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RAPORT DE ACTIVITATE
SEPTEMBRIE 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 Preconizate

SEPTEMBRIE 2019 OCTOMBRIE 2019
20.01 35.652,37 79.000

20.01.01 - -
20.01.02 4.923,55 -
20.01.03 272,54 10.000
20.01.04 457,35 500
20.01.05 1.500,00 1.500
20.01.06 - 1.000
20.01.08 969,23 1.000
20.01.09 16.642,00 30.000
20.01.30 10.887,70 5.000
20.30.30 - 30.000
20.02 1.487,50 -
20.05 5.114,07 1.000
20.06 302,00 1.000

20.06.01 302,00 1.000
20.06.02 - -
20.11 - -
20.13 - -

Total 20 42.565,94 - 81.000
71 - 71.000

71.01.02 - 60.500
71.01.30 - 10.500

Total 42.565,94 152.000

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 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 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 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 

u 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 institutiei

18 SEPTEMBRIE - EXPOZIŢIE "0 LUMEVĂZUTĂ PRIN OBIECTIVUL
APARATULUI FOTO"
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a
organizat miercuri, 18 septembrie 2019, ora
11.00, vernisajul expoziţiei temporare "O
lume văzută prin obiectivul aparatului
foto". Expoziţia şi-a propus să aducă În
atenţia publicului vizitator aparate de
fotografiat, accesorii foto şi piese de
developat fotografii (secolul al XX-lea), din
colecţia Muzeului de Istorie "Paul Păltănea"
Galaţi, care au aparţinut unor fotografi
profesionişti (George şi Jean Maksay, Ilie
Stan, Constantin Sorin Mihailov, etc.) sau
amatori din oraşul Galaţi. Alături de acestea
mai pot fi admirate fotografii realizate În
diverse ateliere fotografice din oraşul Ga laţi

("Foto Glob", proprietar George Maksay;
"Foto Rembrandt", proprietar Os.
Feuerstein; Foto "Universal", proprietar
Emanoel N. Kiriakopol, Victor Gross, Elise
Novac etc.)" .
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20 SEPTEMBRIE - EXPOZIŢIE: "LA ŞCOALADE ALTĂDATĂ"

Prin intermediul expoziţiei "La şcoala de altădată", Muzeul de Istorie "Paul Păltănea"
a adresat o invitaţie copiilor de azi şi celor de ieri de a face o Întoarcere În timp, În
perioada cuprinsă Între sfârşitul secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX
lea, pentru a intra În atmosfera şcolii de odinioară. Vizitatorii au avut ocazia de a admira
un bogat material ilustrativ Infătişând elevi, profesori şi vechi instituiţii de Învăţământ

găIăţene, documente şcolare, manuale, obiecte diverse care umpleau ghiozdanele
elevilor şi pupitrele şcolare. Proiectul expoziţional a fost realizat În parteneriat cu Muzeul
de Istorie "Teodor Cincu" din Tecuci, Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" din Galaţi,

Asociaţia "Galaţi - oraşul meu", colecţionarii Butucescu Georgeta şi Iulian Panait.
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La şcoala de altădată
~itul sec. alXIX-lea -primajumatate a sec. alxx-lea



26 SEPTEMBRIE - SALONUL DE RESTAURARE LITERARĂ, ed. I - Muzeul
Naţional al Literaturii Române Bucureşti

Joi, 26 septembrie 2019, a avut loc deschiderea Salonului de Restaurare literară, ediţia

I, organizat de Muzeul Naţional al Literaturii Române Bucureşti sub patronajul Primăriei

Capitalei. Salonul a cuprins piese restaurate, pe toate suporturile, din patrimoniul
muzeului şi al caselor memoriale afiliate. La eveniment au participat acad. Ioan-Aurel
Pop, acad. Eugen Simion, conf.univ.dr. Ioan Cristescu (directorul MNLR), Eugenia
Oprescu (şef secţie patrimoniu MNLR), dr. Mirel Bucur - Preşedintele Asociaţiei

Conservatorilor şi Restauratorilor din România şi drd. Dan Octavian Paul - Preşedintele

International Council of Museums (ICOM) România. Muzeul de Istorie "Paul Păltănea"

Galaţi a fost reprezentat de restaurator Corneliu Moraru.
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În luna SEPTEMBRIE 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 679 participanţidin care:

- 267, cu plată

- 412 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 lV, 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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