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

pentru luna următoare, se prezintă astfel:

Claslflcaţie Achizitii publice
bugetară Realizate SEPTEMBRIE Preconizate OCTOMBRIE

2018 2018
20.01 67.247 64.500

20.01.01 2.000 -
20.01.02 981 -

20.01.03 5.941 5.000
20.01.04 985 1.500
20.01.05 - 1.500
20.01.06 - -
20.01.08 900 1.500
20.01.09 53.483 50.000
20.01.30 2.957 5.000
20.02 - 15.000
20.05 300 2.000
20.06 444 -

20.06.01 444 -

20.06.02 - -
20.11 - -
20.13 - -

Total 20 67.591 81.500
71 - -

71.01.02 - -
71.01.01 - -

Total 67.591 81.500

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;
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 seslzărllor 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 ca ul;
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 jude ată 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 septembrie 2018 - VERNISAJ EXPOZIŢIE: 125 DE ANI DE EXCELENŢĂ ÎN
CONSTRUC II NAVALE LA GALA I

Pentru a ilustra În cel mai larg Înţeles cei ,,125 de ani de excelenţă În construcţii

navale la Galaţi'~ Şantierul Naval Damen Galaţi a vernisat duminică, 2 septembrie
2018, o expoziţie aniversară, În parteneriat cu Muzeul de Istorie "Paul Păltănea"

Galaţi, Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia" Galaţi, Centrul Cultural "Dunărea de Jos"
Galaţi, Universitatea "Dună rea de Jos" Galaţi, Serviciul Judeţean al Arhivelor
Naţionale Galaţi, Clubul Sportiv .Nauticus Models" Galaţi, Muzeul Naţional al Marinei
Române, Asociaţia "Tradiţia Militară", Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galaţi,

Romilitaria. Expoziţia deschisă În holul Universităţii "Dunărea de Jos" Galaţi, În
perioada 02 septembrie - 31 decembrie 2018, cuprinde fotografii, cărti poştale, hărţi,

cărţi şi alte obiecte speciale care ilustrează bogata istorie a şantierului naval.

25 septembrie 2018 - VERNISAJ EXPOZIŢIE: MAŞINI DE POMPIERI ÎN
MINIATURĂ

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi În
parteneriat cu Cod rin-Răzvan Ţiplea MUZEUL DE IS~.JYE~·~

colecţionar, a vernisat marţi , 25 septembrie "PAUL PĂLTĂNEA"

2018, ora 12.30, expoziţia "Maşini de
pompieri În mimstură".

Expoziţia organizată de muzeograf
dr. Maria Magdalena Tuluş, oferă publicului
găIăţean o incursiune În istoria maşinilor de
pompieri, din perioada interbelică şi până În
anii 2000, autospeciale specifice unor situaţii

de urgenţă: stingerea incendiilor, intervenţie

la Înălţime (autoscări), intervenţie la
accidente rutiere (descarcerare), calamităţi

naturale, etc.
Cu totii ne imaginam În copilărie ca

atunci când vom fi mari vom deveni medici,
pollţişti sau...pompieri. in amintirea acelor
momente din copilărie când visam să ajung
pompier şi din dorinta de a-mi exprima VE I{ TIS A J : marţi , 25 se p tem b r ie 2018, ora 12 '·

-' ' , v b ' I V , la 1 11Iz eui de Isto rie "Paul PăItănca " - Lapidarillm,
sdmiretis pentru aceasta no !Ia meserie, am (;".at i, s t r, ;\ Ir, 1:11I 1.'11 FoIea III", 2his ( l il n~ă Ui se r tcn G r eac ă ) ,

init iat această colectie de machete de ...:::;~__-!.!.IJ~~::.-_-=~~~~

autospeciale de pompieri.
i ncerc astfel să aduc un omagiu profesiei de
POMPIER, care necesită curaj şi devotament



În Îndeplinirea misiunilor Încredinţate.

( olecţionar Codrin-Răzvan Ţiplea)

Evenimentul s-a desfăşurat la
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea " Galaţi 
Lapidarium, str . Mr. Iancu Fotea, nr. 2bis
(lângă Biserica Greacă).

Proiecte proprii realizate În cadrul programelor În afara sediului instituţiei

4 septembrie 2018 - SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE: PATRIMONIUL
CULTURAL - FUNDAMENT AL IDENTITĂŢII NOASTRE

Patrimoniul cultural reprezintă o sinteză aproape perfectă a interferenţei demersului
creat iv al fiinţei umane cu ambientul natural, armonie susţinută prin trecerea timpului,
probând permanenţa unor aspiraţii şi valori, inspirând generaţiile noi pentru continuarea
proiectelor creative de dezvoltare umană şi de creştere implicită a calităţii vieţii colective.
Tot În acest sens, patrimoniul cultural este elementul primordial de legătură Între trecut ş i

prezent, Între generaţiile vechi şi noi, amintind de aspiraţiile, jertfele, dar şi reuşitele unor
lumi apuse. EI reprezintă În acelaşi timp şi o deschidere a prezentului printr-un angajament
natural şi firesc pentru conservare, preţuire, dar şi inovare sau dezvoltare.
Muzeul de Istorie .Tecdor Cincu", cu sprijinul Primăriei Municipiului Tecuci, a organizat,
marţ i , 4 septembrie 2018, pentru al doilea an consecutiv, o nouă ediţie a Sesiunii de
Comun ică ri Ştiinţifice. Tema de anul acesta a fost "Patrimoniul cultural- fundament al
identităţii noastre", În cadrul căreia au fost abordate subiecte legate de patrimoniul
arheologic, patrimoniul construit, patrimoniul imaterial şi patrimoniul mobil.
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4 septembrie 2018 - Editia a II -a

