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RAPORT DE ACTIVITATE
APRILIE 2017

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

luna următoare, se prezintă astfel :

Clasificaţie Achizitii publice
bugetară Realizate mai 2017 Preconizate iunie 2017
20.01 160.591 99.000

20.01.01 849 1.000
20.01.02 - 2.000
20.01.03 14.662 7.000
20.01.04 2.913 1.000
20.01.05 1.590 1.500
20.01.06 - 1.000
20.01.08 1.806 2.000
20.01.09 63.564 83.500
20.01.30 75.257 -
20.02 - -
20.05 14.080 -
20.06 910 1.000

20.06.01 910 1.000
20.06.02 - -
20.11 - 1.000
20.13 - 1.000

Total 20 175.581 100.000
71 - 80.000

71.01.02 - 80.000
71.01.30 - -

Total 175.581 180.000

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 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 competenta 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 petltillor - 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:

Proiecte proprii realizate În cadrul programelor la sediul institutiei
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3 mai 2017 - Lansare editorială: EVOLUŢIA SOCIAL-POLITICĂ A POPULAŢIEI
GĂGĂUZE, DE LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX-LEA ŞI PÂNĂ LA SFÂRŞITUL
SECOLULUI AL XX-LEA, autor Oleg Bercu
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Lansare editorială

MUZEUL DE ISTORIE RO":"'"

"PAUL PĂLTĂNEA" GAlATI ,,__.~,

Evolu ţia social-politică a populaţiei găgăuze,

de la mijlocul secolului al X IX-lea şi până la
sfărşitul secolului al X X -lea

A u tor Oleg BER CU

\\U"' .mit:Jrn

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea " Galaţi a
lansat, miercuri, 3 mai 2017, Începând cu ora
14.00 la Universitatea de Stat Moldova,
Facultatea de Istorie şi Filozofie, volumul I din
colecţia "Teze de doctorat": EVOLUŢIA

SOCIAL-POLITICĂ A POPULATIEI
GĂGĂUZE, DE LA MIJLOCUL SECOLULUI
AL XIX-LEA ŞI PÂNĂ LA SFÂRŞITUL
SECOLULUI AL XX-LEA, autor Oleg Bercu.

În contextul mişcărilor naţionale, din a
doua jumătate a deceniului nouă al secolului
X~ iniţiate În republicile unionale din
componen,ta Uniunii Sovietice, a apărut un
interes sporit şi fa,tă de studierea etniei
găgăuze. Acest interes a fost amplificat şi de
evenimentele care au avut loc În sudul
Republicii Moldova la Începutul anilor '90, În
mod deosebit de decizia conducerii de la
Comrat, prin care era declarată Republica
Găgăuză În cadrul Uniunii Republicilor
Sovietice Socialiste (URSS). Declara,tia a
provocat o dispută aprinsă pe marginea
''problemei găgăuzilor'; atât din partea
adepţilor formării Republicii Găgăuze, cât şi a
adversarilor săi. O serie de publicaţii cu privire
la găgăuzi, care au apărut ulterior, stau
mărturie pentru toate aceste dispute.
Evenimentul s-a desfăşurat la Chişinău,

Republica Moldova.

3 - 31 mai 2017 - Exponatul lunii: TEZAURUL MONETAR DESCOPERIT LA ŢIGĂNEŞTI,
COMUNA MUNTENI, JUDEŢUL GALAŢI

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a propus publicului găIăţean În luna mai a.c. În
cadrul proiectului expoziţional " Exponatul lunii'; prezentarea unui bun muzeistic cu valoare
deosebită din patrimoniul instituţiei: TEZAURUL MONETAR DESCOPERIT LA ŢIGĂNEŞTI,
COMUNA MUN TENI, JUDEŢUL GALAŢL

