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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 

7 mai 2016 - Circuit turistic muzeal: VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL AL 

JUDEȚULUI GALAȚI 

Elevii Liceului Teoretic „Dunărea” 

Galaţi au vizitat sâmbătă, 7 mai 2016, Casa 

Rurală „Ion Avram Dunăreanu” de la Suhurlui, 

în cadrul programului de valorificare a 

patrimoniului cultural al judeţului Galaţi. Cu 

acest prilej, elevii au putut admira expoziţia 

„Ambient tradiţional ţărănesc”, expoziţie care 

propune publicului vizitator, o gospodărie de 

altă dată, compusă din interior specific caselor 

ţărăneşti, precum şi din anexele aferente.  

Public: 20 persoane.  

 
 

10 - 31 mai 2016 - Exponatul lunii: TEZAURUL MEDIEVAL DESCOPERIT LA ŞENDRENI, 

JUDEŢUL GALAŢI  

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” 

Galaţi, a expus în luna mai a.c., în cadrul 

proiectului expoziţional Exponatul lunii, un 

bun muzeistic cu valoare deosebită din 

patrimoniul instituţiei: TEZAURUL 

MEDIEVAL DESCOPERIT LA 

ŞENDRENI, JUDEŢUL GALAŢI.  

Tezaurul din obiecte de podoabă 

confecţionate din argint a fost descoperit în anii 

1938-1939, cu prilejul lucrărilor agricole de pe 

teritoriul comunei Şendreni. Datat în cea de a 

doua jumătate a secolului al XV-lea şi 

începutul secolului al XVI-lea, tezaurul 

cuprinde un număr de 14 piese, diferite ca 

formă şi mărime, lucrate cu multă îndemânare 

şi simţ estetic, ornamentate cu filigran, 

încrustaţii de sticle albastre, verzi şi 

protuberanţe piramidale, alcătuite din granule 

sferice.  

Micro-expoziția organizată de 

muzeograf Costel Ilie a putut fi vizitată în 
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perioada 10 - 31 mai 2016, la Muzeul „Casa 

Cuza Vodă”, secţie a Muzeului de Istorie „Paul 

Păltănea” Galaţi. 

 
 

 
10 mai 2016 - Manifestare culturală: 150 ANI DE LA INSTAURAREA MONARHIEI 

CONSTITUŢIONALE DIN ROMÂNIA (1866 – 2016)  

 Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” 

Galaţi a organizat marţi, 10 mai 2016, un 

dublu eveniment cu prilejul împlinirii a 150 

de ani de la preluarea tronului României de 

către Principele Carol de Hohenzollern-

Sigmaringen: 

- ora 14
00

, vernisajul expoziţiei 

ÎNTRE DATORIE ŞI DESTIN. DINASTIA 

REGALĂ A ROMÂNIEI. Expoziţia 

organizată de muzeograf Mihaela Damian a 

reflectat momente semnificative din istoria 

Casei Regale a României, prin intermediul 

fotografiilor, medaliilor şi obiectelor de 

epocă, provenite din patrimoniul muzeului 

nostru şi din colecţiile particulare de ziare, 

reviste, cărţi poştale şi fotografii ale domnilor 

Cezar Amariei şi Iulian Panait. 

- ora 15
00

, masă rotundă CASA 

REGALĂ A ROMÂNIEI (1881 - 1947) 
moderată de muzeograf Valentin Bodea. 

Reprezentanţii Casei Regale a României au 

vizitat portul comercial de la Dunăre, Galaţi, 

în numeroase rânduri: în anul 1866, 

Principele Carol soseşte la serbările dedicate 

instaurării monarhiei constituţionale în 

România; în anul 1879, Principele Carol este 

însoţit de către prinţul moştenitor al 

Norvegiei şi Suediei; în anul 1906, Alteţele 

Regale Ferdinand şi Maria participă la 

jubileul Comisiei Europene a Dunării, 

jubileul Regimentului I Roşiori, punerea 

pietrei de temelie la Catedrala Ortodoxă şi 
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inaugurarea Palatului Administrativ. 

Evenimentele s-au desfășurat la 

Muzeul „Casa Cuza Vodă”, secţie a 

Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi. 