1~1a!"l' tum rJ~-nul R~:l\" Mc- ilai·,...,. I J lIC'Ire'NrL' trrler

1) PIt::: .1 re coutumcă i

2) , -. n rv, prl.'n"uiu i "lon T. Shm 
3) . ~·ntt.· IlHILICillt,

Au susţinut comunicări muzeografii
Costel Ilie (Muzeul de Istorie "Paul
Păltănea" Galaţi - "Situl arheologic
Negrileşti') şi Paul Ciobotaru (Muzeul de
Istorie "Teodor Cincu", Tecuci); P. C.
Protopop Dr. Mihai Roşu (Protoieria
Nicoreşti); consilier Marius Mitrof (Direcţia

Judeţeană pentru Cultură Galaţi);

restaurator Adrian Mihalache (Muzeul de
Istorie .Teodor Cincu", Tecuci) şi etnolog
Paul Buţă (Centrul Cultural "Dunărea de
Jos" Galaţi).

În cadrul Sesiunii a fost lansat volumul
" Primul Război Mondial. Oraşul Tecuci pe
harta teatrelor de operatii'; care cuprinde
prezentările susţinute de invitaţi la prima
ediţie a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice,

dedicată Centenarului Marilor Victorii de
la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oltuz

6 - 7 septembrie 2018 - SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE: RESTITUTIO ES,
EDIŢIA A III-A

Joi, 6 septembrie 2018, a avut loc la
Galaţi, la Muzeul Istoriei, Culturii şi

Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos,
deschiderea celei de-a 3-a ediţii a Sesiunii
de Comunicări Ştiinţifice .Restitutio es".

Evenimentul organizat de Muzeul
Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de
la Dunărea de Jos În parteneriat cu Asociaţia

Conservatorilor şi Restauratorilor din
România a reunit specialişti ş i experţi din
domeniul conservării şi restaurării, precum
şi artişti, cadre didactice şi oameni de
cultură.

La Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice

a participat Cornel Moraru, restaurator
metale la Muzeul de Istorie "Paul Păltănea"

Galaţi cu prezentarea "Restaurarea unor
piese provenind din ŞantierulBiserica
Sf. Nicolae Galaţi - Punctul Protoerie".
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE ŞI

Oet .. lu I D'!'IilK www .tTH.UeuJbunmnLiului..ro
rilcebc;)oh.com/MuzeulMunicÎpiulUlDueUIKli

Simpozionul Cercetări
Arheologice
şi Numismatice
ApalJaec:lilie

13 septembrie 2018 - SIMPOZION:
NUMISMATICE, EDIŢIA A IV-A

Muzeul Municipiului Bucureşti, În
parteneriat cu Institutul de Arheologie
"Vasile Pârvan" al Academiei Române şi

Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa din
Olteniţa, a organizat În perioada 13-15
septembrie 2018, Simpozionul
" Cercetări arheologice şi

numismetlce", ediţia a IV-a.
Prin intermediul acestui simpozion

anual realizat În colaborare cu alte
instituţii, Muzeul Municipiului Bucureşti

şi-a propus să susţină schimburile de
experienţă şi mobilitatea specialiştilor În
arheologie şi numismatică, la nivel
naţional dar şi internaţional, precum şi

să ofere publicului interesat prilejul de a
fi la curent cu ultimele descoperiri şi

cercetări din domeniu.
La Simpozion a participat Costel

Ilie, muzeograf la Muzeul de Istorie
"Paul Păltănea" Galaţi cu comunicarea
"Depunerile de cai din cultura Noua
de la Negrileşti(judeţulGalaţi)'~

27 septembrie 2018 - CONFERINŢĂ: EVOLUŢII SOCIALE ŞI ECONOMICE ÎN
DOBROGEA, ÎN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL

Joi, 27 septembrie 2018, În cadrul
ciclului de conferinţe "Cum s-a creat
Românie", proiect al Direcţiei Judeţene

pentru Cultură, În parteneriat cu Muzeul
de Istorie "Paul Păltănea" şi finanţat de
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale,

a fost invitat lectorul universitar dr.
Enache Tusa de la Universitatea
.Ovldlus" din Constanta care a vorbit
celor prezenţi În Lapidarium despre
"Evoluţii sociale şi economice În
Dobrogea, În Primul Război

Mondial'~
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În luna septembrie 2018, Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a atras, prin
manifestările de la sediul instituţiei, ca organizator sau partener, un număr de "192
participanţi din care:

- 96, cu plată

- 96, gratuit.

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

5 Octombrie - Ziua Internaţionalăa Educaţiei;

Expoziţie: CENTENART;
Participare la Simpozionul Internaţional "Monumentul. Tradiţie şi viitor", ed. XX.

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
Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2011.
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