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RAPORT DE ACTIVITATE
MARTIE 2020

CONSILIUL JI.IDE'tE4

1. Domeniul investiţi i 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 Preconizate

MARTIE 2020 APRILIE 2020
20 .0 1 128.909,56 80.000

20.01.01 - -
20.01.02 - -
20.01.03 31.299,60 30.000
20.01.04 564,61 1.000
20.01.05 1.500 1.500
20.01.06 - -
20.01.08 2.376,63 1.500
20.01.09 69.176,23 31.000
20.01.30 23.992,49 15.000
20.30.30 - -

20. 02 5.022,99 3.000
20.05 4.380,80 1.000
20.06 128,00 1.000

20.06.01 128,00 1.000
20.06.02 - -
20.11 - -
20.13 - -

Total 20 138.441,35 86.000
71 - -

71.01.02 - -
71.01.30 - -

Total 138.441,35 86.000

II. Domeniul resurse umane
1. Număr de posturi aprobate de autoritatea coordonatoare - 39, personal contractual;
2. Număr de posturi ocupate - 39, 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;
6. Număr de posturi transformate din posturi În regim contractual În funcţii publice - Nu
este cazul;
7. Numărul sesizărilor disciplinare ş i modul de soluţionare a acestora - Nu este cazul;
8. Numărul litigii lor de muncă şi evo l uţi a 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 competenţa 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 petiţiilor - 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; I

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 i nstituţi e i , 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 instituţiei

2-4 martie 2020 - Atelier de creaţie: MĂRTIŞORUL LA MUZEU
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Mă rţi şoru l este obiectul mic, prins cu şnur

a l b-roşu, Însă În cultura şi tradiţia populară,

este mai degrabă un simbol al reÎnnoirii, al
sperantet şi al renaşterii naturii. Obiectul
artizanal care a căpătat diverse forme de-a
lungul timpului şi care este dăruit celor dragi
pentru a le aduce noroc a fost subiectul unui
atelier de creaţie, organizat la Muzeul de
Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, În perioada 2 
4 martie. Copiii, sub coordonarea
muzeografului Ionela Daniela Antohe au
Învăţat să confecţioneze mărţişoare şi

felicitări traditionale. Tot În cadrul actiunii
"MĂRŢIŞORUL LA. MUZEU", cei mici au 'avut
ocazia să afle de la specialistul În etnografie,
tradiţii despre mărţişor şi despre sărbătorile

primăve ri i.

Atelierul de creaţie s-a desfăşurat În
parteneriat cu: Grădinita cu program
prelungit "Arlechino", structura "Otilia
Cazimir": Grădiniţa "Motanul Încălţat",

structura "Voinicelul"; Şcoala Gimnazială nr.
5 Galati si Scoala imnazială VIădesti.
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o vizită la Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" este Întotdeauna un prilej bun de a face cunoştinţă

cu trecutul, dar şi de a afla informaţii despre conservarea şi transmiterea valorilor patrimoniale,
spirituale şi culturale ale unui popor. Mai mulţi elevi de la cursul de grafică şi sculptură, din
cadrul Palatului.Copiilor din Galaţi au intrat astăzi În tainele arheologiei şi au aflat despre primii
creştini care au trăit În această zonă, despre descoperiri care datează din cele două epoci ale
bronzului şi fierului, dar şi despre cercetările care au scos la iveală artefacte din paleolitic.
Muzeograf dr. Elena Ingrid Bahamat Împreună cu prof. dr. Charlotte Ludmer Barbu, directorul
Palatului Copiilor din Galaţi au fost cele care le-au prezentat elevilor crâmpeie din valorosul
patrimoniu al Muzeului de Istorie "Paul Păltănea". La finalul vizitei, copiii au participat şi la un
atelier de creaţie În cadrul căruia au desenat şi reprodus, din plastilină, obiectele pe care le-au
văzut În Sectia de arheolo ie.
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2 martie 2020 Exponatul lunii: 'PUMNAL SCITIC DESCOPERIT LA
BĂLĂBĂNEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI"

Proiectul .Exponatul lunii" continuă În
martie cu un pumnal scitic, descoperit la În
comuna BăIăbăneşti din judeţul Galaţi. "În anul
2016, profesorul Nicolae Pământ, din comuna
BăIăbăneşti, dona Muzeului de Istorie Paul
Păltănea Galaţi o serie de piese găsite

Întâmplător pe raza aceleiaşi comune. Printre
piesele donate se numără şi un akinakes, pumnal
scitic de mici dimensiuni. Din păcate, profesorul
nu a putut să ne dea detalii cu privire la locul sau
condiţiile descoperirii, aşa că, Încă o dată, o piesă

extraordinară intră În circuitul ştiinţific fără alte
coordonate.

Pumnalul/spadă scurtă reallzat/ă din fier
are lungimea totală de 31,8 cm. Lungimea lamei
triunghiulare este de 19 cm, cu un şanţ median
vizibil pe o lungime de 5 cm şi o lăţime de 0,5
cm. Lăţimea maximă a lamei este de 4,5 cm.
Mânerul drept a fost realizat din două bare
bătute la cald, iar capătul se prezintă sub forma
unei contragreutăţi cu lungimea de 6,2 cm,
lăţimea de 0,7 cm; grosimea maximă de 1,2 cm.
Pe purnnal/spadă scurtă mai pot fi observate
două plăci cordiforme cu rol de
delimitare/separare al lamei de mâner.
Dimensiunile Iăcilor sunt 7 cm x 3 5 cm .

EXPONATUL
LUNII
M ARTIE
2020

PUMNAL SC ITIC DESCOPERIT

LA BĂLĂBĂNEFI, JUD. GALAŢI
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Acest tip de armă nu este o descoperire
singulară pentru judeţul Galaţi. La BăIăbăneşti

mai există un pumnaljspadă scurtă scitic,
descoperit tot Întâmplător şi publicat de către C.
Buzdugan şi Ghenuţă Coman. În 1964, Vasile
Palade publica pumnalul de la Măcişeni

descoperit pe valea Gerului.

Pumnalul/spada scurtă descoperită la
BăIăbăneşti are puternice analogii cu
pumnalul de la Măcişeni şi cu alte două noi
descoperiri, cea de la Boldureşti şi Cuhureştii

de Jos şi poate fi datat În a doua jumătate a
secolului al VI a.Chr". (muzeograf dr. Adrian
Adamescu).

4 martie 2020 - Expoziţie: "FEMINISM INOVAŢIE ŞI CREATIVITATE. Piese
vestimentare şi accesorii din se XIX - prima jumătate a sec. XX".

La Muzeul de Istorie 'Teodor Cincu" Tecuci a fost
vernisată expoziţia "FEMINISM INOVAŢIE ŞI

CREATIVITATE. Piese vestimentare şi accesorii
din sec XIX - prima jumătate a sec. XX". Pentru
realizarea expoziţiei au colaborat muzeograf dr.
Elena Ingrid Bahamat din cadrul Muzeului de
Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, reprezentanţii

Casei de Cultură Tecuci şi colecţionarul, Raluca
Maria Partenie din Bucureşti, Muzeul "Micul
Paris".
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Proiecte culturale proprii lansate În mediul virtual
Facebook, site www.mil.ro

20 martie 2020 - Expoziţie omagială:

BICENTENARUL NAŞTERII (1820-2020)"
Ziua de 20 martie, anul 1820 trebuie să

rămână În continuare Întipărită În mintea
românilor, ca dată istorică ce a marcat drumul
parcurs de cel care a fost ALESUL de la 5 şi 24
ianuarie 1859, pentru scaunul domnesc al
Principatelor Unite Române.

Astăzi, la 200 de ani de la naşterea lui
Alexandru Ioan l -iu Cuza, Muzeul de Istorie "Paul
Păltănea" Galaţi aduce Încă o dată omagiul
pentru cel care a plecat din scaunul de pârcălab

al Ţinutului Covurlui, În cel de Domn al Moldovei
şi Valahiei.

Expoziţia omagială "Alexandru Ioan I -iu
Cuza - Bicentenarul Naşterii", rodul unui
parteneriat dintre specialiştii Muzeului de Istorie
"Paul Păltănea" Galaţi şi Institutul de Cercetări

Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea este
finalizată şi sperăm ca În cel mai scurt timp să fie
şi vizitabilă.

Totodată, Muzeul de Istorie "Paul
Păltănea" Galaţi a scos o medalie aniversară

dedicată Împlinirii a 200 de ani de la naşterea

Domnitorului Alexandru Ioan I -iu Cuza.

"ALEXANDRU IOAN I -IU CUZA -

C-M 1\S1 l1l1n DE n scn \RI [(().Ill l HIL G1\ RJ \.11110"'" ruru

- ~'W·(,'"

le.auuh-u Ioan I-iu ( 'uza
IliC"l'IIh-lIl1MlllIlI 'Ih'rii ( 11'o:!H-:!O:!O)

---;:c, 1111 lit' -1illl lÎl" ~o~o
- ~ - :\Iuuul de I tori ~P.ul Pll llne.~ - Lapldari um,

Cala II. Ilr . ~Ir laa CII h ira. ar. 2 b (.m.i d. Bhtrla CrncI)
I _..::~~.~~~

.,



23 martie 2020 - "MUZEELE LUMII ACASĂ LA MUZEUL DE ISTORIE "PAUL
PĂLTĂNEA" GALAŢI"

Este o perioadă dificilă pentru toată lumea, dar
acum, mai mult decât oricând, gândurile noastre
trebuie să fie pozitive. Şi pentru că TREBUIE să

stăm acasă, vă propunem să vă alăturaţi

campaniei Muzeului de Istorie "Paul Păltănea"

Galaţi, care va Începe luni, 23.03.2020.
"Muzeele lumii acasă la Muzeul de Istorie «Paul
Păltănea» Galaţi" Îşi propune să vă trim ită cu
gândul la linişte, la vacanţă, la frumos. Astfel,
orice persoană, indiferent de vârstă, sex sau
naţionalitate este invitată să trimită pe adresa de
email relatiipublice@migl.ro o fotografie cu un
muzeu (din ţară sau din străinătate) pe care l-a
vizitat sau pe care doreşte să-I viziteze, sau cu
un monument de artă. Fotografiile vor fi Însoţite

de o descriere succintă, iar noi ne vom ocupa să

le postăm pe paginile de Facebook ale Muzeului
de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi şi să Împărtăşim

cu toţi bucuria de a vizita un muzeu, chiar dacă

stăm acasă.

#stămacasă

#vizitămmuzee
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31 martie 2020 - "MANUSCRIS AL COMPOZITORULUI IONEL FERNIC CONŢINÂND
TRADUCERI ALE POETULUI PERSAN OMAR KHAYYAM"

În această perioadă tristă pentru omenire, Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" vă propune
să admiraţi, online, bunuri muzeistice cu valoare deosebită care fac parte din colecţiile instituţiei

noastre. De multe ori, o piesă muzeistică aflată În cadrul unui proiect expoziţional, alături de alte
zeci sau sute de exponate, nu atrage În mod deosebit atenţia publicului vizitator. De aceea, vom
prezenta câte un bun muzeistic din patrimoniul muzeului nostru Împreună cu povestea sa.

Manuscrisul compozitorului Ionel Fernic, ce conţine traduceri din opera poetului persan
Omar Khayyam, este un cadou pe care cunoscutul compozitor interbelic, născut la Târgovişte, ÎI
face unui prieten de-al său, Petrică Stegărescu. Într-un carnet cartonat, cu file groase şi
rotunjite la colţuri, cu un scris caligrafic, Îngrijit, compozitorul aşterne 70 de catrene aparţinând

poetului persan Omar Khayyam (sec. XI).
"Personalitate polivalentă a Persiei medievale, Omar Khayyam s-a remarcat atât prin

im ortante desco eriri tiin ifice, mai ales În matematică i astronomie cât i rintr-o ândire
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fi losofic-religioasă atipică, greu de Încadrat În vreunul din curentele epocii. Catrenele (Rubaiyat)
sale expun o viziune agnostică asupra lumii atât În plan teologic-metafizic cât şi În plan moral.
Refuză să mai aţintească Înţelegerea, se dezice de religie şi de filosofie În favoarea trăirii depline
a concretului. Hedonismul său este cvasi-religios, imersiunea În clipa şi oportunitatea prezentă

dobândind nuanţe mistice şi aproximând Împlinirea soteriologică". (muzeograf dr. Ovidiu Nedu)

MANUSCRISALCOMPOZITORULUI IONEL FlRNIC

CONŢINĂNP TRAPUCERI PIN POETUL PERSANOMAR KHAYYAM

În luna MARTIE 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 181 participanţi, din care:
82 - cu plată

99 - gratuit
Proiectele culturale lansate În mediul virtual au Înregistrat un impact de 9.510

persoane, din care 523 au apreciat informaţia.

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.

prof. Cristian-Dr
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