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                                                         RAPORT DE ACTIVITATE 
                   NOIEMBRIE 2015 

        

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

luna următoare, se prezintă astfel: 
 

Clasificaţie 
bugetară 

Achiziţii publice 

Realizate noiembrie 
2015 

Preconizate decembrie 
2015 

20.01 
       20.01.01 
       20.01.02 
       20.01.03 
       20.01.04 
       20.01.05 
       20.01.06 
       20.01.08 
       20.01.09 
       20.01.30 

113.850 
45 
994 

6.575 
482 
20 
- 

2.307 
55.595 
47.832 

193.840 
570 

2.070 
36.000 
1.700 
1.500 
6.000 
2.000 
58.000 
86.000 

20.02 876 1.600 

20.05 5.804 7.000 

20.06 
20.06.01 
20.06.02 

1.047 
1.047 

- 

2.000 
2.000 

- 

20.11 - 100 

20.13 - - 

Total 20 121.577 218.940 

71 9.820 40.000 

71.01.02 - - 

71.01.30 9.820 40.000 

Total 131.397 258.940 

 
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 – 1 
pensionare; 
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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 şi modul de soluţionare a acestora – Nu este cazul; 
8. Numărul litigiilor 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 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; 
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 instituţiei 

4 noiembrie 2015 - Lansare editorială şi expoziţie: MOŞIA „BALTA 
BRATEŞULUI” DIN ŢINUTUL COVURLUI (1448 - 1847) 

 
Miercuri, 4 noiembrie 2015, Editura 

Muzeului de Istorie Galaţi a organizat 
evenimentul editorial prilejuit de lansarea 
lucrării MOŞIA „BALTA BRATEŞULUI” 
DIN ŢINUTUL COVURLUI (1448-
1847), autor Cristian-Dragoş Căldăraru. 

Istoria oraşului Galaţi, reşedinţa 
fostului ţinut Covurlui, este strâns legată de 
existenţa cursurilor de apă Dunărea, 
Siretul, Prutul şi Chineja, dar şi a lacurilor 
Brateş şi Cătuşa. Lacul Brateş a fost unul 
din cele mai mari din România, fiind situat 
în sud-estul Moldovei, în apropierea 
municipiului Galaţi şi în zona de confluenţă 
a Prutului cu Dunărea.  

Toponimul „Brateş” îl întâlnim în 
documentele de la începutul secolului al 
XV-lea, provenind „probabil dint-un nume 
comun, cu topicul care astăzi şi-a pierdut 
înţelesul”. În acest spaţiu geografic şi 
istoric cuprins între Dunăre, Prut şi Pruteţ, 
s-au derulat de-a lungul secolelor o serie de 
evenimente cu implicaţii semnificative în 
plan social, economic, politic şi militar. Iată 
de ce considerăm oportun acest demers al 
nostru de a prezenta istoria Bălţii Brateş de 
la ţinutul Covurlui, aşa cum a fost ea 
rânduită cu ajutorul documentelor, dar şi al 
hotărârilor instanţelor de judecată. Factorul 
economic, în primul rând, dar şi cel 
strategic, au determinat autorităţile 
pământene să păstreze identitatea acestui 
loc, iar argumentul principal îl reprezintă cel 
mai vechi document, ispisocul de la 15 iulie 
1448, completat mai târziu, în secolele 
XVIII-XIX, de planuri şi hărţi cadastrale.  

Evenimentul s-a desfăşurat la 
Muzeul „Casa Cuza Vodă”, str. Al. I. Cuza, 
nr. 80. 

Public: 72 persoane. 
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22 - 25 noiembrie 2015 – MISIUNE OFICIALĂ DIN PARTEA CONSILIULUI 
REGIONAL AQUITAINE la Muzeul „Casa Cuza Vodă” Galați în cadrul 
proiectului de cooperare descentralizată 2015 – 2017 
 Consiliul Județului Galați în parteneriat 
cu Consiliul Regional Aquitaine desfășoară de 
o lungă perioadă de timp o cooperare 
descentralizată de succes în domeniile 
sănătății, agro-alimentar, educației și 
tineretului. Având în vedere relațiile de 
colaborare dezvoltate de Consiliul Județului 
Galați, precum și faptul că delegația franceză 
condusă de dl. François Maitia - 
Vicepreședinte Consiliul Regional Aquitaine, 
dl. Jean-Luc Brun - specialist în chirurgie 
oncologică, dna. Han-Fang Zhu - responsabil 
Misiune, Cooperare Europeană, Consiliul 
Regional Aquitaine, a fost una la nivel înalt, 
în data de 23 noiembrie 2015 a fost 
prevăzută o vizită la Muzeul „Casa Cuza 
Vodă” având ca subiect de discuţie cadrul 
cooperării viitoare româno-franceze. 
 Public: 10 persoane. 

