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RAPORT DE ACTIVITATE
MARTIE 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 martie 2019 Preconizate aprilie 2019
20.01 36.310 94.000

20.01.01 - -
20.01.02 - -

20.01.03 7.952 60.000
20.01.04 682 1.000
20.01.05 1.500 1.500
20.01.06 - -
20.01.08 - 1.500
20.01.09 21.399 25.000
20.01.30 4.777 . '5.000
20.02 - -
20.05 618 -
20.06 2.722 5.000

20.06.01 2.722 5.000
20.06.02 - -
20.11 - -
20.13

,
1.800 -

Total 20 41.450 99.000
71 - -

71.01.02 - -

71.01.30 - -

Total 41.450 99.000

II. Domeniul resurse umane
1. Numă r de posturi aprobate de autoritatea coordonatoare - 39, personal contractual;
2. Numă r de posturi ocupate - 37, personal contractual;
3. Numă r de posturi vacantate În ultima l u nă şi modalitatea de vacanta re - Nu este
cazul; .
4. Numă r de posturi ocupate În ultima lună ş i 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 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 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 cazu1; ---
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

6 MARTIE 2019 - ATELIER DE CREAŢIE: POVESTEA MĂRŢIŞORULUI

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi,

În parteneriat cu Grădiniţa cu Program Prelungit
.Croitoraşul cel Viteaz" Galaţi, a organizat
miercuri, 06 martie 2019, ora 10.00, atelierul
de creaţie "POVESTEA MĂRTIŞORULUI'~

Tradijia mărţişorului, la români, s-a
păstrat până astăz/~ In diverse datini, credinţe

sau tradijii populare. Fiind cunoscut În popor şi

sub denumirea de mărjiguş sau malţ,

mărjişorul este considerat vestitorul primăverii,

un simbol al prieteniei, oferit doamnelor şi

domnişoarelor.

Şnurul bicotor. alb şi roşu, alcătuieşte

ufunia u Împletită de Baba Dochie, ce leagă iarna
şi vara, lumina şi Intunericul, frigul şi căldura.

În trecut, acest şnur era purtat atât de fete cât
şi de băieţ; până când apăreau primele semne
ale primăverii. Atunci, mărjişorul era legat de o
floare, de un pom Inflorit sau era aruncat În
direcţie de unde veneau păsările migratoare, cu
sperenţe unui nou Inceput, In care toate relele
vor pleca cu păsările iar oamenii vor rămâne cu
cele bune şi luminoase.

Atelierul de creaţie propus copiilor,
doreşte să transmită şi să păstreze povestea
mărjişorului astfel încât cei mici să Înjeleagă că

nu trebuie să fie o obligajie ci o bucurie, un
prilej In prag de primăvară, de a meşteri şi

oferi .mki opere de artă'; numai bune de
purtat la piept. (muzeograf Ionela Daniela
Antohe)

Activitatea s-a desfăşurat la Grădiniţa

cu Program Prelungit .Croitoraşul cel Viteaz"
Galaţi, str. Drumul Viilor, 36bis, bloc U3, U4.



:. --

6 MARTIE ' 2019 - MANIFESTARE CULTURA LĂ: ZIUA INTERNAŢIONALĂ A
FRA COFONIEI

Asociaţia Club Kiwanis Galaţi a organizat miercuri, 06 martie 2019, ora 17.00, de
Ziua Internaţională a Francofoniei, manifestarea culturală cu tema ''SPRIJINUL
ACORDAT DE FRANTA PENTRU CREAREA ROMÂNIEI MODERNE ŞI PENTRU
CONFRIMAREA EI ÎN EUROPA DUPĂ SFÂRŞITUL PRIMULUI RĂZBOI

MONDIAL ". Cu acest prilej, s-au acordat premii tinerilor care au participat la concursul
de eseuri şi bursele lunii martie.

Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, secţia

Lapidarium, str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2bis, lângă Biserica Greacă.

