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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 

1 aprilie 2016 - expoziție „JANDARMERIA GĂLĂŢEANĂ - 166 ANI DE ISTORIE. 
TRADIŢIE ŞI PERSPECTIVĂ” 

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 
în parteneriat cu Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Galaţi, colecţionar Ştefan Marius 
Diaconu şi colectionar Cezar Butunoiu, a 
vernisat vineri, 1 aprilie 2016, ora 1200, 
expoziţia: JANDARMERIA GĂLĂŢEANĂ - 
166 ANI DE ISTORIE. TRADIŢIE ŞI 
PERSPECTIVĂ. Expoziţia organizată de 
muzeograf Maria Magdalena Tuluş a fost 
dedicată Zilei Jandarmeriei Române (3 aprilie). 
Cu acest prilej, vizitatorii au putut face o 
incursiune în istoria jandarmeriei gălăţene de la 
începutul secolului al XX-lea până în prezent şi 
au admirat uniforme, obiecte reprezentative: 
căşti, arme albe, fotografii, efecte personale ale 
jandarmilor şi elemente de comunicaţie 
necesare desfăşurării activităţilor specifice. 
Evenimentul s-a desfăşurat la secţia Muzeului 
de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, str. 
Domnească, nr. 25. 

Public: 93 persoane. 

  

 

 
 

 

 

 

6 - 30 aprilie - exponatul lunii „CUPA CU TREI PICIOARE DIN TUMULUL DE LA GRIVIŢA, 
JUDEŢUL GALAŢI” 
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  Proiectul expoziţional Exponatul 
lunii, derulat de Muzeul de Istorie „Paul 
Păltănea” Galaţi, vizează prezentarea unui bun 
muzeistic cu valoare deosebită din patrimoniul 
instituţiei. 

În luna aprilie a.c., vizitatorii au 
admirat la Muzeul „Casa Cuza Vodă”, secţie a 
Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, 
exponatul lunii: CUPA CU TREI PICIOARE 
DIN TUMULUL DE LA GRIVIŢA, JUDEŢUL 
GALAŢI. Vasul este datat la începutul Epocii 
Bronzului şi a fost descoperit în anul 1986 de 
către prof. univ. dr. Mihalache Brudiu, într-o 
movilă funerară din zona Văii Gerului, pe 
teritoriul comunei Griviţa (judeţul Galaţi). 
Micro-expoziţia, organizată de muzeograf 
Adrian Adamescu, a putut fi vizitată în 
perioada 6 – 30 aprilie 2016, de miercuri până 
duminică, între orele 1000– 1800. 

 
 

 
 

 

 

 

 
6 aprilie - lansare de carte „POVESTI ÎN PIJAMALE CU FLUTURI / GESCHICHTEN IN 
PYJAMAS MIT SCHMETTERLINGEN”, autor Denisa Lepădatu 
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Editura Muzeului de Istorie Galaţi a 
lansat în data de 2 martie 2016, primul 
volum din lucrarea „Upanișad”, autor 
Ovidiu Cristian Nedu. Upanişadele ilustrează 
în mod paradigmatic o anumită etapă din 
evoluţia mentalului colectiv al speciei 
umane, etapa care îşi gaseşte şi alte 
importante instanţieri printre religiile lumii, 
şi care constă din coroborarea a două 
elemente, unul de natură cognitivă şi altul 
de natură existenţial-soteriologică. În plan 
cognitiv, începe să se intuiască, în mod 
preştiinţific, ordinea şi unitatea Universului 
şi se caută un element explicativ pentru 
acestea; în plan existenţial, se dezvoltă o 
utopică ambiţie religioasă care vizează o 
deplină accedere, racordare, la principiul 
unităţii universale. Evenimentul s-a 
desfășurat la Muzeul „Casa Cuza Vodă”, 
secție a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” 
Galați. 

Public: 42 persoane. 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

13 aprilie - lansare editorială „ISTORICUL REGIMENTULUI 8 CĂLĂRAŞI”, autor colonelul 
Radu Miclescu 
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Editura Muzeului de Istorie Galaţi a 
organizat miercuri, 13 aprilie 2016, ora 1500, 
evenimentul editorial prilejuit de lansarea 
volumului din Colecţia Restitutio 
Historiae: ISTORICUL REGIMENTULUI 8 
CĂLĂRAŞI, autor colonelul Radu Miclescu. 

