRIE 2019 IANUARIE 2020
20.01 75.220 63.600

20.01.01 - -
20.01.02 - -
20.01.03 18.222 25.000
20.01.04 796 800
20.01.05 2.000 1.500
20.01.06 177 500
20.01.08 891 800
20.01.09 13.100 30.000
20.01.30 40.034 5.000
20.30.30 - -
20.02 4.998 -
20.05 5.817 -
20.06 65 1.000

20.06.01 65 1.000
20.06.02 - -
20.11 - 8-
20.13 - -

Total 20 86.100 64.600
71 - -

71.01.02 - -
71.01.30 - -

Total 86.100 64.600

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 contrattual În funcţii 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. 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 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 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 instituţiei

13 DECEMBRIE - FESTIVALUL DE DATINI şI OBICEIURI POPULARE DE SĂRBĂTORI

"SFÂNTA NOAPTE DE CRĂCIUN" - EDIţIA A X-A

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, În colaborare cu Asociaţia Culturală pentru
Tradiţie, Istorie şi Justiţie Socială "Casa Rurală Ion Avram Dunăreanu", Şcoala

Gimnazială nr. 1 Suhurlui şi Şcoala Gimnazială nr. 1 Rediu au organizat pe 13 decembrie
2019, cea de-a X-a ediţie a Festivalului de datini şi obiceiuri populare de sărbători

"Sfânta noapte de Crăciun". Casa Rurală "Ion Avram Dunăreanu" din comuna Suhurlui a
răsunat de colinde şi zâmbete de copii, iar cei care au luat parte la acest eveniment s-au
Încărcat cu bucurii şi gânduri bune.

vineri, 13 decembrie 2019, ora 1100

la Casa Rurală ,,1011 Avram Dunăreanu", comuna Suhurlui, judeţul Galaţi
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18 DECEMBRIE - Vernisaj: "ŞCOLILECOMUNITĂŢILORETNICE DIN GALAŢI,

UNITATE PRIN DIVERSITATE"

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a vernisat pe 18 decembrie, 2019, expoziţia

"Şco l ile comunităţilor etnice din Galaţi, unitate prin diversitate". În fiecare an, pe 18
decembrie, În România este marcată Ziua Minorităţilor Naţionale, stabilită prin Hotărârea

de Guvern nr. 881, din 9 decembrie. România s-a alăturat, astfel demersurilor făcute de
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, despre minorităţi. Pe 18 decembrie
1992 a fost adoptată Declaraţia cu privire la drepturile persoanelor care aparţin

minorităţilor naţionale, etnice lingvistice şi religioase, ca document internaţional care
oferă o garanţie a drepturilor minorităţilor, În toată lumea. Minorităţile naţionale erau
răspândite pe Întreg teritoriul ţării. Şi la Galaţi, chiar dacă au existat de-a lungul vremii,
anumite probleme prin care se dorea impunerea naţionalismului, comunităţile etnice au
reuşit să reziste, mai ales prin şcolile pe care le aveau; acestea au reuşit să păstreze

identitatea comună a membrilor comunităţii, referitoare la tradiţie, cultură şi limbă.

Expoziţia foto-documentară "Şcolile comunităţilor etnice din Galaţi, unitate prin
diversitate" prezintă crâmpeie din istoria şcol ilor comunităţilor etnice. Exponatele aparţin

patrimoniului Muzeului de Istorie "Paul Păltănea".

Vernisaj: miercuri, 18 decembrie 2019 , ora 1400

la Muzeul de Istorie " Paul PăItănea" - Lapidarium,
Galaţi, str. Mr Iancu Fotea, nr, 2 bis (vizavi de Biserica Greacă)
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Proiecte realizate În parteneriat În cadrul programelor În afara sediului instituţiei

o

vă invită miercuri, 04 decembrie2019,

ora 12.00, la expoziţia:

Partene ri :
Muzeul de Istorie Paul PăItănea Galati;

Centrul Cultural Dunărea de Jos Galati - Muze'ul Satului:
Muzeul de Istorie Teodor Ci~cu Tecuci;

ICEMTulcea - Muzeul de Etnografie şi Artă Populară;

Uniunea Armenilor din România - Filiala Galaţi;

Uniunea Democrată Turcă - Filiala Galati;
Uniunea Elenă din Galaţi. .

04 DECEMBRIE - Vernisaj expoziţie: "MOZAIC ETNIC ÎN LUMEA SATULUI"

Un constructiv parteneriat Între Muzeul de
Isto rie "Paul Păltănea" şi Muzeul Istoriei,
Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la
Dunărea de Jos a dus la realizarea unei
expoziţii de excepţie: "MOZAIC ETNIC ÎN
LUMEA SATULUI", vernisată la Muzeul
Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de
la Dunărea de Jos. Alături de Centrul
Cultural Dunărea de Jos Galaţi - Muzeul
Satului, Muzeul de Istorie Teodor Cincu
Tecuci, ICEM Tulcea - Muzeul de Etnografie
şi Artă Populară, Uniunea Armenilor din
România Filiala Galaţi, Uniunea
Democrată Turcă - Filiala Galaţi , Uniunea
Elenă din Galaţi, Muzeul de Istorie "Paul
Păltănea" a reuşit să prezinte publicului
specificul multiethnic din zona Dunării de
Jos. Expoziţia va fi deschisă publicului În
perioada decembrie 2019 - februarie 2020.



18 DECEMBRIE - Vernisaj: "BACK UP" - Valorificarea arhivei istorice a Comisiunii
Monumentelor Istorice

Institutul Naţional al Patrimoniului a iniţiat un proiect multianual, cofinanţat de
Administraţia Fondului Cultural Naţional, ce are ca scop conservarea, protejarea şi

valorificarea uneia dintre cele mai importante arhive istorice din România, arhiva
Comisiunii Monumentelor Istorice.
În parteneriat cu Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" din Galaţi, În data de 18 decembrie
2019 a avut loc vernisarea expoziţiei Back Up - Valorificarea arhivei istorice a Comisiunii
Monumentelor Istorice, la sediul Centrului Multicultural "Dunărea de Jos", Str.
Domnească nr. 61, Galaţi. Expoziţia va fi deschisă până În data de 11 ianuarie 2020 şi

cuprinde 12 panouri fato-documentare ce reflectă activitatea prodigioasă a
reprezentanţilor Comisiunii Monumentelor Istorice şi a problemelor discutate de aceştia,

precum şi a unora dintre membrii marcanţi, a discuţiilor purtate, a punctelor de vedere
exprimate şi a problemelor pe care le-au avut de Înfruntat.

EJlP ZITIA
Valorificarea arhivei istorice a

Comisiunii Monumentelor Istorice

Vernisajul expozitiei vaavea locla
Centrul Multlcultural ..Dunărea deJos".str.Domnească nr.61, Galati

18 decembrie.ora12.00



Activităţi metodice găzduite la sediul instituţiei

07 DECEMBRIE - Cerc metodic "DOCENDO DISCIMUS!"

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a I
găzduit pe 7 decembrie 2019 activitatea
metodică a profesorilor de limbă latină:

"Docendo discimus!". Înainte, Însă, cadrele .
didactice participante la această acţiune,

împreună cu inspectorul de specialitate au
vizitat expoziţiile înstituţiei muzeale.



În luna DECEMBRIE 2019, 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 584 participanţi din care:

- 300, cu plată

- 284 gratuit.

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

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

Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2011.
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