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RAPORT DE ACTIVITATE
IANUARIE 2018

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 ianuarie Preconizate februarie

2018 2018
20.01 117.516 118.000

20.01.01 - -
20.01.02 - -
20.01.03 10.962 20.000
20.01.04 1.213 1.000
20.01.05 - 500
20.01.06 - -
20.01.08 1.416 1.500
20.01.09 74.353 75.000
20.01.30 29.572 20.000
20.02 - -
20.05 2.667 -
20.06 702 2.000

20.06.01 702 2.000
20.06.02 - -
20.11 - -
20.13 - -

Total 20 120.885 120.000
71 - -

71.01.02 - -
71.01.30 - -

Total 120.885 120.000

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 şi modalitatea de ocupare- Nu este cazul;
5. Număr de posturi transformate din funcţi i 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. Număru l sesiză rilor disciplinare şi modul de soluţionare a acestora - Nu este cazul;
8. Numărul litigiilor de muncă şi evoluţia acestora - Nu este cazul;
9. Numărul de sala ri aţi care au participat la programe de formare profesională ş i 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 ş i 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 instituţie i - 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 petlţlilo r - 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 instituţi i 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. 544/200 1
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ş i comp letă ri l e

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

20 Ianu arie 2018 - INAUGURARE MONUMENT: APĂRĂTORII ORAŞULUI GALAŢI

7/20 - 9/22 IANUARIE 1918

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi

a organizat sâmbătă, 20 Ianuarie 2018,
Începând cu orele 1100

, ceremonialul religios
militar prilejuit de inaugurarea Monumentului
APĂRĂTORII ORAŞULUIGALATI, 7/20 
9/22 Ianuarie 1918. Evenimentul a fost
dedicat Împlinirii a 100 de ani de la Bătălia

pentru Galaţi, singura confruntare militară de
amploare care a avut loc pe teritoriul României
În anul Marii Uniri.

În acel Început de an, 1918, aproximativ
2.000 de militari români au apărat oraşul Galaţi

de la distrugere şi ocupare, luptând Împotriva
unităţilor militare bolşevizate, din cadrul
Armatei a 6-a rusă, aflate În retragere de pe
frontul din Moldova. A fost prima bătălie din
secolul XX Între Armata Română şi unităţile

militare ruse trecute În tabăra bolşevicilor.

În această confruntare au conlucrat trei
arme ale Armatei Române - marina, trupele
terestre, aviaţia - caz unic pentru o bătălie

desfăşurată pe teritoriul României În Primul
Război Mondial.

În memoria acelor lupte, oraşul erou
Galaţi a fost decorat de Regele Italiei, prin
generalul Pietro Badoglio (1921) şi de
Preşedintele Franţei, prin generalul Henri
Mathias Berthelot (1922), acordându-i-se
Crucea de Război a Italiei şi Crucea de
Războia Franţei.

În anul 1923, Societatea "Luptătorii

Patriei, a demobi/izaţi/or ofiţeri şi grade
inferioare" din Galaţi, propune Primăriei

ridicarea unui Monument Închinat Apărători/or
oraşului Galaţi. Monumentul a fost realizat de
marmorarul Ioannis N. Renieris şi amplasat la
Întretă i erea străzilor Brăilei cu Balaban.

Din raţiuni aşa-zis .edtlitare",
monumentul a fost demolat În anul 1962.

Consiliul Judeţean Galaţi prin Muzeul de
Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, a finanţat

refacerea Monumentului APĂRĂTORII

MUZEUL DE IST O RIE .•":"'.
-v~ "PAUL PĂLTĂNEA" GAlAŢI "
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ORAŞULUI GALAJI, 7/20 - 9/22 Ianuarie
1918, pe acelaşi amplasament, la intersecţia

străzilor Brăilei cu I.L. Caragiale, fost Balaban
(zona STIREX).
Program:
11.00 - 11.05 - Întâmpinarea oficialităţilor şi

intonarea Imnului de Stat al României (Fanfara
"Valurile Dunării" a Centrului Cultural "Dunărea
de Jos" Galaţi);

11.05 - 11.10 - Dezvelirea Monumentului
Apărătorii oraşului Galaţi;

