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RAPORT DE ACTIVITATE
NOIEMBRIE 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 Achizi ii publice
bugetară Realizate Preconizate

NOIEMBRIE 2019 DECEMBRIE 2019
20.01 44.034 24.300

20.01.01 - -
20.01.02 - -
20.01.03 9.394 10.000
20.01.04 948 1.000
20.01.05 - 1.800
20.01.06 - 1.000
20.01.08 974 500
20.01.09 29.753 10.000
20.01.30 2.145 5.000
20.30.30 820 -
20.02 920 25.000
20.05 1.420 20.000

- 20 .06 321 -
20.06.01 321 -
20.06.02 - -
20.11 - 80
20.13 600 -

Total 20 47.295 69.380
71 70.972 -

71.01.02 60.476 -
71.01.30 10.496 -

Total 118.267 69.380

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 - Nu este
cazul;



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 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 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 ' so l uţ i ona re 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:



Proiecte proprii realizate În cadrul programelor la sediul instituţiei

• :"oEST =..

15 noiem f - 31 decembrie 2019

15 noiembrie 2019 - Expoziţia: MĂRTURII ARHEOLOGICE RECENT
DESCOPERITE PE TERITORIUL JUDEŢULUIGALA I 2017-2019
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a
vernisat vineri, 15 noiembrie 2019, ora
12.00, expoziţia "MĂRTURII ARHEOLOGICE
RECENT DESCOPERITE PE TERITORIUL
JUDEŢULUI GALAŢI 2017-2019". Scopul
expoziţiei este acela de a informa
comunitatea ştiinţifică şi publicul găIăţean

despre patrimoniul arheologic al judeţului

Galaţi, În special despre descoperirile
arheologice realizate În siturile din judeţul MĂRTURII ARHEOLOGICE RECENT DESCOPE ITE

Galaţi (Negrileşti, punct Curtea şcolii şi ÎN JUDEŢUL GALAŢI-1017-1019

Vânători, punct La Jolică), dar şi din
municipiul Galaţi (Barboşi - Tirighina,
Cavoul roman, Biserica Sfântul Nicolae şi

Poartă Han).
Cercetările arheologice din anii 2017-2019
au fost finanţate de Muzeul de Istorie "Paul
Păltănea" Galaţi, Primăria Comunei
Negrileşti şi Ministerul Culturii şi Identităţii

Naţionale.



27 noiembrie 2019 - conferinţă - "Cum s-a creat Romania"

Ciclul de conferinţe "Cum s-a creat România", un proiect dedicat Centenarului Marii
Uniri, iniţiat de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi În februarie 2018 şi

organizat de către aceasta, În parteneriat cu Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" din
Galaţi, se apropie de sfârşit. Penultima conferinţă, din acest ciclu, se referă la crizele
structurale ale mediului social dupa crearea României Mari, În perioada interbelică şi

vizează o problemă mai putin discutată, cea a tineretului studenţesc.



27 noiembrie - Masă rotundă: ROMÂNIA ŞI CONFERINŢA DE PACE DE LA
PARIS (1919-1920)

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi organizează, În parteneriat cu Şcolile Gimnaziale
nr. 16, 25, 29, Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" Ga laţi şi Palatul Copiilor Galaţi În
data de 28 noiembrie 2019, În cadrul programului de valorificare a patrimoniului cultural
naţional (simpozioane, mese rotunde, conferi nţe, expuneri etc.), masa rotundă cu titlul
"România şi Conferinţa de Pace de la Paris (1919-1920)". Manifestarea ştiinţifică supune
dezbaterii Tratatele de Pace Încheiate În cadrul Conferinţei de Pace de la Paris şi lupta

diplomatică a delegaţi lor români pentru recunoaşterea internaţională a României Mari.
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Masi rotun :",28 noiembrie 2019, ora 11
la Muzeul de Is o e "Paul Păltănea"- Lapidarium,

Galaţi, str. Mr Iancu Fotea, nr. 2 bls (vizavi de Biserica GreacA)
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29 noiembrie - vernisaj MODA VESTIMENTARĂ ILUSTRATĂ ÎN FOTOGRAFII
Din atelierele fotoqrafllor găIăţeni de altădată (a doua jumătate a sec.al XIX
lea - prima jumătatea sec.al XX-lea)

În perioada cuprinsă Între a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prima jumătate a
secolului al XX-lea, fotografii vremii din Galaţi au reuşit să adune În ateliere nu numai
imagini, ci şi emoţii.