În urmă cu mai bine de jumătate de secol a fost descoperit Întâmplător, În timpul
lucrărilor agricole, un tezaur monetar care cuprindea aproximativ 60 monede de aur şi circa 100
monede din argint. Descoperirea a fost făcută În apropierea conacului care a eperţinut lui
Costachi Conachi aflat În Ţigăneşti (com. Munteni, jud. Gala,ti). Piesele au fost recuperatepartial
şi au intrat În colecţiile muzeelor din Galaţi şi Tecuci. Muzeul de Istorie " Teodor Cincu" din
Tecuci deţine piesele din argint, 34 taleri emişi de oraşul dalmat Ragusa, Între anii 1753 şi 1773,
iar Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" din Galaţi monedele din aur. În expunere au putut fi
admirate monedele din aur intrate În colecţie muzeului găIă,tean. Acestea sunt piese de un
ducat, În număr de 57 bucăţi, emisiuni ale oraşelor din Ţările de Jos, În anii 1738-1771, la care
se adaugă un ducat emis de Imperiul Habsburgic. (muzeograf Costel Ilie)

Micro-expoziţia a putut fi vizitată la Muzeul "Casa Cuza" Galaţi (str . AI. 1. Cuza, nr. 80) În
perioada 3 - 31 mai 2017, de miercuri până duminică, Între orele 1000

- 1800
•
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4 mai 2017 - Conferinţă de presă: AURUL ŞI ARGINTUL ANTIC AL ROMÂNIEI
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a organizat vineri, 7 aprilie 2017, ora 16.00, un

eveniment cultural prilejuit de lansarea cărţii: ÎN DIALOG CU AL TREILEA, autor Leonard Matei.
.Poesla lui Leonard nu se cere decriptată, ea te pune imediat În contact cu o atmosferă

proprie, bine conturată, pregnantă, electrizată după anumite linii de forţă, spre aici sau spre
dincolo «cu inima de care copilul este nedespărţit». Poet matur, sobru, deloc grăbit, aflat acum la
a doua carte, Leonard Matei ne face părtaşi unui spectacol interior condus cu luciditate de la
monolog la dialog, fie şi cu acest misterios al treilea." (Iulian Grigoriu - Prefaţă "În dialog cu al
treilea")

Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul "Casa Cuza Vodă" (str. AI. I. Cuza, nr. 80), secţie a
Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi.
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8 mai 2017 - Conferinţă: 140 DE ANI DE LA PROCLAMAREA INDEPENDENŢEI DE STAT
A ROMÂNIEI

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi În colaborare cu Centrul Militar Judeţean Galaţi,

Muzeul de Istorie .Teodor Cincu" Tecuci, Liceul Teoretic "Emil Racoviţă" şi Colegiul de Industrie
Alimentară "Elena Doamna" din Galaţi a organizat luni, 8 mai 2017, ora 14.00, la conferinţa

dedicată Împlinirii a 140 DE ANI DE LA PROCLAMAREA INDEPENDENJEI DE STA T A
ROMÂNIEL Pe fondul războiului ruso-turc (1877-1878), România, stat suzeran Imperiului
Otoman, Îşi proclamă Independenţa la 9/21 mai 1877. Legăturile cu puterea suzerană fiind rupte,
ministrul de externe, Mihail Kogălniceanu declara: "În stare de rezbel cu legăturile rupte, ce
suntem? Suntem independentl, suntem naţiune de sine stătătoare...Aşadar, domnilor deputaţi. nu
am nici cea mai mică Îndoialăşi frică de a declara În faţa Reprezentenţei Naţionale că noi sîntem o
naţiune liberă şi independentă", Independenţa avea să fie câştigată pe câmpul de luptă, În bătăliile

de la Plevna, Rahova, Smârdan, Vidin, Belogradcik, fiind consfinţităprin Tratatul de la San Stefano
şi Congresul de pace de la Berlin (1878).

