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RAPORT DE ACTIVITATE
IANUARIE 2020

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

luna următoare, se prezintă astfel:

Clasificaţie Achlzn ii publice
bugetară Realizate Preconizate

IANUARIE 2019 FEBRUARIE 2020
20.01 52.660 74.600

20.01.01 - -
20.01.02 - -
20.01.03 10.216,19 30.000
20.01.04 c 710,59 1.000
20.01.05 1.500 1.500
20.01.06 - -
20.01.08 1.069 1.100
20.01.09 30.642,02 31.000
20.01.30 8.612,69 10.000
20.30.30 - -
20.02 - -
20.05 - -
20.06 192 1.000

20.06.01 192 1.000
20.06.02 - -
20.11 - -
20.13 - -

Total 20 52.852 75.600
71 - -

71.01.02 - -
71.01.30 - -

Total 52.852 75.600

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;
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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;
;fj. 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 prolecte/tnltiatlve:
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 petlţlllor - 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 institutiei

20 IANUARIE - ÎN MEMORIA "APĂRĂTORILOR ORAŞULUI GALAŢI" 7 - 9
(. IANUARIE 1918

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea " din Galaţi a organizat luni, 20 ianuarie 2020, ora
12.00, la Monumentul Apărătorilor Oraşului Galaţi, pentru comemorarea eroilor căzuţi pe
câmpul de luptă, În luna ianuarie 1918. Momentul de aducere aminte s-a desfăşurat la
grupul statuar situat la intersectia străzii LL.Cara iale cu bulevardul Brăilei.

L JUDEŢEAN GALAŢI

UL DE ISTORIE
rĂNEA"GALAŢI
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'Vă ' invitd Iuni; 20 ianuarie 2020, ora It», ia
!Monumentuf.JlPib:.ătorifor Oraşu(w' qafaţ~ pentru

comemorarea eroilor Căzuţi pe câmpu(de (uptă, in

(una ianuarie aanului1918.



24 IANUARIE - ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMANE

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea a organizat la Secţia Lapidarium activitatea dedicată

.' împlinirii a 161 de ani de Unirea Principatelor Române.
!

/



Proiecte proprii derulate În afara sediului instituţiei

22 IANUARIE - Activitate educatională - UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE
ÎN CONŞTIINŢAROMÂNILOR '
Pe data de 22 ianuarie, la ora 14.30, muzeograful dr. Mariana-Delia Pohrib a prezentat
la Şcoala Gimnazială nr. 25, expunerea: "24 Ianuarie 1859 - Unirea Principatelor
Române În conştiinţa românilor".

23 IANUARIE - Activitate educaţională - "UNIREA PRINCIPATELOR ROMANE
DE LA 1859, POVESTITA COPIILOR".

Pe data de 23 ianuarie, la ora 10.30, copiii de la grădiniţa "Omul de Zăpadă" au aflat
de la muzeografuI dr. Maria - Magdalena Tuluş, cum s-a Înfăptuit Mica Unire, În cadrul
expunerii "Unirea Principatelor Române de la 1859 ovestită copiilor".



23 IANUARIE - Expunere ştiinţifică - "PE URMELE LUI ALEXANDRU IOAN
CUZA ÎN ORAŞULGALAJI"

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, În parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr. 29
Galaţi, prin muzeograful Valentin Bodea, a organizat pe 23 ianuarie exunerea cu titlul
"Pe urmele lui Alexandru Ioan Cuza În oraşul Galaţi". În cadrul expunerii au fost
prezentate aspecte privind activitatea lui Alexandru Ioan Cuza În oraşul Galaţi, În calitate
de pârcălab de Covurlui (1856-1857), alegerea ca deputat În Divanul Ad-hoc al Moldovei
(1857), dar şi cele legate de şederea la Casa Cuza Vodă (1830-1859) şi vizitele acestuia
În ora ul Gala i 1859-1866.



În luna IANUARIE 2020, 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 767 participanţidin care:

- 304, cu plată

- 463 gratuit.

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

În anul 2020 prin diverse mijloace - afişe, pliante, flyere, comunicate şi articole de presă În
mass-media, reportaje TV, 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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