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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:

C1asificaţie Achizi ii publice
bugetară Realizate ferbruarie Preconizate martie 2017

2017
20.01 138.565 115.500

20.01.01 - -
20.01.02 - -
20.01.03 29.553 30.000
20.01.04 839 1.000
20.01.05 50 1.500
20.01.06 - -
20.01.08 2.173 3.000
20.01.09 59.408 60.000
20.01.30 46.542 20.000
20.02 - -
20.05 - -
20.06 955 500

20.06.01 955 500
20.06.02 - -
20.11 - -
20.13 600 1.000

Total 20 140.120 117.000
71 - -

71.01.02 - -
71.01.30 - -

Total 140.120 117.000

II. Domeniul resurse umane ,
1. Număr de posturi aprobate de autoritatea coordonatoare - 39, personal contractual;
2. Număr de posturi ocupate - 39, 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 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 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

1-28 februarie 2017 - EXPONATUL LUNII: MANUSCRIS AL COMPOZITORULUI
IONEL FERNIC CONŢINÂND TRADUCERI DIN POETUL PERSAN OMAR
KHAYYAM

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi

derulează şi În acest an, În cadrul Programului
de valorificare a patrimoniului cultural naţional,
proiectul expoziţional Exponatul lunii, care
vizează prezentarea unui bun muzeistic cu
valoare deosebită din colecţiile instituţiei.

În luna februarie a.c., vizitatorii au
putut admira la Muzeul "Casa Cuza Vodă",

secţie a Muzeului de Istorie "Paul Păltănea",

exponatul lunii MANUSCRIS AL
COMPOZITORULUI IONEL FERNIC
CONŢINÂND TRADUCERI DIN POETUL
PERSAN OMAR KHAYYAM.

Manuscrisul, datând din 1929,
reprezintă un cadou pe care cunoscutul
compozitor interbelic Ionel Fernic, născut la
Târgovişte, ÎI face unui prieten de-al său,

Petrică Stegărescu . Într-un carnet cartonat, cu
filă groasă şi rotunjită la colţuri, cu un scris
caligrafic, Îngrijit, compozitorul traduce 70 de
catrene aparţinând poetului persan Omar
Khayyam (sec. XI).

Personalitate polivalentă a Persiei
medievale, Omar Khayyam s-a remarcat atât
prin importante descoperiri ştiinţifice, mai ales
În matematică şi astronomie cât şi printr-o
gândire filosofic-religioasă atipică, greu de
Încadrat În vreunul din curentele epocii.
Catrenele (Rubaiyat) sale expun o viziune
agnostică asupra lumii atât În plan teologic
metafizic cât şi În plan moral. Refuză să mai
aţintească Înţelegerea, se dezice de religie şi de
filosofie În favoarea trăirii depline a concretului.
Hedonismul său este cvasi-religios, imersiunea
În clipa şi oportunitatea prezentă dobândind
nuanţe mistice şi aproximând Împlinirea
soteriologică. (asistent cercetare dr. Ovidiu
Nedu)

Manuscrisul expus la Muzeul "Casa
Cuza Vodă" reprezintă un demers de pionierat
În domeniul orientalisticii româneşti şi a putut fi
vizitat În perioada 1 - 28 februarie 2017, de
miercuri până duminică, Între orele 9.00 
17.00.
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13 februarie 2017 -EXPOZIŢIE: APARA TUL DE RADIO, MIJLOC DE COMUNICARE
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APARATUL DE RADIO
MIJLOC DE COMUNICARE

rnisaj: luni, februanie 2017, ora 1200

la Muzeul "Casa Cuza Vodă" Galaţi, str. AI.I.Cuza, nr, 80

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a vernisat luni, 13 februarie 2017, ora 1200
,

expoziţia APARA TUL DE RADIO, MIJLOC DE COMUNICARE pentru a sărbători Ziua
Mondială a Radioului.

Acum 71 de ani, pe 13 februarie 1946, postul de radio al Naţiunilor Unite difuza prima
emisie. În anul 2011, Academia Spaniolă de Radio, are iniţiativa instituirii unei zile menită să
celebreze Radioul, iar această propunere este prezentată În luna septembrie, la sesiunea
Comitetului Executiv al UNESCO. O lună mai târziu, În cadrul Conferinţei generale a UNESCO
este aprobată crearea Zilei Mondiale a Radioului.

Expoziţia temporară "Aparatul de radio, mijloc de comunicare" organizată de
muzeograf Valentin Bodea aduce În atenţia găIăţenilor aparate de radio (anii '30 - '80) din
Colecţia "Ştiinţă şi tehnică" a Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, dar şi acte (facturi din
anii '20-'40) care atestă existenţa În oraşul Galaţi a unor magazine care vindeau aparate de
radio.

Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul "Casa Cuza Vodă" (str. AI. 1. Cuza, nr. 80), secţie a
Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi.

MUZEUL DE ISTORIE 'OM~'"

"PAUL PĂLTĂNEA" GALATI ~=--/,
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16 februarie 2017 - VIZITA STUDENŢILORDE LA "UNIVERSITATEA VÂRSTEI A
TREIA"

Vineri, 16 februarie 2017, studenţii de la "Universitatea Vârstei a Treia" au vizitat
Muzeul "Casa Cuza Vodă". "Universitatea Vârstei a Treia" este un proiect pionier În
România iniţiat de Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi pentru găIăţenii care au peste 55
de ani şi doresc să-şi lărgească universul de cunoştinţe. Activităţile se desfăşoară sub
forme de ateliere de dezbatere, seminarii, vizite, conferinţe, etc.

În luna FEBRUARIE 2017, 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 255 participanţi din care:

- 129, cu plată

- 126 gratuit.

2. Acţiuni/evenimente propuse pentru perioada următoare, cu precizarea scopului, a
obiectivelor şi a activităţilor programate.

EXPONATUL LUNII: PAŞAPORT ROMÂNESC MODEL 1932 (POSESOR NATAN
ROTH, SECRETARUL CONSULATULUI OLANDEI DE LA GALAŢI)

ATELIER DE CREATIE: 1 MARTIE LA MUZEU
MASĂ ROTUNDĂ: 1917. TEMERI ŞISPERANŢĂ ÎN ORAŞUL GALAŢI
EXPOZIŢIE: COMORILE PELEŞULUI

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 RECT O R,

ragoş CĂLDĂRARU
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