Public: 164 persoane. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 6 

18 mai 2016 - Conferință: ESPERANTISM, PRESĂ ŞI CENZURĂ ÎN ROMÂNIA 

INTERBELICĂ 

 

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi în 

parteneriat cu Muzeul Judeţean Olt a organizat 

miercuri, 18 mai 2016, ora 11
00

, conferinţa cu 

tema ESPERANTISM, PRESĂ ŞI CENZURĂ 

ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ susţinută de 

Doru Neagu.  

Proiectul limbii esperanto, iniţiat în 

Polonia, de către Ludovic Lazar Zamenhof, este 

una dintre cele mai îndrăzneţe forme pe care le-a 

luat viziunea globalistă asupra lumii. Văzută ca 

o lingua franca universală, esperanto nu a avut 

totuşi succesul scontat, chiar dacă viziunea 

globalistă de care ţine s-a concretizat şi se 

concretizează tot mai mult la nivel politic, 

economic, cultural. În România, începuturile 

proiectului esperantist se leagă de numele 

industriaşului gălăţean Heinrich Fischer, care, în 

1904, fondează, la Galaţi, un grup esperantist şi 

începe să ţină cursuri de esperanto. În secolul 

care a urmat, viziunea unificatoare de care ţine 

proiectul esperanto a luat forme tot mai 

concrete, chiar dacă, sub aspect lingvistic, 

câteva limbi naturale au reuşit să se impună ca 

limbi internaţionale, oarecum în detrimentul 

mult mai logicei şi mai facilei limbi esperanto. 

Evenimentul dedicat Zilei Internaţionale a 

Muzeelor s-a desfăşura la Muzeul „Casa Cuza 

Vodă”, secţie a Muzeului de Istorie „Paul 

Păltănea” Galaţi. 

Public: 32 persoane. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

19 mai 2016 - Istoria de lângă noi: MONUMENTE ISTORICE DIN ORAȘUL GALAȚI 
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Proiectul Istoria de lângă noi vizează 

promovarea siturilor arheologice şi a 

monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului 

Galaţi, în comunităţile locale, cunoaşterea 

legislaţiei în domeniul protejării patrimoniului 

cultural naţional, precum şi sensibilizarea 

autorităţilor locale, în vederea stabilirii unor 

măsuri de protecţie şi valorificare a respectivelor 

monumente.  

Cu prilejul Zilelor Școlii Gimnaziale 

„Iulia Hașdeu” Galați, muzeograful Valentin 

Bodea a susținut joi, 19 mai 2016, expunerea cu 

tema MONUMENTE ISTORICE DIN 

ORAȘUL GALAȚI. Ulterior, pe baza 

informațiilor prezentate dar și a fotografiilor, 

elevii claselor a IV-a au rezolvat puzzle-uri care 

redau imaginea unor monumente istorice din 

orașul Galați. 

Public: 35 persoane. 

 

 

 

 

 
 

21 mai 2016 - Manifestare culturală:  ÎNTÂLNIRILE DE LA MÂNJINA 

 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” 

Galaţi în parteneriat cu Centrul Cultural 

„Dunărea de Jos” şi Primăria Comunei 

„Costache Negri” Galaţi au organizat sâmbătă, 

21 mai 2016, ora 11
00

, manifestarea 

tradiţională „Întâlnirile de la Mânjina”, la Casa 

Memorială „Costache Negri”, din comuna 

Costache Negri, judeţul Galaţi. Manifestarea 

de la Mânjina a început cu o slujbă de 

pomenire şi a continuat cu programe artistice 

susţinute de grupuri şi ansambluri folclorice 

din judeţ.  

 Public: 256 persoane. 
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21 mai 2016 - Noaptea Europeană a Muzeelor: MARATON EXPOZIȚIONAL NOCTURN, 

Ediția a IV-a 

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi a 

sărbătorit sâmbătă, 21 mai 2016, în 

intervalul orar 18
00 

- 01
30

, Noaptea 

Europeană a Muzeelor. În NOAPTEA în 

care muzeele amintesc cât de importantă este 

cultura, publicul gălăţean a fost invitat la un 

maraton expoziţional vizitând secţiile 

Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”, din 

municipiul Galaţi: 

 Secția „Istorie” (str. Domnească, nr. 