11.10 - 11.20 - Slujba religioasă;

11.20 - 11.35 - Alocuţiuni referitoare la
Însemnătatea evenimentelor de la Galaţi din
7/20-9/22 Ianuarie 1918;
11.35 - 11.45 - Decernare plachete, medalii şi

insigne omagiale;
11.45 - 11.55 - Scurt recital prezentat de
rapsozi populari din Cahul (Republica Moldova);
11.55 - 12.00 - Moment liric susţinut de actorul
Vlad Vasiliu;
12.00 - 12.20 - Demonstraţii de reconstituire
istorico-militară (Asociaţia "Tradiţia Militară"

Bucureşti, Asociaţia Culturală "Tomis"
Constanţa şi Asociaţia .Deutsches Freikorps"
Bucureşti): prezentarea echipamentului,
drapelului şi armamentului de epocă; mânuiri
de armă şi ceremonia de depunere a
Jurământului Militar conform Regulamentelor
din anul 1918; scurtă simulare de bătălie;

12.20 - 12.25 - Executarea a trei salve de
infanterie şi depunerea buchetelor de flori la
Monumentul Apărătorii oraşului Galaţi;

12.25 - 12.45 - Paradă militară.

Întreaga comunitate găIăţeană a fost
invitată la Inaugurarea Monumentului Întru
cinstirea memoriei Armatei Române şi

Apărătorilor Oraşului Galaţi, care s-au jertfit
pentru Întregirea Neamului Românesc.
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24 Ianuarie 2018 - EVENIMENT: ARC PESTE TIMP: UNIREA PRINCIPATELOR
ROMÂNE, 1859 - 2018

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a organizat miercuri, 24 Ianuarie 2018,
evenimentul cultural ARC PESTE TIMP: UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE prilejuit de
activităţile dedicate sărbătoririi a 159 de ani de la Unirea Principatelor Române:
• Ia Casa Memorială "Casa Memorială Costache Negri", comuna Costache Negri, jud. Galaţi;

ora 1100 program artistic HAISĂ DĂMMÂNĂCU MÂNĂ CEI CU INIMA ROMÂNĂsusţinut

de elevii Şcolii Gimnaziale "Elena Negri" din comuna Costache Negri;

• În Lapidarium, str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2bis (vis a vis de Biserica Greacă), Galaţi;

ora 1410 vernisaj expoziţie: AMBIENT ROMÂNESC - AMBIENT EUROPEAN, a doua
jumătate a sec. al XIX-lea - Începutul sec. alXX-lea;

Arhitectura spatiului expozlţionst şi patrimoniul muzeistic permit sugerarea secvenţială a
unor interioare de epocă În care se puteau desfăşura activităti cotidiene mondene, familiale sau
profesionale, atunci când civilizatia românească se racorda la moda europeană, În ansamblul ei.
Minicadrele ambientale conturează stilul de viată al elitei socio-politice autohtone şi creează o
atmosferă, sperăm, ospitalieră, specifică spatiului românesc al epocii şi implicit universului
citadin găIătean (marcat de ritmul modernizării impus de capitală, cu particularităti proprii unui
oraş-port cosmopolit). Fie că au aparţinut unor personalităti ori unor necunoscuti, obiectele
Îmbie imaginatia la o călătorie I'n timpul căreia fiecare se poate considera musafir al unor:
saloane mondene, spatii de lucru, spatii de relaxare cu conoteţit variate. (muzeograf dr. Elena
Ingrid Bahamat)
ora 1410 vernisaj expoziţie: PERSONALITĂŢIALE UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE;

Expoziţia organizată de muzeograf Costel Ilie relevă aspecte importante ale unor
personalităţi care au contribuit la "Mica Unire", primul pas spre formarea statului modern român.
Aceasta a fost Înfăptuită prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca Domn al Moldovei şi