În cadrul conferinţei au fost susţinute expuneri de:
• locotenent colonel Gabriel Tanvuia, Centrul Militar Judeţean Galaţi - "Generalul Alexandru
Cernat, găIăţeanul care a contribuit la cucerirea Independenţei";

• muzeograf Valentin Bodea, Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi - "Generalul Mihail Pastia,
un erou găIăţean uitat";
• muzeograf Daniela Alecsă, Muzeul de Istorie .Teodor Cincu" Tecuci - "Războiul de Independenţă

În spatele frontului";
• profesor Camelia Nenu, Liceul Teoretic "Emil Racovlţă" Galaţi şi profesor Marian Sandu, Colegiul
de Industrie Alimentară "Elena Doamna" Galaţi - "Impactul Independenţei asupra dezvoltării

oraşului Galaţi".

Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul "Casa Cuza Vodă", secţie a Muzeului de Istorie "Paul
Păltănea" Galaţi.

CONFERINŢĂ: luni, 8 mai 2017, ora 1400

la Muzeul "Casa Cuza Vodă" Galaţi, str. Al. 1. Cuza, nr, 80
mUleugran.mi~I~, gmail .com
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140 de ani de la proclamarea
Independenţei de Stat a României
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10 mai 2017 - Conferinţă de presă şi vernisaj: AURUL ŞI ARGINTUL ANTIC AL
ROMÂNIEI

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi şi Muzeul Naţional de Istorie a României au
organizat miercuri, 10 mai 2017, Începând cu:
• ora 16.00, conferinţa de presă susţinută de dr. Ernest Oberlander-Târnoveanu, directorul general
al Muzeului Naţional de Istorie a României;
• ora 18.00, vernisajul expoziţiei AURUL ŞIARGINTUL ANTICAL ROMÂNIEL

Organizată de către Muzeul Naţional de Istorie a României cu aportul a 32 de muzee din
ţară, expoziţia este unică prin valoarea şi importanţa istorică a celor peste 1000 de artefacte din
metale preţioase.

Proiectul expoziţlonal a fost iniţiat şi coordonat de directorul general al Muzeului Naţional
de Istorie, dr. Ernest Oberlander-Târnoveanu şi dr. Rodica Oanţă-Marghitu din cadrul instituţiei

muzeale menţionate. Din luna decembrie 2013 şi până În prezent expoziţia a fost itinerată la
Timişoara, Oradea, Satu-Mare, Sibiu, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Alba Iulia, Buzău, Craiova, Iaşi,

Constanta, Piatra Neamţ, Suceava, Bârlad. Publicul va avea prilejul de a vedea şi la Galaţi În
perioada 10 mai - 24 iunie 2017, piese clasate În Tezaurul naţional, extrem de valoroase,
descoperite În Întreaga ţară. Printre acestea menţionăm piesele eneolitice descoperite la Sultana 
Malul Roşu, tezaurul de la Hinova, brăţări multispiralice dacice, piese din tezaurele de la Apahida şi

Pietroasa.
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea"Galaţi participă la acest amplu proiect expoziţional cu 50

de bunuri culturale, dintre care menţionăm stateri macedoneni ernişi de Alexandru cel Mare şi

Lisimah În sec. IV-III Î.Hr., denari romani republicani din tezaurul de la Poiana (judeţul Galaţi)

precum şi piese arheologice din aur descoperite În siturile din judeţul Galaţi. (muzeograf Costel
Ilie)
Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, secţia Lapidarium din str.
Mr. Iancu Fotea, nr. 2.
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10 mai 2017 - Inaugurare LAPIDARIUM

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, a inaugurat miercuri 10 mai 2017, Începând cu ora 18.00,
o nouă secţie muzeală - Lapidarium, În str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2.

