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                                       RAPORT DE ACTIVITATE 
                                    FEBRUARIE 2016 

        

I. Domeniul investiţii şi lucrări publice  
Achiziţiile publice realizate în luna de raportare, precum şi cele preconizate pentru 

luna următoare, se prezintă astfel: 
 

Clasificaţie 
bugetară 

Achiziţii publice 

Realizate februarie 
2016 

Preconizate martie 
2016 

20.01 
       20.01.01 
       20.01.02 
       20.01.03 
       20.01.04 
       20.01.05 
       20.01.06 
       20.01.08 
       20.01.09 
       20.01.30 

49.839 
- 
- 

10.782 
569 

1.500 
1.590 
2.225 
20.594 
12.579 

149.500 
- 
- 

30.000 
1.000 
1.500 

- 
3.000 

104.000 
10.000 

20.02 - - 

20.05 - - 

20.06 
20.06.01 
20.06.02 

259 
259 

- 

500 
500 

- 

20.11 - 100 

20.13 - - 

Total 20 50.098 150.100 

71 - - 

71.01.02 - - 

71.01.30 - - 

Total 50.098 150.100 

 
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; 
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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 

18 februarie 2016 - Evocare „REGINA ELISABETA A ROMÂNIEI (1843 - 1916) – 
REGINA POETĂ” 

Joi, 18 februarie 2016, ora 1330, la 
Muzeul „Casa Cuza Vodă” Galaţi, 
muzeograful dr. Elena Ingrid Bahamat a 
susţinut evocarea: REGINA ELISABETA A 
ROMÂNIEI (1843 - 1916) – REGINA POETĂ. 

Dedicată comemorării a 100 de ani 
de la moartea Reginei Elisabeta, evocarea 
personalităţii şi vieţii primei Regine a 
României a relevat: cine a fost soţia Regelui 
Carol I de Hohenzollern - Sigmaringen, ce 
rol a avut în istoria românilor, cum a rămas 
în memoria posterităţii. Activitatea face 
parte din proiectul cultural „Muzeul şi 
şcoala. Ora de istorie la muzeu”, proiect 
care vizează completarea programei şcolare 
prin organizarea de evocări, lecţii de istorie, 
expuneri ştiinţifice, mese rotunde la muzeu 
şi la şcoală. 

Evenimentul s-a desfăşurat în 
parteneriat cu Colegiul de Industrie 
Alimentară „Elena Doamna” Galaţi. 

Public: 24 persoane.   
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19 februarie 2016 - Expunere „SFÂRŞITUL DOMNIEI LUI AL. I. CUZA. UN NOU 
ÎNCEPUT PENTRU STATUL ROMÂN MODERN” 

       Vineri, 19 februarie 2016, ora 1300, la 
Muzeul „Casa Cuza Vodă” Galaţi, 
muzeograful Maria Magdalena Tuluş a 
susţinut expunerea: SFÂRŞITUL DOMNIEI 
LUI AL. I. CUZA. UN NOU ÎNCEPUT 
PENTRU STATUL ROMÂN MODERN. 
Activitatea a relevat aspecte importante 
privind abdicarea lui Cuza pusă la cale de 
„monstruoasa coaliţie” şi aducerea pe tron 
a unui prinţ străin. Sub domnia lui Al. I. 
Cuza şi apoi sub cea a lui Carol I de 
Hohenzollern – Sigmaringen, România a 
cunoscut importante realizări politice, 
economice şi culturale care au 
transformat-o într-un stat european 
modern. 

    Evenimentul s-a desfăşurat în 
parteneriat cu Liceul Teoretic „Sfânta 
Maria” Galaţi. 
       Public: 25 persoane. 

 

  

 
24 februarie 2016 - Expunere „DRAGOBETELE STRĂBUN, SĂRBĂTOAREA 
ROMÂNEASCĂ A IUBIRII” 
 

Miercuri, 24 februarie 2016, ora 930, la Muzeul „Casa Cuza Vodă” Galaţi, 
muzeograful Ionela Daniela Antohe a susţinut expunerea: DRAGOBETELE STRĂBUN, 
SĂRBĂTOAREA ROMÂNEASCĂ A IUBIRII.  

A avea cât mai multe sărbători în care să ne putem bucura, să celebrăm iubirea față 
de aproapele nostru, nu este un lucru rău, ba dimpotrivă! Însă, a uita tradiția noastră, 
serbată de moșii și strămoșii noștri, ca expresie a resurselor spirituale ale neamului 
românesc, este un păcat! Ziua Sfântului Valentin sau Valentine’s Day, de câţiva ani buni a 
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devenit o sărbătoare intens mediatizată în ţara noastră, tinzând să fie încoronată ziua 
oficială a dragostei, cea mai sensibilă şi cea mai romantică dintre toate. 
Este o datorie de suflet să ne reamintim sărbătorile tradiționale, deoarece ele ne 
reprezintă, sunt identitatea noastră culturală, care ne diferențiază de alte popoare. 