Despre existenţa Regimentului 8 Călăraşi  
am aflat încă din copilărie, ascultând cu nesaţ 
poveştile despre camarazii de arme ai bunicului 
patern, participanţi la campaniile celui de-Al 
Doilea Război Mondial în Est, până la Cotul 
Donului, şi în Vest, până în Munţii Tatra, oameni 
mândri, dârji, capabili de sacrificiul suprem în 
numele dragostei de ţară. 
  Pentru mine, lucrarea scoate la lumină nu 
doar o istorie seacă a vieţii de campanie a 
călăraşilor, ci dezvăluie povestea unei elite 
militare, oameni care nu au pregetat să moară 
pentru ca urmaşii lor să trăiască. Faptele de 
arme, devotamentul, abnegaţia şi curajul acestor 
eroi ne dau acum prilejul de a fi mândri că 
suntem urmaşii lor, căci, aşa cum scria spătarul 
A. Sion către M. Kogălniceanu: „Nimic nu este 
mai frumos şi mai exemplu pentru viitorime, 
decât că faptele frumoase ale trecutului să nu fie 
uitate în întunericul neştiinţei”.(Cuvânt înainte, 
Beatris Bordeianu) 
 Evenimentul s-a desfășura la Muzeul 
„Casa Cuza Vodă”, secție a Muzeului de Istorie 
„Paul Păltănea” Galați. 
 Public: 25 persoane. 

 

 
 

 
 

 

 

 
15 aprilie - expoziție „RENDEZ-VOUS CU GALAŢII DE ALTĂDATĂ” 
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Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi în 
parteneriat cu Primăria Municipiului Galaţi, a 
vernisat vineri, 15 aprilie 2016, ora 1200, 
expoziţia: RENDEZ-VOUS CU GALAȚII 
DE ALTĂDATĂ. 
Cu acest prilej, gălăţenii sunt asteptaţi la o 
plimbare imaginară printre monumentele 
istorice construite în Galaţi, în perioada 
regimului de Porto-Franco (1834-1883), 
cum ar fi: Casa „Cuza Vodă”, 
Casa „Costache Negri”, Casa „Aristide 
Serfioti”, Casa „Gheorghe Gheorghiade”, 
Casa ”Bals”, Casa „Epaminonda Lambrinidi”  
sau Institutul „Notre Dame de Sion”, dar şi 
printre cele construite după încetarea 
regimului de Porto-Franco (1884-1941) 
precum: Casa „Cavallioti”, Palatul „Comisiei 
Europene a Dunării”, Casa „C. G. Plesnilă”, 
Şcoala normală „Costache Negri”, 
Liceul „Vasile Alecsandri”, Casa „Robescu”, 
Farmacia „Tinc”, Palatul Episcopal al Dunării 
de Jos, Palatul Poştelor, Palatul 
Administrativ, Palatul Navigaţiei, Palatul de 
Justiţie, Grand Hotel, Casa „Macri”, 
Palatul „Simion Gheorghiu”, Palatul Şcolii 
Comerciale „Al. I. Cuza”, Palatul 
Cultural „V.A. Urechia”, casele doctorilor 
Nicolae Alexandrescu şi Grigore Bazgan.  

Astăzi, aceste „bijuterii” sculptate în 
piatră amintesc de Galaţii de altădată, iar 
noi suntem datori să păstrăm această 
„comoară” care ni se dezvăluie zilnic la orice 
pas. (muzeograf Valentin Bodea) 

Expoziţia face parte din proiectul 
cultural „Galaţii de altădată” realizat de 
Asociaţia pentru Tranziţia Urbană și Primăria 
Municipiului Galaţi, cu finanţare alocată din 
timbrul arhitecturii de către Uniunea 
Arhitecţilor din România. 

Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul 
„Casa Colecţiilor” (str. Eroilor, nr. 64), secţie 
a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi. 

Public: 60 persoane. 

 

 

 

 
18 aprilie - lansare editorială „DANUBIUS Acta Symposium: COMUNITATEA BULGARĂ DIN 
GALAŢI. ISTORIA FAMILIEI GESHOV” 
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Editura Muzeului de Istorie Galaţi a 
organizat luni, 18 aprilie 2016, ora 1300, 
evenimentul cultural prilejuit de lansarea 
sub egida revistei DANUBIUS a unei noi serii 
de publicaţii, intitulată Acta Symposium.  