Cu acest prilej, au fost vernisate expoziţiile: ARHEOLOGIE - LAPIDARIUM, AURUL ŞI

ARGINTUL ANTIC AL ROMÂNIEI şi CIVILIZAŢIA TRADIŢIONALĂ DIN SUDUL
MOLDOVEL

Expoziţia de bază Arheologie - Lapidarium cuprinde bunuri culturale reprezentative din
patrimoniul Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, descoperite În ultimii 50 de ani În judeţul

Galaţi. Excursul expoziţional Începe cu artefacte din paleolitic şi neolitic (perioada preistorică)

descoperite În situ riie Bereşti, Ţepu, Puricani, Negrileşti. Epoca metalelor este reprezentată de
interesantele descoperiri făcute În anii '60-'70 În siturile de la Suceveni, Cavadineşti, Poiana.
Prezenţa dacilor şi romanilor pe teritoriul judeţului Galaţi este reliefată În cadrul expoziţiei prin
artefactele descoperite În cetatea de la Piroboridava (Poiana) precum şi În aşezarea şi castrul
roman de la Tirighina Bărboşi. De asemenea, pot fi admirate exponate inedite descoperite În
siturile de epoca post-romană de la Lunca (judeţul Galaţi), Enisala, Garvăn (judeţul Tulcea).

Expoziţia cuprinde şi o zonă de Lapidarium În care sunt expuse sarcofage, stele funerare,
fragmente de coloane din construcţii, altare votive descoperite În judeţele Galaţi şi Tulcea.
(muzeograf Costel Ilie)

Prin organizarea expoziţiei permanente Civilizaţia tradiţională din sudul
Moldovei, ne propunem redarea unei imagini cât mai autentice a culturii şi tradiţiei populare
româneşti, valorificând ştiinţific şi expoziţional bunurile culturale cu caracter etnografic, deţinute de
muzeul nostru. Prin recompunerea unor modele culturale, specifice satului de odinioară, se doreşte

sensibilizarea publicului vizitator, În vederea păstrării şi conservării, În forme cât mai nealterate, a
moştenirii materiale şi spirituale tradiţionale. (muzeograf Ionela Daniela Antohe).
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EXPOZIŢII

15 mai 2017 - Expoziţie-concurs: EROI DE MARI LEGENDE

Sistemul de valori europene de la Începutul secolului al XXI-lea acordă o atenţie deosebită

trecutului şi culturii. Din această perspectivă, şcoala trebuie să promoveze trecutul şi valorile
culturale ce ar putea constitui exemple de urmat pentru tânăra generaţie aflată Într-o criză de
modele sau, dimpotrivă, copleşită de aşa-zisele modele. Aşadar, eroii din istoria românilor şi cea
universală, deveniţi eroi de mari legende, pot deveni eroii elevilor noştri.

Concursul EROI DE MARI LEGENDE organizat de Şcoala Gimnazială nr. 25 Galaţi, În
parteneriat cu Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, a urmărit implicarea elevilor şi a dascălilor

În exprimarea valorilor morale prin diferite forme artistice. Expoziţia-concurs şi-a propus stimularea
creativităţii, a imaginaţiei şi a gândirii flexibile a elevilor participanţi.
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17 mai 2017 - Premieră film documentar: MĂNDITA. PARTEA 1: FOŞNET DE MĂTASE
ALBĂ

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi şi Studioul Cinematografic al Armatei În colaborare
cu A.R.P.I.A. Filiala "General Av. Aurel Niculescu" Galaţi şi Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri"
Galaţi, a lansat miercuri, 17 mai 2017, ora 12.30, filmul documentar MĂNDITA. FOŞNET DE
MĂTASEALBĂ, prima parte a unei trilogii dedicată Smarandei Brăescu.

Realizat de Studioul Cinematografic al Armatei şi filmat la Muzeul " Casa Coţecţiltor": secţie a
Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţl În localitatea natală Hănţeştl la Muzeul Naţional al
Aviaţiei din Bucureşti şi la Cluj, locul prezumtiv al decesului pereşutistei, filmul ne oferă prilejul de
a afla povestea destinului glorios şt, totodată, tragic al Smarandei Brăescu, ale cărei recorduri au
situat-o În cartea de onoare a p"'araşutismului românesc ji mondial. ~muzeograf Mihaela Damian)

La premiera filmului MANDIŢA. FOŞNET DE MATASE ALBA, desfăşurată la Muzeul "Casa
Cuza Vodă", au fost prezenţi Cornel Mituţ şi Elena Tiron, din echipa realizatorilor acestui
documentar.
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Măndiţa
Partea 1: Foşne: de mătase a{6ă