Să-i dăm aşadar, Dragobetelui frumos, ceea ce i se cuvine de drept, ziua de 24 
februarie, o zi a dragostei și a iubirii! 

Evenimentul s-a desfăşurat în parteneriat cu Școala Gimnazială "Iulia Haşdeu" 
Galaţi. 

Public: 40 persoane. 
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25 februarie 2016 – Expunere „SMARANDA BRĂESCU – PORTRETUL UNEI 
CAMPIOANE”  
          
 
        Joi, 25 februarie 2016, ora 1400, la 
Muzeul „Casa Colecţiilor” Galaţi, muzeograful 
Mihaela Damian a susţinut expunerea: 
SMARANDA BRĂESCU – PORTRETUL UNEI 
CAMPIOANE, menită să celebreze memoria 
primei parașutiste românce, ale cărei virtuți 
l-au determinat pe Octavian Goga să afirme: 
„nu cunosc un devotament pentru o idee, 
manifestat cu o pornire de sacrificiu mai 
curată, mai îndrăzneață și mai nobilă decât 
actele eroice ale acestei ființe plăpânde, care 
primejduindu-și viața de atâtea ori a stabilit 
un record în aviație, purtând faima numelui 
nostru peste hotare.”  
        Evenimentul s-a desfăşurat în 
parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 5 Galaţi.   
      Public: 25 persoane. 
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Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei 
 

18 - 26 februarie 2016 – Tur cu ghidaj „CU BASTONUL PRIN GALATZ” 

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” 
Galați în parteneriat cu Şcoala Gimnazială 
„Iulia Haşdeu” Galaţi, Şcoala Gimnazială nr. 
3 Galaţi şi Şcoala Gimnazială nr. 7 Galaţi, a 
organizat în perioada 18 – 26 februarie 
2016, în cadrul proiectului „O retrospectivă 
istorică a oraşului Galaţi”, tururi cu ghidaj al 
monumentelor istorice din municipiul Galaţi 
sub genericul CU BASTONUL PRIN GALATZ 
pe traseele: 1. Palatul Cultural „V. A. 
Urechia” – Casa Gheorghiade – Casa Gh. 
Plesnila – Casa Bals – Casa C. Plesnila – 
Casa Auschnitt – Casa Macri – Casa Sterea 
Codescu – Biserica Romano-Catolica – Casa 
Mendl – Casa Dr. Bazgan – Catedrala 
Ortodoxa „Sf. Nicolae”; 2. Palatul Simion 
Gheorghiu – Grand Hotel – Palatul de 
Justiţie – Casa Epaminonda Lambrinidi – 
Casa Dr. Aristide Serfioti – Casa Carp 
Gheorghe – Palatul Administrativ – Casa 
Cuza Vodă.  

Acest oraș cu ale sale monumente 
istorice, adevărate bijuterii sculptate, care 
ascund povești nemuritoare din trecut 
trebuie promovat prin asemenea activități. 
Astfel bătrânul port dunărean pe care 
scriitorii străini îl numeau "Veneţia şi 
Amsterdamul Mării Negre, unicul port 
internaţional al Dunării" se va dezvălui 
ochiului privitorului, iar urechea va fi 
încântată de legende, poveşti şi fapte reale 
din vechiul Galatz. Activitatea a fost 
coordonată de muzeograf Valentin Bodea. 
Public: 95 persoane.  
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În luna FEBRUARIE 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  357 participanţi din care:  

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

 Ateliere de creaţie: „1 MARTIE LA MUZEU”; 
 Exponatul lunii: „UN EVANTAI - ACCESORIU AL ELEGANTEI FEMININE”; 
 Expunere: „ŞTEFAN CEL MARE (1457 – 1504)”; 
 Lansare editorială: „UPANIȘAD”, vol. I, autor Ovidiu Cristian Nedu; 
 Lansare editorială: „GALATI - O POVESTE CU AVIATORI”, autori Dan Antoniu, Violeta 

Ionescu; 
 Expoziţie: „PRINCIPATELE DUNĂRENE ÎN CARTOGRAFIA MEDIEVALĂ ŞI MODERNĂ”; 
 Expunere: „19 MARTIE – ZIUA PAŞAPORTULUI ROMÂNESC”; 
 Lansare editorială: „SPIRITUL ҪANAKKALE VA RĂMÂNE VEŞNIC VIU/Ҫanakkale Ruhu 

Ebedi Yaşayacak”, autor Gülten Abdula-Nazare; 
 Expunere: „O ŞCOALĂ DE ELITĂ A GALAŢIULUI - NOTRE DAME DE SION”; 
 Expunere: „POLIŢIA ROMÂNĂ ŞI PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL”; 
 

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. 

 

D I R E C T O R, 

 