Despre eleganţa vestimentară de altădată vă invităm să aflaţi În cadrul expoziţiei "MODA
VESTIMENTARĂ ILUSTRATĂ ÎN FOTOGRAFII. Din atelierele fotografilor găIăţeni de
altădată (a doua jumătate a sec.al XIX-lea - prima jumătate a sec.al XX-lea)", care a
fost vernisată vineri, 29 noiembrie.

snnn. JUDEŢULUI GAlAŢI

UZEUL DE ISTORIE
"PAUL PĂLTĂNEA:' ~AI.AŢI

MODA VESTIMENTARĂ

ILUSTRATĂÎN FOTOGRAFII
Din atelierele fotografi lor găIăţeni de altădată

( a doua jumătatea sec . al XIX-lea - prima jumătatea sec. al XX-lea)



Proiecte realizate În parteneriat În cadrul programe lor În afara sediului instituţiei

14 noiembrie 2019 - Expoziţie: 160 de ani de la Unirea Principatelor
Române (1859 - 2019). Istorie şi patrimoniu muzeistic
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160 de ani de la Unirea PrincipatelorRomâne (1859 - 2019),
Istoric şi patrimon iu I
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Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a
răspuns pozitiv i nv itaţie i Institutului de
Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion"
Tulcea la organizarea expoziţiei "160 de ani
de la Unirea Principatelor Române (1859 
2019). Istorie şi patrimoniu muzeistic",
contribuind la recrearea atmosferei de I

epocă prin itinerarea unor litografii, picturi,
fotografii, medalii şi obiecte de artă

decorativă din patrimoniul cultural. I

Evenimentul este organizat cu ocazia Zilei
Dobrogei şi se Înscrie În seria manifestărilor

ce aduc În atenţia publicului tulcean I

evenimente şi personalităţi care au avut o
contribuţie majoră la formarea Statului
Român modern.Expoziţia va fi deschisă

până pe data de 28 februarie 2020, la
Muzeul de Istorie şi Arheologie Tulcea.

Muzeu l de tstone : I heologltl Iulcea
Parcul Monumentul Ind pend<!nteo
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17 noiembrie 2019 - Expoziţie: "CIVILIZAŢIA ROMANĂ LA NORD ŞI SUD DE
LIMES"
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a
răspuns pozitiv solicitării Muzeului "Vasile
Pârvan" din Bârlad, privitoare la organizarea
unei expoziţii dedicate prezenţei civilizaţiei

romane În sudul Moldovei În secolele II-IV p.
Chr. Muzeul gălaţean, prin muzeografii Costel
Ilie şi dr. Tudor Mandache au asigurat selecţia

bunurilor şi realizarea unei prezentări privitoare
la importanţa aşezării romane de la Tirighina
Bărboşi. Din bogatul patrimoniu descoperit În
situl arheologic de la Tirighina-Bărboşi au fost
selectate peste 160 de bunuri culturale (vase
ceramice, material tegular, artefacte din metal,
monede, etc.) care au fost incluse În Expoziţia

"Civilizaţia romană la nord şi sud de limes" ce
va fi vernisată duminică, 17 noiembrie 2019, la
muzeul bârlădean.



CATALOG DE EXPOZIŢIE: "ELENA CUZA. DOAMNA UNIRII (1825 -1909)'~

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea Galaţi, prin
contribuţia istorică şi documentară a
directorului, domnul prof. Cristian-Dragoş

Căldăraru, dar şi a muzeografilor dr. Elena
Ingrid Bahamat, dr. Mariana-Delia Pohrib,
Mihaela Damian şi Valentin Bodea a făcut

posibilă realizarea catalogului de expoziţie

"Elena Cuza. Doamna Unirii (1825 -1909)".
Acesta a fost realizat de Complexul Muzeal
Judeţean Neamţ - Muzeul de Istorie şi

Arheologie Piatra-Neamţ şi prezintă

personalitatea Doamnei Elena Cuza,
aducându-i-se, astfel un pios omagiu, celei
supranumite Doamna Unirii.
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În luna NOIEMBRIE 2019, 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 781 participanţi din care:

- 436, cu plată

- 345 gratuit.

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 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.
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