
MUZEUL DEISTORIE UPAUL PAlTANJEAt)~
GALATI-ROMÂ NIA, 800010, Str . Al.I.Cuza, nr. 80,

Tel. (40) 236-41.24.08; Fax. (40) 236-46.07.97
E-mail: muzeuistoriegalati@yahoo.com, Web: www.migl.ro

NR. cfJ5 /01.()J 2016

RAPORT DE ACTIVITATE
IULIE 2016

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 Achizitii publice
bugetară Realizate iulie 2016 Preconizate august

2016
20.01 102.573 116.000

20.01.01 - 1.000
20.01.02 - 1.000
20.01.03 3.184 10.000
20.01.04 587 1.000
20.01.05 1.500 1.500
20.01.06 - 500
20.01.08 2.155 3.000
20.01.09 54.173 58.000
20.01.30 40.974 40.000
20.02 - -
20.05 2.030 5.000
20.06 2.404 2.000

20.06.01 2.404 2.000
20.06.02 - -
20.11 - 100
20.13 - 3.000

Total 20 107.007 126.100
71 - -

71.01.02 - -
71.01.30 - -

Total 107.007 126.100

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 - 1- demisie;
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6 iulie 2016 - Lansare de carte: DESCRIPTIO DANUBII şi DESCRIPTIO PONTI
EUXINI

:f)escriptio
;j)anubii P onti <f uxini

MUZEUL DE ISTORIE
"pAUL PĂLTĂNEA" GALAŢI
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Miercuri, 6 iulie 2016, ora 1600
,

la Muzeul "Casa CuzaVodă", str.Al. I. Cuza,nr, 80.
--... - --.......-

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea"

Galaţi În parteneriat cu Fundaţia Europeană

Titulescu, Institutul Cultural Român şi

Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi au
organizat miercuri, 6 iulie 2016, ora 1600 un
eveniment cultural de excepţie prilejuit de
lansarea lucrărilor cartografice:
DESCRIPTIO DANUBII şi DESCRIPTIO
PONTI EUXINI.

Hărţile au fost şi sunt produsul
minţilor creatoare a unor oameni care au
avut harul de a Îmbina frumosul cu utilul,
ştiinţele exacte cu cele conexe istoriei.
Dunărea şi Marea Neagră au fost În centrul
atenţiei Marilor Puteri europene cu
precădere după anul 1856, când se
Înfiinţează Comisia Europeană a Dunării, cu
sediul la Galaţi. Se dorea, aşa cum stipulau
art. 16-18 din Tratatul de Pace de la Paris
din 30 martie 1856, ca prin acest organism
european să se rezolve o situaţie tehnică

privind navigaţia pe Dunărea maritimă până

la Marea Neagră. Încetul cu Încetul acest
aspect tehnic a fost Înlocuit cu unul politico
economic, iar Comisia Europeană a Dunării

trebuia să fie apărătoarea intereselor
comerciale ale naţiunilor riverane Dunării,

fluviu ce străbate şapte state şi trei capitale
europene. Ca români, trebuie să fim
conştienţi că " Întreaga regiune a fluviului
Dunărea, ne este tot atât de preţioasă ca
Rinul, Germaniei; Neva, Rusiei; ca Bosforul
Sultanilor ( ..). Sulina, Galaţi, Brăila,

Severinu/...sunt perle tot atât de preţioase

dezvoltării şi existenţei românilor, ca Suezul,
Malta, Gibraltaru/..., celui mai vast imperiu
al mărilor şi uscatului. "

Invitaţii speciali ai acestui eveniment
au fost: prof. univ. dr. Adrian NASTASE,
Preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu şi

Ovidiu DUMITRU, Director al Muzeului
Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi.

Evenimentul s-a desfăşurat la
Muzeul "Casa Cuza Vodă", secţie a Muzeului
de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi.

Public: 167 persoane.
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7 iulie 2016 - Şezătoare: CUSĂTURI TRADIŢIONALE. TEHNICĂ ŞI ÎNDEMÂNARE
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, În
parteneriat cu Şezătoarea "Dunărea de Jos"
Galaţi, au organizat joi, 7 iulie 2016, ora 1700

,

şezătoarea cu tema: CUSĂTURI
TRADIŢIONALE. TEHNICĂ ŞI
ÎNDEMÂNARE.

Printre modalităţile de ornamentare a
materialelor textile de uzcasnic sau de port
popular, acul cu fir, mai mult sau mai puţin

preţios, prezintă marele avantaj de a avea o
paietă largă de tehnici de execuţie, de la simpla
Însăilătură aibă, până la cusături decorative
poliforme. Tehnicile de cusut au apărut odată

cu Îmbrăcămintea, cusăturlle de bază având o
utilizare generală, pentru prinderea părţilor

componente. Cusături le ornamentale fac
diferenţa, apărând ca un gen decorativ, care
presupunea foarte multă Îndemânare,
permiţând realizarea unor deosebiri
semnificative, În funcţie de statutul fiecăruia În
societate.

Astfel de cusături tradiţionale, realizate
cu un talent deosebit, au putut admirate În
cadrul şezătorii desfăşurate la Muzeul "Casa
Cuza Vodă", str. AI. 1. Cuza, nr. 80, Galaţi.

Public: 25 ersoane.
----.~-
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Şezătoare"Dunăreade Jos"

Şezătoare:Joi,7iulie 2016'-ora 1to,
la Muzeul"Casa CuzaVodă", str.Al. I. Cuza, Of. 80.
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27 iulie 2016 - Conferinţă: PUNEREA IN VALOARE A SITUlUI BARBOŞI

TIRIGHINA

Miercuri, 27 iulie 2016, la Parcul
de Soft, au fost prezentate conservarea,
protejarea şi valorificarea sitului
arheologic de la Barboşi-Tirighina În
cadrul conferinţei de presă privind
proiectul "Punerea În valoare a sitului
arheologic Tirighina-Barboşi", organizată

de către Primaria Municipiului Galaţi,

Direcţia de Programe şi Proiecte
Europene.

În luna IUNIE 2016, 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 645 participanţi din care:

- 181, cu plată

- 464 gratuit.

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

EXPONATUL LUNII: CĂMAŞĂ DEZALE

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 1V, pe slte-ul: www.migl.ro şi pe pagina de facebook:

https://www.facebook.com/muzeuldeistorie.galati.
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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.

praf. Cristian-Drag
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