În această serie vom pune la 
dispoziţia cititorului studiile şi materialele 
prezentate în cadrul Simpozioanelor şi 
Sesiunilor de comunicări ştiinţifice, naţionale 
şi internaţionale, organizate de Muzeul de 
Istorie „Paul Păltănea” Galaţi.  

Inaugurăm seria Acta Symposium 
publicând studiile şi articolele susţinute în 
cadrul Simpozionului internaţional 
Comunitatea bulgară din Galaţi. Istoria 
familiei Geshov, eveniment cultural-
ştiinţific desfăşurat în data de 21 aprilie 
2015.  

Acest Simpozion a făcut parte din 
proiectul general „Promovarea patrimoniului 
cultural imobil din Galaţi” al Direcţiei 
Judeţene pentru Cultură Galaţi. Lucrările 
Simpozionului şi expoziţia foto-documentară 
„Legăturile familiei Guechoff (Geshov) cu 
Galaţiul”, au fost organizate de către Muzeul 
de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, partener în 
acest proiect. 

La acest eveniment cultural a 
participat şi o delegaţie a Ambasadei 
Bulgariei la Bucureşti, condusă de către 
Excelenţa Sa, domnul Ambasador 
Aleksandar Filipov. Pentru organizarea 
expoziţiei foto-documentare, domnul 
Ambasador a avut amabilitatea de a 
transmite Muzeului de Istorie „Paul 
Păltănea” Galaţi o serie de documente şi 
fotografii, în copie, privind comunitatea 
bulgară din Galaţi în secolele XIX-XX. 

La eveniment participă domnul 
Aleksandar Filipov, Ambasador al Republicii 
Bulgaria în România, domnul dr. Iavor 
Stoyanov, consilier al Ambasadei Republicii 
Bulgaria în România şi doamna prof. univ. 
dr. Aneta Mihaylova de la Institutul de Studii 
Balcanice din Bulgaria. 

Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul 
„Casa Colecţiilor” (str. Eroilor, nr. 64), secţie 
a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi. 

Public: 24 persoane. 

 

 

 

 
18 – 22 aprilie - Școala Altfel: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN  
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Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” 
Galaţi, vă aşteaptă în săptămâna ŞCOLII 
ALTFEL, 18 - 22 aprilie 2016, să descoperiţi 
ISTORIA ALTFEL participând la activităţile 
ce se vor desfăşura în cadrul programului 
Să ştii mai multe, să fii mai bun, iniţiat 
de Ministerul Educaţiei Naţionale, astfel: 

 „O retrospectivă istorică a 
orașului Galați” (18 – 22 aprilie 2016, 
orele 1000 - 1800) proiect ce vizează 
promovarea istoriei locale prin activităţi 
practice şi comunicare. În cadrul acestui 
proiect, cadrele didactice şi elevii pot vizita 
expoziţiile din secţiile Muzeului de Istorie 
„Paul Păltănea” Galaţi: „Ambient monden 
românesc - A doua jumătate a secolului al 
XIX-lea - prima jumătate a secolului XX”, 
„Poliţia română la ceas aniversar. Girofaruri 
pentru autovehicule prioritare”, Exponatul 
lunii: „Cupa cu trei picioare din tumulul de la 
Griviţa, judeţul Galaţi”, „Jandarmeria 
gălăţeană - 166 ani de istorie. Tradiţie şi 
perspectivă”, „Ambient interior gălăţean - 
sfârşitul secolului al XIX-lea - începutul 
secolului XX”, „Restituiri Makşay”, 
„Smaranda Brăescu - Regina aerului”, 
„Filatelia românească între modernitate şi 
contemporaneitate”, „Medalistica 
românească între 1839- 1939”, „De Paşte, 
în Galaţii de altădată”, „Rendez-vous cu 
Galaţii de altădată” și „Ambient tradiţional 
românesc”. Public: 147 persoane. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