Ţării Româneşti (5/24 ianuarie 1859).
Mihail Kogălniceanu afirma că "votul de la 24 ianuarie a fost o sublimă protesteţie În

contra hotărârii acelora ce au vrut să ţie despărţite două ramuri ale aceluiaşi copac, două fiice
ale aceleaşi nume...Ideea Unirii, ideea de Întregire a neamului nostru e veche, ea a fost grija de
fiecare zi a strămoşilor noştri, căci altfel nu mai existam ca poporpână În ziua de azi':
Costache Negri cu "a lui inimă tânără şi rsdîoesă. cu chipul lui neuitat, deveni pentru mai toti
izvorul aspiratiilor cari, mai târziu, prin concursul tuturor şi prin hotărârea lui Cuza Vodă au dat
românilor libertate şi României Unirea':
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MUZEUL DE ISTORIE
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VERNISAJ: miercuri, 24 ianuarie 2018, ora 14""
la Muzeul de Istorie - Lapidarium

Galaţi, str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2 bis.
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PERSONALITĂŢIALE UNIRII
PRINCIPATELOR ROMÂNE
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miercu ri, 24 ianuarie 2018, ora II " , la Casa Memorial ă

"Cos lllche Negri", Comuna Costa che Negri, judeţul Ga la ţi.
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In memoriam Paul Păltănea
25 ianuarie

24 Ianuarie 2018 - VERNISAJ EXPOZIŢIE: IN MEMORIAM PAUL PĂLTĂNEA (25
ianuarie 2008 - 25 ianuarie 2018)

Expoziţia IN MEMORIAM PAUL PĂLTĂNEA

(25 ianuarie 2008 - 25 ianuarie 2018)
dedicată Împlinirii a 10 ani de la trecerea În
veşnicie a praf. dr. Paul Păltănea, istoricul
oraşulu i Galaţi.

Cercetător cu vocaţie şi autoritate
ştiinţifică, eminentul istoric, praf. dr. Paul
Păltănea, a publicat peste 250 de studii şi

articole ştiinţifice precum şi patru cărţi de
referinţă: "Viaţa lui Costache Negri', (două

ediţii), "Istoria oraşului Galaţi de la originipână
la 1918'; (două ediţii), "Neamul logofătului

Costache Conachi" şi "Peceţi ştefaniene la
Dunărea de Jos"

Pentru remarcabila activitate În
domeniul genealogiei, prof. dr. Paul Păltănea a
fost ales, În decem brie 2007, membru al
Academiei Internaţionale de Genealogie din
Paris. S-a stins din viaţă În ziua de 25
ianuarie 2008, după o grea suferinţă.

Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul de
Istorie "Paul Pă ltă nea " Galaţi - Lapidarium, str.
Mr. Iancu Fotea, nr. 2bis.
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23 Ianuarie 2018 - VERNISAJ EXPOZIŢIE: UNIREA LA TECUCI. VALORI ISTORICE DIN
PATRIMONIUL NAŢIONAL

Ziua de 24 ianuarie a rămas În Istoria Românilor, ca data la care s-a Înfăptu it Unirea celor
două principate, Moldova ş i Ţara Românească - Mica Unire, un prim pas făcut spre formarea
statulu i modern român. După 159 de ani această zi, ne face din nou să retrăim , cel puţin la nivel
de poveste, acei câţiva paşi făcuţi de strămoşii noştri pentru tot ce Înseamnă astăzi România.

Muzeul de Istorie .T eodor Cincu" Tecuci, a vernisat miercuri, 23 ianuarie 2018, ora 12.30,
expoziţia UNIREA LA TECUCI. VALORI ISTORICE DIN PATRIMONIUL NAŢIONAL. Expoziţia

reuneşte, În premieră, importante şi valoroase obiecte de patrimoniu care au aparţinut familiei
Domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi familiei Kogălniceanu, obiecte din patrimoniul Muzeului de
Istorie a Moldovei - Complexul Naţional Muzeal Iaşi şi Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi.

Cu sprijinul Muzeului Naţional de Istorie a României, pentru prima dată la Tecuci, a fost
expus Medalionul oferit de către Districtul Tecuci, În anul 1863, Domnitorului Alexandru Ioan Cuza,
În urma adoptării Legii secularizării averilor bisericeşti.

, J

9



În luna IANUARIE 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 1.720 participanţi din care:

- 120, cu plată

- 1.600 gratuit.

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

În anul 2018 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:jjwww.facebook.comjmuzeuldeistorie.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 1 R E C TOR,
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