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RAPORT DE ACTIVITATE
FEBRUARIE 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 februarie Preconizate martie 2019

2019
20.01 58.753 49.000

20.01.01 - -
20.01.02 - -
20.01.03 12.119 10.000
20.01.04 640 1.000
20.01.05 1.500 1.500
20.01.06 - -
20.01.08 1.221 1.500
20.01.09 31.784 30.000
20.01.30 11.489 5.000
20.02 993 -
20.05 25 -
20.06 257 500

20.06.01 257 500
20.06.02 - -
20.11 - -
20.13 - -

Total 20 60.028 49.500
71 - -

71.01.02 - -
71.01.30 - -

Total 60.028 49.500

II. Domeniul resurse umane
1. Număr de posturi aprobate de autoritatea coordonatoare - 39 , personal contractual;
2. Număr de posturi ocupate - 37, personal contractual;
3. Număr de posturi vacantate În ultima lună şi modalitatea de vacantare - vacantare cf.
art. 611it. A din Legea 53/2003;
4. N umă r 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 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 petitlllor - 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
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20 FEBRUARIE 2019 - CONFERINTĂ: "UN BUN PATRIOT." NICOLAE
PETRESCU-COMNEN ŞI CREAREA ROMANIEI MARI

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea"

Galaţi a organizat miercuri, 20 februarie
2019, ora 14.00, la secţia Lapidarium
(lângă Biserica Greacă), din str. Mr. Iancu
Fotea, nr. 2bis, Galaţi, conferinţa "UN BUN
PATRIOT. " NICOLAE PETRESCU
COMNEN ŞI CREAREA ROMÂNIEI
MARI.

"Născut În anul 1881 la Bucureşti,

Nicolae Petrescu-Comnen, a făcut parte din
«pleiada interbelică de diplomaţi români
alături de Nicolae Titulescu şi Grigore
Gafencu». Avocat, politician şi diplomat, el
s-a remarcat atât În timpul Primului Război

Mondial cât şi În perioada interbelică, prin
activitatea sa legată de drepturile
inalienabile ale românilor din teritoriile
aflate sub ocupaţie străină.

În Europa, propaganda imperială Miercuri. 20 februarie 2019. ora 14' ·'
la luzeul de Istoric .. Paul P ăltănea" - Lapfdar-ium,

austro-ungară şi germană a inoculat ideea Gulllţi. str. l\lr. blllCU, FolI.'a /II'. 2his (I:ÎII~ă niSl..'I-icll G l"Cllc li) .

că România Îşi doreşte să ocupe «teritorii
străine». De aceea, Nicolae Petrescu
Comnen, alături de alţi români aflaţi În
străinătate, au hotărât să combată

propaganda falsă a celor două imperii şi să

pună pe masa cancelariilor din capitalele
europene articole de presă privind
parcursul istoric al naţiunii române".



21 FEBRUARIE 2019 - VERNISAl EXPOZIŢIE: DRUMURI ÎN MEMORIE.
MAUSOLEELE

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi şi Institutul Naţiona l al Patrimoniului a
vernisat joi, 21 februarie 2019, ora 13.00, expoziţia itinerantă "DRUMURI ÎN
MEMORIE. MAUSOLEELE'~ la secţia Lapidarium (lângă biserica Greacă), din str. Mr.
Iancu Fotea nr. 2bis, Galaţi.

"Drumuri În memorie. Mausoleele" este un proiect finanţat de Ministerul Culturii şi

Identităţii Naţionale , În cadrul programului Centenar. Iniţiat de Institutul Naţional al
Patrimoniului, proiectul are ca scop valorificarea şi promovarea În spaţiul public, la nivel
naţional şi european, a patrimoniului comemorativ, În mod specific a mausoleelor
ridicate pentru eroii din Primul Război Mondial, aflate pe teritoriul României.

Obiectivul central al proiectului este acela de a clarifica şi disemina funcţia de
spaţii mnemonice ale mausoleelor existente În România, de a promova patrimoniul
comemorativ şi educaţia În domeniul istoric şi cultural a generaţiilor actuale, şi, cu
precădere, a tinerilor, prin intermediul unei serii variate de activităţi, facilitând procesul
de actualizare a semnificaţiei mausoleelor.

Proiectul a fost lansat pe 25 octombrie 2018, de Ziua Armatei Române, la Muzeul
Vrancei din Focşani, cu expoziţia itinerată acum la Galaţi.

Inst itutu l Na ţional al Patnmoniulu i 10 parteneriat cu I-Iuzeul de Istorie . Paul Pâ ltănea · Ga la ţ i

--::: ...
romania 2019 eu
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VernlsaJul expozt IeI a avea loc la Muzeul de l storre . Pau l P ălt ănea ", Galal'.
Sectia La pidarium ( l â n g ă Biserica Greacă), Strada Mr . Iancu Fotea nr . 2,

21 tebruar te 2019 , ore 13 0
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26 FEBRUARIE 2019 - CONFERINŢĂ: POLITICĂ ŞIINSECURITATE ÎN
ROMÂNIA MARE. PROBLEMA COMITAGIILOR BULGARI

Marţ i , 26 februarie 2019, ora 17.00, s-a desfăşurat conferinţa "POLITICĂ ŞI
INSECURITATE iN ROMÂNIA MARE. PROBLEMA COMITAGIILOR BULGARI"
susţinută de domnul conf. univ. dr. habil. Cătălin Negoiţă În cadrul proiectului Direcţiei

Judeţene pentru Cultură Galaţi, În parteneriat cu Muzeul de Istorie "Paul Păltănea",

proiect dedicat Centenarului Marii Uniri şi intitulat "Cum s-a creat România".
Evenimentul a avut loc secţia Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galati 

Lapidarium (lângă Biserica Greacă), din str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2bis, Galaţi.
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CUM S-A CREAT ROMÂNIA
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Politică şi insecuritate în România Mare
Problema co m itagiilor bulg ari

În luna FEBRUARIE 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 478 participanţi din care:

- 184, cu plată

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

ATELIER DE CREAŢIE: POVESTEA MĂRJIŞORULUI
EXPUNERE ŞTIINŢIFICĂ: REGELEFERDINAND I - UN DESTIN PENTRU

ROMÂNIA

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: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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