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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:

C1asificaţie Achizi ii publice
bugetară Realizate ferbruarie Preconizate martie 2018

2018
20.01 104.210 119.500

20.01.01 - -
20.01.02 - -
20.01.03 11.697 30.000
20.01.04 812 1.000
20.01.05 1.500 1.500
20.01.06 - -
20.01.08 1.385 1.500
20.01.09 74.353 75.000
20.01.30 14.463 10.500
20.02 - -
20.05 - -
20.06 1.801 500

20.06.01 1.801 500
20.06.02 - -
20.11 - -
20.13 - -

Total 20 106.011 120.0 00
7 1 - -

71.01.02 - -
7 1.0 1.30 - -

Total 106.011 120.000

II . Domeniul resurse umane
1. Număr de posturi aprobate de autoritatea coordonatoare -,-,,39, personal contractua l;
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 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.
I II. 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 ţi ne de competenţa instituţiei - Nu
este cazul;
3. Numărul de petiţi i 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 i nformaţiile 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 i n stituţiei , aflate pe rolul i nstanţelor de judecată ,

formulate În baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
cu modificările ş i completările ulterloare . 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:



Proie cte proprii realizate În cadrul programelor la sediul instituţiei

16 Februarie 2018 - MANIFESTARE CULTURALĂ: ANUL 1918. EVENIMENTE
ISTORICE PREMERGĂTOAREMARII UNIRI

r--"'.=i~~~f'ltrIr~r-,

Vineri, 16 februarie 2018, s-a
desfăşurat la Muzeul de Istorie "Paul
Păltănea" Galaţ i - Lapidarium, manifestarea
culturală ANUL 1918. EVENIMENTE
ISTORI CE PREMERGĂTOARE MARII
UNIRL Desăvârşirea României Mari,
rea l izată printr-o "simţire a conştiinţei

naţionale", a încununat năzuinţele de
veacuri ale românilor de a tră i Într-un
singur stat.
Activitatea a fost organizată În colaborare
cu Asociaţia Club Kiwanis Galaţi.

28 Februarie 2018 - CONFERINŢĂ: CUM AM DOBÂNDIT CADRILATERUl

În cadrul proiectului "Centenarul Marii Uniri': una dintre activităţile,
organizată de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi, În colaborare cu Muzeul de
Istorie "Paul Pă ltănea" Galaţi , o constituie seria conferinţelor "Cum s-a creat
România ". Aceste conferinţe se vor desfaşura lunar ş i se adresează publicului larg.

Prima conferi nţă, i ntitulată CUM AM DOBANDIT CADRILA TERUL, a fost
susţinută de conf. univ. dr. Cătă l in Negoiţă ş i s-a desfăşurat În data de 28 februarie
2018, ora 17.00, la Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi - Lapidarium. Astfel, o oră

de istorie mai puţin ştiută, a venit să completeze cunoştinţele profesorilor, elevilor şi

studenţilor, publicului larg.



IliRIC 'IA J1Hlli i ,... .IINIRI

( lJl Il RA (... 1 I I

VA I'IV A A

C IC UJl. D E CONFERINŢE

"C UM S -A C RE AT ROMÂNIA"

În luna FEBRUARIE 2018, Muzeul de Istorie "Paul Pă ltănea" Galaţi a atras, prin
manifestările de la sediul i nstituţi ei şi din afara acesteia, ca organizator sau partener, un
număr de 226 participanţi din care:

- 31, cu plată

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

EXPOZIŢIE : 27 MARTIE - UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA

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

În anul 2018 prin diverse mijloace - afişe, pliante, f1yere, comunicate ş i articole de presă În
mass-media, reportaje IV, pe site-ul: www.migl.ro şi pe pagina de Facebook:

https://wwwJacebook.com/muzeuldeistorie.galati.

VII. Domeniul realizăriior pe obiective de i nvestiţii - 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 Judeţulu i Galaţi de-aprobareabuqetulut local al

Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2011.

"