14 MARTIE 2019 - EXPUNERE ŞTIINŢIFICĂ: REGELE FERDINAND I - UN
DESTIN PENTRU ROMÂNIA

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi În parteneriat cu Colegiul de Industrie
Alimentară "Elena Doamna" Galaţi a organizat joi, 14 martie 2019, ora 12.00, expunerea
ştiinţifică "REGELE FERDINAND I - UN DESTIN PENTRU ROMÂNIA ".

În data de 14 martie 1881 a avut loc proclamarea României ca reqet: iar
Domnitorul Carol 1 de Hohenzollern Sigmaringen a primit titulatura de Rege. Urmaş la
tron i-a fost nepotul său de frate/ printul Ferdinand de Hohenzollern Sigmaringen (1865
-1927)/ devenit i'n anul 1914 Regele Ferdinand 1 al României.

La 138 de ani de la proclamarea României ca reqst; activitatea Îşi propune
relevarea unor aspecte importante despre viata şi personalitatea Regelui Ferdinand 1 de
Hohenzollern Stqmertnaen, accentuând locul şi rolul său În istoria românilor. (muzeograf
dr. Elena Ingrid Bahamat)

Activitatea s-a desfăşurat la Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna"
Galaţi, din str. Domnească, nr. 169. .



joi, J~ martie 20J9, ora J2",la Colegiul de Industr ie
. linll'nl' r ' "Eh.'na Doamna" Galaţi, str. Domneasc ă, nr. J69.

18 MARTIE 2019 - CONFERINŢĂ: SUB
ZODIA IDEOLOGIEI COMUNISTE,
MAREA UNIRE DE LA 1918
"SUB ZODIA IDEOLOGIEI COMUNISTE,
MAREA UNIRE DE LA 1918" a fost titlul
prelegerii susţinută de prof. univ. dr. Arthur
Tuluş, În cadrul proiectului "Cum s-a creat
Românle", iniţiat de către Direcţia Judeţeană

pentru Cultura Galaţi şi organizat de către

aceasta, În parteneriat cu Muzeul de Istorie
"Paul Pă ltă nea" Galaţi. Conferinţa a dezvăluit

o istorie mai puţin cunoscută, suscitând
interesul publicului care, la fina lul prelegerii,
a ridicat numeroase Întrebări.

Evenimentul s-a desfăşurat la
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi,

secţia Lapidarium, str. Mr. Iancu Fotea, nr.
2bis, lângă Biserica Greacă.



20 MARTIE 2019 - FESTIVITATE DE
PREMIERE: 71 DE ANI DE INVAŢAMANT

SUPERIOR LA GALAŢI

Universitatea "Dunărea de Jos" din
Galaţi a marcat Împlinirea a 71 de ani de
Învăţământ superior la Galaţi printr-o serie de
activităţi. Cu acest prilej, miercuri, 20 martie
2019, În Sala Senatului, a avut loc o ceremonie
de premiere a celor care: au obţinut rezultate
deosebite, reprezentanţi ai unor societăţi şi

instituţii cu care facultăţile universităţii au
colaborat de-a lungul timpului pentru stagiile
de practică ale studenţilor sau care au angajat
absolvenţi, parteneri din mediul socio
economic cu care instituţia are acorduri
Încheiate În cadrul proiectului "Universitate
pentru comunitate", reprezentanţi ai
organizaţiilor studenţeşti şi jurnalişti care au
promovat acţiunile derulate de universitate.
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galati
reprezentat de director prof. Cristian Dragoş

Căldăraru a fost premiat la categoria "Instituţii

cu care facultă,tile UDJG colaborează pentru
stagiile de practică ale studenţitor sau care
angajează ebsoîvenţi ai oniversităţii".

••• 11
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21 MARTIE 2019 - CONFERINŢĂ: SITUL
ARHEOLOGIC VÂNĂTORI-LA JOLICĂ,
JUD. GALAŢI. CERCETĂRI NOI, ALTE
PERSPECTIVE

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi

a organizat joi, 21 martie 2019, ora 12.00,
conferinţa "SITUL ARHEOLOGIC
VÂNĂTORI - LA JOLICĂ, JUD. GALATI.
CERCETĂRI NOI, ALTE PERSPECTIVE'~
susţinută de dr. Sorin-Cristian AILINCĂI,
responsabil ştiinţific al cercetărilor arheologice.