18 !"'ai 2017 - Vernisaj expoziţie: ZBOR LA ÎNĂLŢIME. CURAJ ŞI VIRTUTE - SMARANDA
BRAESCU

Joi, 18 mai 2017, Începând cu ora 11.00, a avut loc la Muzeul de Istorie "Teodor Cincu"
Tec~ci, vernisajul expoziţiei ZBOR LA ÎNĂLŢIME. CURAJ ŞI VIRTUTE - SMARANDA
BRAESCU. Organizată de Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci În colaborare cu Primăria

Municipiului Tecuci, Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi şi Aerial Club Galaţi, expoziţia

reprezintă un arc peste timp, prezentând istoria şcolii de avlaţie la Tecuci şi a paraşutismului militar
şi civil, din perioada regimului comunist În judeţul Galaţi. In anul 2017 se Împlinesc 85 de ani de
când Smaranda Brăescu a depăşit recordul mondial la saltul cu paraşuta În Sacramento 
California, S.U.A. (1932).
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! 8 mai 2017 - Conferinţă şi expoziţie: RELAŢIILE CONSULARE ROMÂNO -BRITANICE
IN SECOLELE XIX - XX

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi În parteneriat cu Ambasada Marii Britanii la
Bucureşti a organizat joi, 18 mai 2017, ora 17.00, conferinţa şi expoziţia cu tema RELATIILE
CONSULARE ROMÂNO - BRITANICE ÎN SECOLELE XIX - xx. La eveniment a participat
Excelenţa Sa, Paul Brummell, Ambasadorul Marii Britanii În România.
Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul "Casa Cuza Vodă", secţie a Muzeului de Istorie "Paul
Păltănea" Galaţi.

MUZEUL DE ISTORIE - .. BIUTISH EMBASSY
. PAUL PĂLT • G ŢI BUCHARFST

RELAŢIILECO S IARE ROMÂNO-BRITANICE
Î SECOLELE XIX-XX

Participă ExcelclI f a Sa . Paul BrummcU,
Am basa dan ,' Marii Britanii În România
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20 mai 2017 - Noaptea Muzeelor: MARATON EXPOZIŢIONAL NOCTURN, EDIŢIA A V-A

În NOAPTEA În care muzeele amintesc cât de importantă este cultura, publicul qălăţean
a fost invitat la un MARATON EXPOZIŢIONAL NOCTURN, EDIŢIA A V-A, vizitând secţiile

Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" din Galaţi:

Secţia "Istorie" (str. Domnească, nr. 25, lângă Biserica Greacă) găzduieşte expoziţii

temporare cu tematici variate - invitaţii incitante pentru vizitatorii din categorii socio-profesionale
diverse. Aici, vă aşteaptă "Comorile Peleşului'; o expoziţie În care veţi regăsi gustul de colecţionar

al Familiei Regale din România, de la Carol I la Mihai 1, exponatele expuse acum făcând parte din
Colectia de artă decorativă a Castelului Peleş.

Lapidarium (str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2, lângă Biserica Greacă) deschis recent vă aşteaptă

cu următoarele expoziţii: " Arheologie - Lepideuium'; "Aurul şi argintul antic al României" şi

" Civilizat ia tradiţională din sudul Moldovei". Expoziţia de bază "Arheologie - Lapidarium" cuprinde
bunuri culturale reprezentative din patrimoniul Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi,

descoperite În ultimii 50 de ani În judeţul Galaţi. Exceptionala expoziţie "Aurul şi argintul antic al
României'; unică prin valoarea şi importanţa istorică a celor peste 1000 de artefacte din metale
preţioase, a fost organizată de către Muzeul Naţional de Istorie a României cu contribuţia a 32 de
muzee din ţară , printre care se numără şi i nstituţia noastră. Prin organizarea expoziţiei permanente
" Civilizat ia tradiţională din sudul Moldovei'; ne propunem redarea unei imagini cât mai autentice a
culturii şi tradiţiei populare româneşti, valorificând ştiinţific şi expozlţlonal bunurile culturale cu
caracter etnografic, deţinute de muzeul nostru. La ora 2200

, vizitatorii prezenţi aici, au avut parte
de o surpriză muzicală oferită de Formaţia Kalofonis din cadrul Asociaţiei pentru Promovarea
Patrimon iului Cultural.