19 aprilie 2016 - expunere „145 ani de la nașterea pictorului Nicolae Mantu” 
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Expunere susţinută de muzeograf 
Valentin Bodea în cadrul proiectului 
educaţional „Muzeul şi şcoala. Ora de istorie 
la muzeu”, proiect care are menirea de a 
stimula interesul elevilor pentru istorie şi de 
a-i sensibiliza faţă de valorile trecutului, prin 
organizarea de expuneri, evocări, lecţii de 
istorie, mese rotunde atât la muzeu dar şi la 
şcoală. Loc de desfăşurare: Muzeul „Casa 
Cuza Vodă”, str. Al. I. Cuza, nr. 80, Galaţi. 
Public: 17 persoane 

 
 

 
20 aprilie 2016 - „Sărbătorile primăverii”, Ediţia a IV-a 
 

Proiectul desfăşurat în parteneriat cu 
Asociaţia Culturală pentru tradiţie, istorie şi 
justiţie socială „Casa Rurală Ion Avram 
Dunăreanu” şi Primăria comunei Suhurlui 
este dedicat Sfintelor Sărbători Pascale care 
pentru întreaga creştinătate semnifică atât 
patimile lui Iisus Hristos, dar şi bucuria 
nemărginită a Învierii Lui, a biruinţei vieţii 
asupra morţii. În astfel de momente, 
creştinii au prilejul de a se bucura, de a se 
strânge în jurul meselor cu bucate, pentru a 
fi împreună şi a aduce un omagiu acestor 
sărbători.(muzeograf Ionela Daniela Antohe) 

În cadrul manifestării, participanţii 
vor prezenta un scurt program de dansuri şi 
jocuri populare. Loc de desfăşurare: Casa 
Rurală „Ion Avram Dunăreanu”, comuna 
Suhurlui, judeţul Galaţi.  

Public: 115 persoane. 
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25 aprilie - lansare editorială „GALAŢII”, autor George I. Christescu, Ediţia a II-a 
 

Editura Muzeului de Istorie Galaţi a 
organizat luni, 25 aprilie 2016, ora 1100, 
evenimentul editorial prilejuit de lansarea 
volumului din Colecţia Restitutio Historiae: 
GALAŢII, autor George I. Christescu, Ediţia 
a II-a. 
            Galaţii, oraş mare şi prin escelenţă 
comercial, primul port al României pe 
Dunăre, sau cum îi ziceau străinii „Marsilia 
României”, se înfăţişează călătorului din 
vapor, într-o aureolă de strălucire şi 
frumuseţe, cu clădirile măreţe, cu fabricele 
şi mai ales cu înalta situaţiune geografică, 
din care iese în relief inima oraşului şi a 
portului, ca un delicat covor cu desenuri 
multicolore, ce uimesc vederea. (Un mic 
istoric, George I. Christescu) 
            Textul de faţă face parte din 
broşura cu două lucrări distincte, Farmecul 
Dunărei şi Galaţii (paginile 49–136). Am ales 
să oferim publicului gălăţean, într-o nouă 
ediţie, doar partea relativă la urbea 
moldavă, una dintre cele mai pitoreşti 
descrieri ale oraşului Galaţi la începutul 
secolului al XX-lea. 
             Galaţii ilustrului necunoscut George 
I. Christescu reprezintă o frumoasă plimbare 
printr-o geografie urbană ce, din fericire, a 
mai supravieţuit, în ciuda a două războaie 
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mondiale şi a unui program sistematic de 
demolare a vechiului oraş. Iar primul pas 
spre mai buna păstrare şi valorizare a 
moştenirii seculare a portului Moldovei este 
să cunoaştem cât de mult din vechiul Galaţi 
trăieşte încă. (Prefaţă, Constantin 
Ardeleanu) 

Evenimentul s-a desfășura la Muzeul 
„Casa Cuza Vodă”, secție a Muzeului de 
Istorie „Paul Păltănea” Galați. 
 Public: 22 persoane. 

 
 

 
 

 

 
Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei 

 
3 - 6 aprilie - expoziţie „160 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA COMISIEI EUROPENE A 
DUNĂRII” 

 
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, Franta (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 realizată de muzeograf Mariana Delia Pohrib a fost itinerată la Facultatea de 
Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Galaţi. 

Public: 56 persoane. 
 

 
În luna APRILIE 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  2.270 participanţi din care:  

- 1.667, cu plată 
   -    603 gratuit. 
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