 

 

 

 



 5 

27 noiembrie 2015 – Lansare editorială şi expoziţie: RESTITUIRI MAKSAY 
 

Editura Muzeului de Istorie Galaţi  a lansat 
vineri, 27 noiembrie 2015, ora 1200, primul 
volum al catalogului de colecţie 
RESTITUIRI. MAKSAY, autor Elena-Ingrid 
Bahamat. 
Maksay reprezintă un nume important al 
artei fotografice gălăţene pentru sfârşitul 
sec. al XIX-lea şi prima jumătate a secolului 
al XX-lea. Fotografi renumiţi în epocă, 
George şi Jean Maksay (tată şi fiu) au fost 
martori oculari ai unor momente importante 
ale istoriei locale şi naţionale, imortalizate în 
imagini deosebit de expresive - adevărate 
documente ale epocii. 
Constituită din obiecte donate, în anul 1976, 
de către urmaşii lor (familia Areti-Ecaterina, 
fiica lui Anton Maksay şi Constantin 
Mastacan), sau achiziţionate de la aceștia, 
în anul 1981, colecţia Maksay conţine bunuri 
muzeistice din domenii diverse, ceea ce-i 
conferă o importanţă multiplă: documente, 
fotografii, obiecte de mobilier şi 
vestimentaţie (ale familiei Maksay); 
aparatură foto şi accesorii tehnice de profil, 
clişee foto din sticlă şi celuloid, fotografii, 
documente, minicolecţie de reviste de 
specialitate - ,,Revista fotografică română”, 
,,Fotografia” - (ale atelierului celor doi 
fotografi).  
Cercetarea ştiinţifică a colecţiei Maksay de 
către dr. Elena-Ingrid Bahamat, muzeograf 
în cadrul Muzeului de Istorie ,,Paul 
Păltănea” Galaţi a permis iniţierea elaborării 
unui catalog selectiv de colecţie compus din 
două volume.  
Primul volum, cu o prefaţă semnată de prof. 
univ. dr. Dan Râpă-Buicliu, aduce în prim 
plan date biografice ale lui George şi Jean 
Maksay, repere ale stilului de viaţă al 
familiei, precum şi ale activităţii celor doi 
fotografi dedicate imortalizării  în imagini de 
referință  a realităţii urbane gălăţene, 
contemporane lor (aşa cum le-au surprins 
prin obiectivele lor foto, cu un talent şi un 
profesionalism demne de transmis din tată-
n fiu, George şi Jean Maksay). 
Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul „Casa 
Cuza Vodă”, str. Al. I. Cuza, nr. 80. 

Public: 64 persoane. 
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28 noiembrie 2015 – Premiile Filialei Sud – Est a USR pentru anul 2014  
 
Sâmbătă, 28.11.2015, la Muzeul „Casa 
Cuza Vodă” au fost acordate premiile Filialei 
Sud-Est a Uniunii Scriitorilor din România 
pentru anul 2014: 
Poezie - Virgil Nistru Țigănuș pentru 
volumul  Alegerea noimelor"; 
Critică - Viorel Coman pentru volumul 
"Provincia Magna"; 
Opera Omnia pentru întreaga activitate - 
Viorel Ștefănescu. 
Juriul a fost format din scriitorii Vasile 
Datcu, Constantin Gherghinoiu, Corneliu 
Antoniu (Președinte), a.g. Secară, Paul 
Spirescu.  

Public: 21 persoane. 
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30 noiembrie 2015 - Festivalul Naţional de Literatură „PRIETENIA 
CUVINTELOR”, ediţia a V-a  
 

A.S.P.R.A. - Asociaţia Scriitorilor 
pentru Promovarea Realizărilor Artistice în 
colaborare cu revista literara BOEM@, 
editura InfoRapArt, Muzeul de Istorie „Paul 
Păltănea” Galaţi a organizat luni, 30 
noiembrie 2015, Festivalul de Literatură 
PRIETENIA CUVINTELOR, ediţia a V-a. 

Din program: 
1. Prezentarea antologiilor de creaţie literară 
ASPRA - 2015: „Primăvara metaforelor” şi 
„Eternitatea unei emoții”; 
2. Lansarea celor mai recente cărţi apărute la 
editura InfoRapArt - 2015: 
- Cezarina Adamescu (Galaţi) - 5 cărţi 
- Constantin Oancă (Tecuci) - Ochiul lui 
Homer 
- Denisa Lepădatu (Galaţi) - Compoziție în 
alb 
- Aurica Istrare (Galați) - Mâini adunate în 
poală 
- Ioan Fărcășanu (Galați) - Contraste sub 
cupola albastră 
- Petre Rău (Galați) - Îndrăgostirea de zmeu  
- alți autori (V. Darie, A. Pelineagră, C. 
Chimirel, I. Neagu, D. Movileanu, M. Baicu) 
3. Prezentări de carte - oaspeţi de onoare; 
stand expoziţional de cărţi 
4. Lectură publică (poezie) 
5. Dialog cu publicul, dezbateri pe teme 
literare 
6. Premiile revistei Boem@ pe anul 2015 
7. Vizitarea oraşului Galaţi pe aleile sărbătorii 
sale anuale de Sf. Andrei.  

Festivalul a avut loc la Muzeul „Casa 
Cuza Vodă” Galaţi. 
Public: 57 persoane. 
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Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei 
 

09 noiembrie 2015 – Expoziţie: COMISIA EUROPEANĂ A DUNĂRII - 1856 – 1948 

 
În cadrul programului de manifestări dedicate 
evenimentului „Zilele Bibliotecii Judeţene V.A. 
Urechia”, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” 
Galaţi a organizat expoziţia COMISIA 
EUROPEANĂ A DUNĂRII - 1856 – 1948. 
Comisia Europeană a Dunării (CED) a fost 
înfiinţată în 1856, în urma Conferinţei de 
Pace de la Paris, o dată cu internaţionalizarea 
apelor Dunării. Din organismul creat prin 
Tratatul de la Paris, la 30 martie 1856, făceau 
parte Imperiul Austriac, Franţa (Al Doilea 
Imperiu Francez), Regatul Unit, Regatul 
Prusiei, Imperiul Rus, Regatul Sardiniei şi 
Imperiul Otoman. Crearea CED a fost 
rezultatul unui compromis între marile puteri 
ale vremii, care aveau stabilite obiective 
politice şi economice în zona danubiană. 
Expoziţia a putut fi vizitată în holul Bibliotecii 
Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi din str. Mihai 
Bravu, nr. 16.  
Public gratuit: 800 persoane 

 
 

 

 

 
19 noiembrie 2015 - 31 ianuarie 2016 – Expoziţie: AURUL ŞI ARGINTUL 
ANTIC AL ROMÂNIEI, la Muzeul Olteniei Craiova 
Joi, 19 noiembrie 2015, la Muzeul Olteniei 
Craiova a avut loc vernisajul expoziţiei „Aurul 
şi argintul antic al României”, eveniment 
cultural dedicat împlinirii a 100 de ani de 
existență a instituţiei muzeale. 
Proiectul expozițional AURUL ŞI ARGINTUL 
ANTIC AL ROMÂNIEI a fost demarat în 
decembrie 2013 de către Muzeul Naţional de 
Istorie a României, în colaborare cu 31 de 
muzee de arheologie şi istorie din ţară, 
inclusiv Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” 
Galați și reprezintă unul dintre cele mai mari 
demersuri de acest fel organizat în România 
în ultimii 20 de ani. Expoziția cuprinde peste 
1.000 de piese din aur și argint din „Tezaurul 
Istoric” al Muzeului Național de Istorie a 
României și patrimoniul a 31 de muzee din 
țară, printre acestea aflându-se și „Cloșca cu 
puii de aur” și brățările dacice. 
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 În luna NOIEMBRIE 2015, 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 1.305 participanţi din care:  

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

 Expunere: “GALAŢI SI MAREA UNIRE DIN 1918” 
 Expunere: “139 DE ANI DE LA NAȘTEREA HORTENSIEI PAPADAT-

BENGESCU”; 
 Lansare de carte: „O MIE DE ANI ]N O SUT[ UNA ENIGME”, autori Nicoleta şi 

Sergiu Ruba, „O VARĂ CE NU MAI APUNE”, autor Radu Sergiu Ruba 

 FESTIVALUL DE DATINI ŞI OBICEIURI POPULARE «SFÂNTA NOAPTE DE 
CRĂCIUN» 

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

în anul 2015 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. 
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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. 

 

D I R E C T O R, 

 


