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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:

Clasificaţie Achizi ii publice
bugetară Realizate august Preconizate septembrie

2016 2016
20.01 86.734 116.000

20.01.01 - 1.000
20.01.02 996 1.000
20.01.03 6.213 10.000
20.01.04 913 1.000
20.01.05 - 1.500
20.01.06 - 500
20.01.08 2.756 3.000
20.01.09 55.979 58.000
20.01.30 19.877 40.000
20.02 - -
20.05 1.000 2.000
20.06 769 2.000

20.06.01 769 2.000
20.06.02 - -
20.11 - 100
20.13 - 3.000

Total 20 88.503 123.100
71 - -

71.01.02 - -
71.01.30 - -

Total 88.503 123.100

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 ş i 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 fu ncţii publice - Nu
este cazul;
7. Numărul sesiză ri lo r 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 petiţi i adresate i nstituţie i - Nu este cazul
2. Numărul de petiţi i soluţionate, a căror soluţionare ţine de competenta i nstituţiei - 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 petiţii lor - Nu este cazul .
V. Domeniul informare publ ică

1. Număru l de solicitări de informaţii de interes public Înregistrate - Nu este cazul;
2. Numărul de solicitări rezolvate favorabil - Nu este cazul;
3. Numărul de solicită ri Înregistrate, redirecţionate spre soluţionare altor i nstituţii Nu este
cazul;
4. Numărul de solicită ri Înregistrate, respinse, precum şi motivul respingerii - Nu este
cazul;
5. Număru l de solicită ri Înregistrate, adresate de persoane juridice Nu este cazul;
6. Numărul de so licită ri 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. Număru l 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 solicită ri lor 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

03 - 30 august 2016 - Exponatullunii: CĂMAŞĂ DE ZALE

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a propus publicului qălăţean În luna
august a.c., În cadrul proiectului expoziţional Exponatu/ lunii, prezentarea unui bun
muzeistic cu valoare deosebită din patrimoniul instituţiei: CAMAŞA DE ZALE.

Cămăşile de zale reprezintă un tip de armură construită din inele metalice care
se pot mişca Între ele, fiind mai flexibile decât alte tipuri de apărare individuală

construite din plăci metalice.
Bunul muzeistic expus face parte din colecţia Arme şi uniforme militare a

Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi şi este datat ca fiind cel mai probabil, din a
doua jumătate a secolului al XIV-lea şi prima jumătate a secolului al XV-lea. Având o
greutate de 7 kg, cămaşa de zale este deschisă la piept, nu are mâneci, are un guleraş

şi despicată la spate, În trei puncte.
Echipamentul defensiv realizat din inele metalice, precum cămaşa de zale, a fost

folosit pe teritoriul nostru pe tot parcursul perioadei medievale, fiind tipul favorit de
protecţie individuală al moldovenilor, şi nu numai, până În secolul al XVI-lea când,
datorită proliferării armelor de foc, Îşi va pierde, În totalitate, utilitatea.

Micro-expoziţia, organizată de muzeograf Maria Magdalena Tuluş, a putut fi
vizitată la Muzeul "Casa Cuza Vodă", În perioada 03 - 30 august 2016, de miercuri
până duminică, Între orele 10.00 - 18.00.

:) MUZEUL DE IS~

.:" ... ~ ~ "PAUL PĂLTĂNEA" G!..~!fY.
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În luna AUGSUT 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 315 participanţi din care:

- 275, cu plată

- 40 gratuit.

2. Acţi uni/even imente propuse pentru perioada următoare, cu precizarea scopului, a
obiectivelor şi a activităţi lo r programate.

Exponatul lunii: ALBUM FOTOGRAFIC HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU LA
KARLSBAD,

Comunicare: RESTAURAREA UNEI CANDELE DE SECOL XIX;
Expuneri şi expoziţie: COMUNITATEA ARMEANĂ DIN GALAŢI. FILE DE

ISTORIE;
Expoziţie : ARTA ŢESUTULUI LA ROMÂNI;

Activităţile culturale ale Muzeului de Istorie "Paul Pă ltănea " Galaţi sunt promovate şi

În anul 2016 prin diverse mijloace - afişe, pliante, f1yere, comunicate şi articole de presă În
mass-media, reportaje 1V, pe site-ul: www.migl.ro ş i pe pagina de facebook:
https:jjwww.facebook.comjmuzeuldeistorie.galati.

VII. Domeniul realizărilor pe obiective de investiţii - Nu este cazul

Vizează Întocmirea şi comunicarea l u na ră 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 Hotărâ rea Consiliului Judeţului Galaţi de aprobare a bugetului local al

Consiliului Judeţul ui Galaţi pe anul 2011.
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