25) găzduieşte periodic, expoziţii temporare 

cu tematici variate - invitaţii incitante pentru 

vizitatorii din categorii socio-profesionale 

diverse. Aici, gălăţenii au putut participa la 

vernisajul unei expoziţii inedite şi captivante 

UNIFORME ROMÂNEŞTI DE 

GENERAL (1930-2016) organizată de 

muzeograf Maria Magdalena Tuluş şi 

realizată în parteneriat cu Ştefan-Marius 

Diaconu (Brăila), Eliodor Tanislav 

(Bucureşti), Ioan Chiş (Bucureşti), Viorel 

Zaharia (Galaţi), Ionel Celmare (Focşani). 

La eveniment au participat şi membrii de la 

Asociaţia Tradiţia Militară. 

     Public: 3578 persoane. 
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 Muzeul „Casa Colecțiilor” (str. 

Eroilor, nr. 64) 

Rămasă în conştiinţa gălăţenilor sub 

denumirea de Farmacia „Ţinc”, Muzeul 

Casa Colecţiilor a fost construit între 1899-

1900 şi s-a impus în peisajul arhitectural al 

oraşului Galaţi – specific începutului de 

secol XX – prin elemente stilistice 

definitorii, având ca destinaţie iniţială o 

farmacie şi locuinţa farmacistului Constantin 

Ţinc. Astăzi, acest edificiu, situat la 

intersecţia străzilor Traian, Eroilor şi Dr. 

Carnabel găzduieşte expoziţiile: „Ambient 

interior gălăţean – sfârșitul secolului al 

XIX-lea – începutul secolului XX”, 

„Restituiri Makșay”, „Smaranda Brăescu – 

Regina aerului”, „De Paște, în Galații de 

altădată”, „Filatelia românească între 

modernitate și contemporaneitate”.  

De Noaptea Europeană a Muzeelor au 

fost vernisate expoziţiile: 

- ARMONII DE PRIMĂVARĂ, o expoziție 

de pandantive metalo-ceramice realizate de 

OLEG FULGA din suflet, cu bucurie şi 

pentru bucuria sufletelor.  

- ISTORIA BIROULUI FEDERAL DE 

INVESTIGAŢII, expoziţia foto-

documentară organizată de muzeograf Maria 

Magdalena Tuluș, realizată în parteneriat cu 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 

Dâmboviţa - Muzeul Poliţiei Române şi 

Asociaţia Galaţi, oraşul meu, a oferit 

gălăţenilor prilejul de a face o incursiune în 

istoria captivantă a Biroului Federal de 

Investigaţii (FBI) din 1908 până în prezent şi 

de a cunoaşte directorii şi sediile FBI de-a 

lungul timpului, evoluţia tehnicii folosită de 

agenţii FBI în rezolvarea cazurilor şi cazuri 

celebre. 

Public: 2116 persoane. 
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 Muzeul „Casa Cuza Vodă” 

(str. Al. I. Cuza, nr. 80) reprezintă un reper 

istoric important atât pe plan local, cât şi 

naţional. Aici, gălăţenii au putut admira 

expoziţiile „Ambient monden românesc – a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea – 

prima jumătate a secolului”, „Între datorie 

și destin. Dinastia regală a României” şi 

exponatul lunii „Tezaurul medieval 

descoperit la Șendreni, jud. Galați”.  

Public: 2671 persoane. 
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25 - 29 mai 2016 - EDITURA MIGL la FESTIVALUL NAȚIONAL AL CĂRȚII ″AXIS 

LIBRI″, Ediția a VIII-a  

În  perioada 25-29  mai 2016, 

Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi 

în parteneriat cu Editura Eikon, sub 

patronajul Ministerului Culturii, cu sprijinul 

Consiliului Judeţean Galaţi, Consiliului  

Local al Municipiului  Galaţi şi Primăriei 

Municipiului Galaţi, al sponsorilor, precum 

şi al mass-mediei locale şi naţionale şi în 

colaborare cu: Centrul Cultural „Dunărea de 

Jos”, Universitatea „Dunărea de Jos”, 

Inspectoratul Şcolar, Palatul Copiilor, 

Teatrul Muzical „Nae Leonard”, Teatrul 

Dramatic „Fani Tardini”,Teatrul de Păpuşi 

„Gulliver”, Muzeul Istoriei, Culturii şi 

Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, 

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea”, Muzeul 

de Artă Vizuală, Casa de Cultură a 

Sindicatelor, Casa de Cultură a Studenţilor şi 

cu celelalte instituţii de cultură şi învăţământ  

gălăţean, organizează a VIII-a ediţie a 

Târgului/Festivalului Naţional al Cărţii 

„Axis  Libri”, adresat  iubitorilor de carte şi 

lectură atât cititori, cât şi creatori, editori şi 

difuzori, pe care îi invită să participe la un 

program generos prin diversitate şi calitate 

culturală. 

Editura Muzeului de Istorie Galați și-

a propus să stimuleze interesul pentru lectură 

și prin urmare a fost prezentă și anul acesta 

la Târgul/Festivalul de carte „Axis Libri”, cu 

noi apariții editoriale.  
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28 mai 2016 - Deschiderea FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL ″ANTARES″ la Muzeul 

„Casa Cuza Vodă” 

Organizat de Uniunea Scriitorilor din 

România, Filiala Sud-Est şi Fundaţia 

Culturală „Antares”, Festivalul Internaţional 

de Literatură de la Galaţi a devenit un punct 

de referinţă pentru toată lumea culturală de 

la Dunărea de Jos. Ajuns la cea de-a XVIII-

a, Festivalul „Antares” s-a desfăşurat în 

cinci oraşe dunărene - Galaţi, Brăila, 

Isaccea, Tulcea, Sulina și s-a bucurat de 

prezenţa unor scriitori de renume din țară 

dar și din Bulgaria, Ucraina, Israel, Turcia şi 

Germania. 

 Deschiderea oficială a Festivalului 

Internațional „Antares” a avut loc la Muzeul 

„Casa Cuza Vodă” cu prezentarea invitaților 

din țară și străinătate, urmată de lecturi 

publice. 

Public: 40 persoane. 

 

 

 

 

 
Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei 

 
13-20 mai 2016 - Proiect: Istoria noastră văzută prin ochii cititorilor români 

 

Demarat în anul 2015, proiectul national "Istoria noastră văzută prin ochii cititorilor români” și-a 

propus să-i antreneze pe elevi în descoperirea istoriei locale, prin realizarea unor lucrări care să 

zugrăvească monumente istorice de referinţă din ţinuturile lor natale. Lucrările lor au fost expuse în 

cadrul unei expoziții "ISTORIA ÎN CULORI A PLAIURILOR NATALE" ce a fost itinerată în 

tară, iar vizitatorii au avut ocazia să admire bogăţia patrimoniului nostru cultural, oglindită în cele 

mai reuşite creaţii ale tinerilor. În perioada 13 - 20 mai 2016 s-a desfășurat la Şcoala Gimnazială 

„Mihai Viteazul” Brăila, etapă finală a proiectului care a constat în evaluarea lucrărilor, jurizarea lor 

și premierea câștigătorilor. 

 

25 - 28 mai 2016 - SESIUNEA NAȚIONALĂ DE RAPOARTE ARHEOLOGICE, TÂRGU-JIU 

Aproximativ 150 de arheologi de la 

muzee, universităţi şi institute de cercetare 

de profil din România au participat, în 

perioada 25-28 mai la Sesiunea Naţională de 

Rapoarte Arheologice, campania 2015 

(ediție aniversară 50 de ani), care s-a 

desfășurat la Târgu-Jiu.  

La acest eveniment a participat 

Costel Ilie, muzeograf la Muzeul de Istorie 

„Paul Păltănea” Galați. 
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În luna MAI 2016, 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  8.971 participanţi din care:  

- 59, cu plată 
   -8.912 gratuit. 
 
 
2. Acţiuni/evenimente propuse pentru perioada următoare, cu precizarea scopului, a 
obiectivelor şi a activităţilor programate. 

Expoziție: CHIPURI DE COPII ÎN FOTOGRAFII 
Exponatul lunii: IE DIN ZONA VRANCEI 
Masă rotundă: STATUIA LUI COSTACHE NEGRI DIN GALATZ, ÎNTRE TRECUT ȘI 

VIITOR 
Expoziţie: PORTUL POPULAR ROMÂNESC ÎN FOTOGRAFII ȘI CĂRȚI POȘTALE  
Activităţile culturale ale Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi sunt promovate şi 

în anul 2016 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. 

 

 

 