Scopul Conferinţei este acela de a informa
comunitatea ştiinţifică şi publicul găIăţean

despre patrimoniul arheologic al judeţului

Galaţi, În special despre descoperirile
arheologice de la Vânători.

Proiectul arheologic Vânători-La Jolică a
fost iniţiat de Muzeul de Istorie "Paul Păltănea"
din Galaţi, În calitate de instituţie

organizatoare, În colaborare cu Institutul de
Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" din
Tulcea şi Institutul de Antropologie "Francisc I
Reiaer" din Bucureşti.

Cercetările arheologice din anii 2017
şi 2018 au fost finanţate de Muzeul de Istorie
"Paul Păltănea"din Galaţi, Ministerul Culturii şi

Identităţii Naţionale şi Proiectul PatCult#RO,
rezultatele furnizând informaţii foarte
importante despre cronologia grupurilor
culturale de la Dunărea de Jos la sfârşitul

mileniului II a.Chr. (dr. Sorin AILINCĂI 
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă

Simion" Tulcea)
Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul de
Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, secţia

Lapidarium, str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2bis,
lângă Biserica Greacă.

-----~--- -
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25 MARTIE 2019 - FESTIVAL: ZILELE BASARABIEI, Ediţia a-XVIII-a

Clubul Studenţilor Basarabeni şi Bucovineni "Ştefan cel Mare şi Sfânt" (CSBB) din
cadrul Ligii Studenţilor din Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi a organizat În
perioada 25 - 31 martie 2019, cea de-a XVIII-a ediţie a Festivalului ''ZILELE
BASARABIEI'~ S-au sărbătorit 101 ani de la Unirea Basarabiei cu România, fiind puse
În valoare cele mai importante aspecte ale culturii româneşti dintre Prut şi Nistru.

Deschiderea Festivalului ''ZILELE BASARABIEI" a avut loc luni, 25 martie
2019, ora 14.00, la Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, secţia Lapidarium, str. Mr.
Iancu Fotea, nr. 2bis, lângă Biserica Greacă.



- ---- - -
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29 MARTIE 2019 - VERNISAJ EXPOZIŢIE: PASAGERELE DE ODINIOARĂ

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii
.Răsvan Angheluţă" Galaţi a vernisat vineri,
29 martie 2019, ora 11.00, expoziţia de
cartofilie şi fotografie veche "PASAGERELE
DE ODINIOARĂ'~ organizată În parteneriat
cu Asociaţia "Galaţi, oraşul meu" şi Muzeul
de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi.

Vor fi expuse 85 de ilustrate (cărţi poştale şi

fotografii vechi) din colecţiile personale ale
lui Ilie Negrea, George Mi/ea, Mihai BIăjuţ,

Mioara Slabu, Aurel Sibiceanu, Cristian
Gregoretti şi Cristian Munteanu. Publicul va
descoperi sau redescoperi imaginea de
altădată a curselor de pasageri de la Dunăre,

cu nave precum Ardealul, Poseidon, Săgeata,

Muntenia, OIăneşti, Borcea sau Malnaş. De
asemenea, vor putea fi admirate şi câteva
machete la scară cu replici a unor nave de
pasageri sau comerciale, care au circulat pe
Dunăre În trecut, machetele făcând parte din
patrimoniul Muzeului de Istorie "Paul
Păltănea" Galaţi.

}

În luna MARTIE 2019, Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a atras, prin
r:nanifestările de la sediul instituţiei şi din afara acesteia, ca organizator sau partener, un
număr de 335 participanţi din care:

- 77, cu plată

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

Manifestare culturală: "SĂRBĂTORILE PRIMĂVERII", ediţia a VII-a;
Program: "ŞCOALA ALTFEL"
Expoziţie fotodocumentară: " UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE ÎN

MĂRTURIIMUZEISTICE"

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://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.
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