Muzeul "Casa Cuza Vodă", str. AI. 1. Cuza, nr. 80, Galaţi
Din iniţiativa unor q ălăţen i, În anul 1937 s-a constituit ASOCiaţia "Casa Cuza Vodă" care,

din fondurile strânse prin subscripţie publică, donaţii şi contribuţia autorităţilor locale şi centrale, a
cumpărat fosta casa părintească a lui Alexandru Ioan Cuza şi, la 24 ianuarie 1939, a fost
i na ug u rată ca muzeu, sub denumirea de Muzeul "Casa Cuza Vodă".

Reper istoric important atât pe plan local, cât şi naţional, Muzeul "Casa Cuza Vodă"

găzduieşte astăzi, expoziţiile: .Arnbient monden românesc - a doua jumătate a secolului al XIX-lea
- prima jumătate a secolului XX", "Familia Domnitorului Alexandru Ioan Cuza - documente civile",
"Aparatul de radio, mijloc de comunicare", Exponatul lunii: "Tezaurul monetar descoperit la
Ţigăneşti, comuna Munteni, judeţul Galaţi".

Muzeul "Casa Colecţiilor", str. Eroilor, nr. 64, Galaţi
Rămasă În conştiinţa găIăţenilor sub denumirea de Farmacia "Ţinc", Muzeul Casa Colecţlilor

a fost construit Între 1899-1900 şi s-a impus În peisajul arhitectural al oraşului Galaţi - specific
Începutului de secol XX - prin elemente stilistice definitorii, având ca destinaţie iniţială o farmacie
ş i locuinţa farmacistului Constantin Ţine. Astăzi, acest edificiu, situat la intersecţia străzilor Traian,
Eroilor şi dr. Carnabel, găzduieşte expoziţiile: .Ambient interior qălăţean - sfârşitul secolului al XIX
lea - Începutul secolului XX", "Restituiri Makşay", "Smaranda Brăescu - Regina aerului", "Oameni şi

locuri din Bucovina".

Casa Memorială Costache Negri, comuna Costache Negri, judeţul Galaţi

Memoria locurilor marcate de semnificaţii istorice merită a fi perpetuată de-a lungul
timpului. În comuna Costache Negri (fostă Mânjina) din judeţul Galaţi, situată la o distanţă de
aproximativ 40 km de municipiul Galaţi, se află Casa memorială Costache Negri (secţie a Muzeului
de Istorie Paul Păltănea Galaţi), amenajată În fostul conac al familiei Negri. Aici puteţi vizita
expoziţia .Ambient românesc - Ambient european: Conacul de la Mânjina '~
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21 mai 2017 - Manifestarea culturală: ÎNTÂLNIRILE DE LA MÂNJINA

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi În colaborare cu Primăria Comunei "Costache
Negri", Primăria Vînători, Ansamblul artistic Olympos şi Şcoala Gimnazială "Elena Negri" Costache
Negri, a organizat duminică, 21 mai 2017, Începând cu ora 11.00, la manifestarea culturală

iNTÂLNIRILE DE LA MÂNJINA, la Casa Memorială "Costache Negri" (din comuna Costache
Negri, judeţul Galaţi). În spiritul tradiţionalelor Întâlniri anuale, oaspeţii au asistat la:

• o slujbă religioasă de pomenire;
• evocarea personalităţii lui Costache Negri, precum şi a semnificaţiei conacului de la Mânjina
pentru istoria românilor;
• un program artistic susţinut de ansambluri folclorice din judeţul Galaţi, Ansamblul Artistic
Olympos şi elevii Şcolii Gimnaziale "Elena Negri" din comuna Costache Negri.

Ediţia 2017
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Duminică, 21 mai 2017, ora 11OO
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24 mai 2017 - Expunere: BĂTĂLIILE DE LA MĂRĂşTI, MĂRĂşEŞTI, OITUZ Î
ARHIVELE GĂLĂTENE

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor "Regina Maria" - Filiala Judeţeană Galaţi, Arhiepiscopia
Dunării de Jos, Centrul Cultural Dunărea de Jos, Prefectura Galaţi, Garnizoana Galaţi, Asociaţia

Cadrelor Militare În Rezervă şi În Retragere - Filiala Galaţi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi,

Biblioteca V. A. Urechia şi Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi au organizat miercuri, 24 mai
2017, Începând cu ora 12.30, simpozionul dedicat "Zilei Eroilor": ANUL MĂRĂşTI, MĂRĂşEŞTI,
OITUZ

În cadrul acestui eveniment, prof. Cristian Dragoş Căldăraru, directorul Muzeului de Istorie
"Paul Păltănea" Galaţi a susţinut expunerea BĂTĂLIILE DE LA MĂRĂşTI, MĂRĂşEŞTI, OITUZ
ÎN ARHIVELE GĂLĂŢENE.

Simpozionul s-a desfăşurat la Cercul Militar Galaţi.

30 mai 2017 - Expuneri: INSTITUTIILE MEDICALE DIN GALATI LA SFÂRŞITUL
SECOLULUI AL XIX-LEA ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi În parteneriat cu Şcoala Postliceală Sanitară "Carol
Davilă" Galaţi a organizat marţi, 30 mai 2017, ora 14.00, expuneri sub genericul INSTITUŢIILE
MEDICALE DIN GALAŢI LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA ŞI ÎNCEPUTUL
SECOLULUI AL XX-LEA.

Referitor la viaţa medicală găIăţeană În a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi Începutul
secolului al XX-lea se constată o evoluţie a organizării serviciului medical, Însă fără salturi
spectaculoase, cu numeroase inadvertenţe Între cadrul legislativ, prevederile legale şi practica
medicală, fără o generalizare a asistentei publice medicale, cu existenţa unui dezechilibru sub
aspect numeric În raportul medic/număr de pacienţi, În defavoarea ultimilor, toate acestea pe
fondul existenţei unei largi pături paupere, lipsită de cultură igienico-sanitară. Ca o caracteristică a
acestei perioade se remarcă rolul preponderent al tratamentului ambulatoriu, la domiciliul
pacientului, bolile Întâlnite cu o frecvenţă mărită În a doua jumătate a secolului al XIX-lea fiind:
angina difterică, ciuma, holera, pelagra, scabia, scarlatina, tifosul, tuberculoza, variola, În multe
locuri semnalându-se şi apariţia sifilisului. Apariţia fiecărui spital qălăţean este asociată unui
eveniment, politic, social, medical sau chiar militar: Spitalul Spiridoniei (1838), rezultatul
dorinţei de modernizare a instituţiilor statului urmare a prevederilor Regulamentului Organic În
Moldova; Spitalul Israelit (1846), rezultatul eforturilor comunităţii evreieşti În a-şi asigura propria
asistenţă medicală; Spitalul Comunal (1860), reflectă iniţiativa autorităţilor municipale, expresie
a grijii pentru comunitate; Spitalul "Elisabeta Doamna - Caritatea GăIăţeană" (1877),
expresie a lnlţiatlvel particulare şi spiritului caritabil În condiţii de război; Spitalul Militar (1884),
grija pentru cadrele militare ale garnizoanei; Spitalul pentru profilaxia tuberculozei (1911) a
apărut ca urmare a extinderii acestui flagel, la care se adaugă numeroasele spitale care au
funcţionat .ad-hoc" În diferite localuri Închiriate sau donate cu ocazia declanşării unor epidemii.
(muzeograf Mariana-Delia Pohrib)

Evenimentul s-a desfăşurat la Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" Galaţi, str. