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RAPORT DE ACTIVITATE
MAI 2018

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

luna următoare, se prezintă astfel:

Clasificaţie Achizit ii publice
bugetară Realizate mai 2018 Preconizate iunie 2018
20.01 86.188 102.500

20.01.0 1 - -
20.01.02 - -
20.01.03 3.880 10.000
20.01.04 754 1.000
20.01.05 1.500 1.500
20.01.06 - 1.000
20.01.08 1.719 2.000
20.01.09 49.814 57.000
20.01.30 28.521 30.000
20.02 3.335 -
20.05 6.733 -
20.06 327 2.500

20.06.01 327 2.500
20.06.02 - -
20.11 - -
20.13 - -

Total 20 96.583 105.000
71 - -

71.01.02 - -
71.01.30 - -

Total 96.583 105.000

II. Domeniul resurse umane
1. Număr de posturi aprobate de autoritatea coordonatoare - 39, personal cont ractual;
2. Număr de posturi ocupate - 38, personal contractual;
3. Număr de posturi vacantate În ultima lună şi modalitatea de vacantare - 1 post - art.
55, lit. B Legea 53/2003;
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 litigii lor 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 petlţiilor - 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 sollcltărl 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:
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Proiecte proprii realizate În cadrul programelor la sediul i nsti tuţie i

18 - 19 mai 2018 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ & NOAPTEA EUROPEANĂ A MUZEELOR;
VERNISAJ EXPOZIŢIE: MEDALII ŞI DECORAŢII ROMÂNE TI, 1918 - 2018

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea"

Galaţi vă aşteaptă În perioada 18 - 19 mai
2018 să participaţi la evenimentul cultural
"Ziua & Noaptea Muzeelor'~ conform
programului:

• vineri, 18 mai 2018, interval orar
1000

- 1800
- Ziua Internaţională a

Muzeelor,
• sâmbătă, 19 mai 2018, interval orar

1800
- 0000 (ultima intrare 2330

) - Noaptea
Europeanăa Muzeelor.

Publicul găIăţean IŞI va
reaminti, cu acest pri lej, cât de importantă

este cultura vizitând expoziţiile din
LAPIDARIUM (Str. Mr. Iancu Fotea, nr.
2bis, lângă Biserica Greacă): "Arheologie 
Lepidsrium", .Ambient românesc - ambient
european, a doua jumătate a sec. al XIX
lea - Începutul sec. al XX-lea'; "Civilizaţia

tradiţională din sudul Moldovei';
" Personalităţi ale Unirii Principatelor
Române" şi "Medam şi decoraţ~ 1918 
2018'~

Expoziţia "Arheologie
Lapidarium" oferă publicului vizitator o
selecţie substanţială de bunuri culturale
reprezentative pentru patrimoniul Muzeului
de Istorie "Paul Păltănea" descoperite În
ultimii 50 de ani (pe teritoriul judeţului

Galaţi şi nu numai) şi imagini (inclusiv de
arhivă) din situriie importante ale judeţului

nostru .
Arhitectura spaţiului expozlţtonal şi

patrimoniul muzeistic din cadrul expoziţiei

"Ambient românesc Ambient
european, a doua jumătate a sec. al
XIX-lea - Începutul sec. al XX-Iea'~
permit sugerarea secvenţială a unor
interioare de epocă În care se puteau
desfăşura activităţi cotidiene mondene,
familiale sau profesiona le, atunci când
civilizaţia românească se racorda la moda
europeană, În ansamblul ei. Fie că au
aparţinut unor personalităţi ori unor
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Pe parcursul evenimentului se va
desfăşura o TOMBaLĂ cu premii oferite de
sponsorii noştri: Love it ra1l\t, Restaurant Roya/,
Royal Pizza/ Librăria Humanitas Galati, Teatrul
Dramatic " Fani Tardini" Galati, Gorgona Design/
Cinema .Prot. Ioan Manole" Galati, Editura
Muzeului de Istorie Galati, Librăria " Lucian
Blaga'; CopyShop Parma Print.

necunoscuţi, obiectele Îmbie imaginaţia la o
călătorie În timpu l căreia fiecare se poate
considera musafir al unor: saloane
mondene, spaţii de lucru, spaţii de relaxare
cu conotaţii variate.

"Civilizaţia tradiţională din sudul
Moldovei" propune redarea unei imagini cât
mai autentice a culturii şi tradiţiei populare
româneşti , valorificând ştiinţific şi expoziţional

bunurile culturale cu caracter etnografic,
deţinute de muzeul nostru. Prin recompunerea
unor modele culturale, specifice satului de
odinioară, se doreşte sensibilizarea publicului
vizitator, În vederea păstrării şi conservării, În
forme cât mai nealterate, a moştenirii materiale
şi spirituale tradiţionale.

Aspecte importante ale unor
personalităţi care au contribuit la "Mica Unire"
sunt relevate În cadrul expoziţiei

"Personalităţi ale Unirii Principatelor
Române'~ Dubla alegere a lui Alexandru Ioan
Cuza ca Domn al Moldovei şi Ţării Româneşti

(5/24 ianuarie 1859), reprezintă primul pas
spre formarea statului modern român.

VERNISAJ: MEDALII ŞI

DECORAŢII ROMÂNEŞTI, 1918-2018
sâmbătă, 19 mai 2018, ora 2000

Expoziţia "Medalii şi decoraţii

româneşti, 1918-2018" realizată de
rnuzeoqraf Costel Ilie, prezintă evoluţia

societăţii româneşti În ultima sută de ani,
Începând cu momentul Marii Uniri de la 1918.
Medaliile şi decoraţiile marchează diferite
evenimente istorice, cinstesc Înaintaşii şi

răsplătesc faptele celor cu merite deosebite.
Aceste mărturii În metal constituie o adevărată

"arhivă istorică" care cuprinde cele mai
importante evenimente din istoria unei ţări sau
a unor comunităţi locale.
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CASA MEMORIALĂ "COSTACHE
NEGRI", COMUNA COSTACHE NEGRI,
JUDEŢUL GALAŢI

Memoria locurilor marcate de
semnificaţii istorice merită a fi perpetuată de-a
lungul timpului. În comuna Costache Negri
(fostă Mânjina) din judeţul Galaţi, situată la o
distanţă de aproximativ 40 km de municipiul
Galaţi, se află Casa Memorială Costache Negri
(secţie a Muzeului de Istorie Paul Păltănea

Galaţi), amenajată În fostul conac al familiei
Negri. Aici puteţi vizita expoziţia .Ambient
românesc - Ambient european: Conacul de la
Mânjina'; conform programului:

• vineri, 18 mai 2018, interval orar 1000


1800
- Ziua Internaţională a Muzeelor,

• sâmbătă, 19 mai 2018, interval orar 1800

- 0000
- Noaptea Europeanăa Muzeelor.

Muzeul "Casa Cuza Vodă" şi Muzeul
"Casa Colecţiilor" (fosta Farmacie Ţinc) sunt
Închise temporar.

21 .mai 2018 - MANIFESTARE CULTURALĂ: ÎNTÂLNIRILE DE LA MÂNJINA;
VERNISAl EXPOZIŢIE: UN DIPLOMAT ROMÂN LA CONSTANTINOPOL 
COSTACHE NEGRI

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi În colaborare cu Primăria Comunei .Costache
Negri", Centru Cultural "Dunărea de Jos" Galaţi, Ansamblul Olympos al Comunităţii Elene Galaţi,

Şcoala Gimnazială "Elena Negri" din Costache Negri, Şcoala Gimnazială "Elena Doamna" din
Cuza Vodă şi Liceul Tehnologic .Costache Conachi" din Pechea vă invită luni, 21 mai 2018,
Începând cu ora 11.30, la manifestarea culturală "Întâlnirile de la Mânjina'~ la Casa
Memorială .Costache Negri" (din comuna Costache Negri, judeţul Galaţi).

În spiritul tradiţionalelor Întâlniri anuale, oaspeţii vor asista la:
• o slujbă religioasă de pomenire;
• evocarea personalităţii lui Costache Negri, precum şi a semnificaţiei conacului de la Mânjina
pentru istoria românilor;
• vernisajul expoziţiei "Un diplomat român la Constantinopol - Costache Negri"
organizată de muzeograf dr. Elena Ingrid Bahamat;

"Expoziţia relevă repere ale activităţii diplomatice a lui Costache Negri la Constantinopol,
după Unirea Principatelor Române (1859), Într -un spaţiu care sugerează muzeografic atmosfera
ambientală de care se bucurau amfitrionul Costache Negri şi oaspeţii casei sale din
Constantinopol. Misiunea diplomatică a lui Costache Negri În capitala Imperiului Otoman (dintre
anii 1859 şi 1866) s-a desfăşurat pe coordonatele impuse de priorităţile Principatelor Unite ale
Moldovei şi Ţării Româneşti (şi apoi, ale României) În plan extern şi, implicit, de conjunctura
internaţională. Cu tact şi Înţelepciune, a urmărit obiective care au contribuit la recunoaşterea

Unirii Principatelor Române de către Marile Puteri, la desăvârşirea unificării politico
administrative a statului român, precum şi la Înfăptuirea reformelor realizate În plan intern, În
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• un program artistic susţinut de Ansamblul Olympos al Comunităţii Elene Galaţi şi de
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"Elena Doamna" din comuna Cuza Vodă şi Liceul Tehnologic .Costache Conachi" din comuna
Pechea.
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24 mai 2018 - CIRCUIT TURISTIC MUZEAL: ÎN VIZITĂ LA CASA RURALĂ "ION
AVRAM DUNĂREANU" SUHURLUI

Joi, 24 mai 2018, piticii de la Grădtnlţa cu Program Prelungit .Croltoraşul cel Viteaz"
au făcut o vizită la Casa Rurală "Ion Avram Dunăreanu" Suhurlui, secţie a Muzeului de
Istorie "Paul Păltănea" Galaţi.

Cei care trec astăzi pragul muzeului pătrund Într-o atmosferă caldă şi primitoare,
desprinsă parcă din picturile realizate de Ion Avram Dunăreanu. Dacă organizarea
gospodăriei ţărăneşti de altă dată se Înscria cumva În linia generală a ordinii săteşti,

locuinţa reprezenta În schimb, expresia dorinţelor şi trăirilor ţăranului român, de la
construcţia casei până la amenajarea interioară.
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25 - 26 mai 2018 - CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ: CULTURA ŞI PRESA ÎN
SPAŢIULEUROPEAN

Vineri, 25 mai 2018, s-a desfăşurat la Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi 
Lapidarium, cea de-a X-a ediţie a conferinţei internaţionale "Cultura şi presa În spaţiul

european'. Conferinţa a dezbătut anul acesta rolul pe care l-au avut jurnaliştii - din toate
teritoriile locuite de români - În formarea conştiinţei naţionale care a generat Marea Unire.

Au conferenţiat În plen, dr. Nicolas Trifon, de la unlverstte Sorbonne Nouvelle 
Paris III, pe tema "Dificila Unire văzută din afară" şi Ionela Mengher, de la Institutul de
Cultură al Românilor din Voivodina (Serbia), despre " Î nceputurile presei de limbă română
În Banatul sârbesc, În perioada interbelică'~ Acţiunea a fost urmată de prezentări de carte
de specialitate de la Editura Tritonic şi de dezbateri pe tema lucrărilor participanţilor.

ar 'pl_ _ Ia

~== ..1IlIite.PnseI--_.-

î.~: .". CONFERINŢAINTERNAŢIONALĂ
~ . CULTURA ŞI PRESA ÎNSPAŢIUL EUROPEAN

[ 1
I

PRESA - PARTICIPANT ACTIV LA CREAREA ROMÂNIEI
(1859-1878-1913-1918)
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Proiecte proprii/parteneriat realizate În cadrul programelor la sediul/în afara
instituţiei

10 mai 2018 - CONTRIBUTIE LANSARE VOLUM: EROINELE ROMÂNIEI MARI.
DESTINE DIN LINIA ÎNTÂI'

Joi, 10 mai 2018, ora 11.00, În Aula Bibliotecii Centrale Universitare "Carol 1" din
Bucureşti a avut loc lansarea volumului "Eroinele României Mari. Destine din linia
Intâi", proiect În care Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi este partener.

Amplul proiect editorial a avut ca obiectiv realizarea unui album enciclopedic În
română şi engleză care tratează pentru prima dată rolul şi implicarea femeilor române la
Înfăptuirea idealului unităţii naţionale. Se acoperă o arie largă de manifestări mergând de
la eroismul de pe câmpul de luptă - figura deja cunoscută a Ecaterinei Teodoroiu sau a
fetiţei-erou Maria Zaharia -, la activităţi desfăşurate de femei din toate structurile
societăţii, de la monahii pâna la elite, implicate În organizarea societăţilor cu rol umanitar,
ca medici sau infirmiere.
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18 mai 2018 - VERNISAJ EXPOZIŢIE: 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE. JERTFĂ
PENTRU UNITATE ŞI CREDINŢĂ

Muzeu Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, În colaborare
cu Muzeul Naţional al Hărţii şi Cărţii Vechi Bucureşti, Arhivele Naţionale Române, Muzeul
Brăilei "Carol 1", Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad, Muzeul de Istorie .Teodor Cincu" Tecuci,
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, Biblioteca "V.A. Urechea" Galaţi, Batalionul 300
Infanterie Mecanizată "Sf. Andrei" Galaţi, Asociaţia "Tradiţia Militară", Asociaţia Romilitaria
Brăila, Asociaţia "Tinerii şi Viitorul" Galaţi, Paul Braşcanu - colecţionar şi ing. Cristian
Dumitru - colecţionar, a vernisat vineri, 18 mai 2018, ora 13.00, cu ocazia Zilei
Internaţionale a Muzeelor, expoziţia temporară ,,100 de ani de la Marea Unire. Jertfă
pentru unitate şi credinţă",

Expoziţia se Încadrează În tematica specifică Anului omagial al Unităţii de Credinţă şi

de neam şi Anului comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din 1918, şi aduce În atenţia

publicului vizitator fapte, evenimente, personalităţi marcante care au contribuit la făurirea

idealului naţional: unitatea de credinţă şi de neam.
Expoziţia poate fi vizitată până pe 15 iulie 2018, la Muzeu Istoriei, Culturii şi

Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos.

18 mai - 15 iulie 2018
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100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE w

JERTFA PENTRU UNITATE SI CREDINTA, ,

Vernisajul expoziţiei va avea loc vineri , 18 mai, ora 13.00,
in sala de expoziţi i "Sergiu Dumitrescu' din cadrul Muzeulu i Istoriei. Culturi i şi Spiritualităţii

Creştine de la Dunarea de Jos. str. Domnească. Nr. 141
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19 mai 2018 - VERNISAJ EXPOZIŢIE: PODOABE ŞI ACCESORII VESTIMENTARE
DIN ANTICHITATEA TÂRZIE

Sâmbătă, 19 mai 2018, de Noaptea Europeană a Muzeelor, Muzeul "Vasile Pârvan"
Bârlad a vernisat expoziţia temporară "Podoabe şi accesorii vestimentare din
Antichitatea târzie'~

Acest eveniment a fost organizat, În colaborare cu muzeele din Iaşi, Botoşani, Muzeul de
Istorie .Teodor Cincu" Tecuci şi Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galati, adunând la un loc
piese extrem de frumoase şi valoroase care vobesc de bunul gust şi frumuseţea obiectelor
din perioada secolelor III - V d.Chr.

Vizitarea expeziţillor permanente şi temporare ale
tuzeului "Vasile Pârvan"

Ora19:45 Verni aj Expoziţie
"Podoabe şi acce orii \'C timentare din Antichitatea târzle",

la ediul muzeului din tr. Republicii, nr. 235
Ora 211:30 Recital in trumental "Farmecul muzicii",

usţinut de David ~larcian lavioară .i Dietmar Grafia pian,
la PaviJionul expoziţional "Marcel Guguianu"

Orei 21:00.01:0 Observaţii a tronomice
la ediul muzeului din tr, Republicii, nr. 235

24 mai 2018 - PROIECT: CASA CUZA, EMBLEMĂ A COMUNITĂŢII
Clubul Impact Efect de la Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate şi-a propus să

promoveze unul dintre aspectele relevante ale patrimoniului cultural local, Muzeul "Casa
Cuza Vodă". Impecţli alături de Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi au iniţiat o
campanie de promovare a acestui edificiu, dar şi a istoriei reprezentate de el.

Muzeul Casa Cuza Voda din Galaţi s-a impus În memoria colectivă ca un reper
istoric important atât pe plan local, cât şi naţional. Elevi de la Şcoala Gimnazială nr. 22
Galaţi, Şcoala Gimnazială nr. 11 Galaţi şi Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galaţi

ghidaţi de micii muzeografi de la Clubul Impact, au vizitat expoziţia .Ambient românesc 
Ambient european/ a douajumătate a sec. al XIX-lea - Începutul sec. alXX-Iea'~
Vizitatorii au intrat mai Întâi În atmosfera mondenă a epocii ce a urmat Unirii Principatelor
Române. S-au putut considera invitaţi la o şuetă pe teme familial-amicale, oficiale sau pur
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şi simplu mondene (mai ales doamnele), Într-un salon dominat de o garnitură de mobilier
În stil Ludovic al XVI-lea, de provenienţă franceză şi agrementat, printre altele, cu piese
elegant ornamentate cu sidef (În stilul Napoleon al III-lea). Domnii se pot retrage Într-unul
din saloanele de relaxare la un joc de cărţi (mobilate, În principal, În stilul Ludovic al XV
lea), unde În mod sigur vor afla şi ultimele noutăţi socio - politice ale epocii menţionate.
Biroul dominat de portretul Domnitorului Cuza oferă cadrul propice pentru lectura
corespondenţei personale sau oficiale şi pentru rezolvarea unor probleme profesionale sau
politice, restante sau ugente.

În luna MAI 2018, 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 4.160 participanţi din care:

- 527, cu plată

- 3.633 gratuit.

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

Participare: FESTIVALUL ''AXIS LIBRI'~ EDITIA A XX-A
Lansare de carte: "DESCRIPTIO BESSARABIE. BASARABIA iN CINCI SECOLE

DE CARTOGRAFIE" si "NICOLAE TITULESCU. POLITICA EXTERNĂA ROMÂNIEI"
Expoziţie: IA, SiMBOL AL CULTURIIŞI CREATIVITĂŢIIROMÂNEŞTI

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

În anul 2018 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: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

Consiliu lui J udeţului Galaţi pe anul 2011.

DIRECTOR,
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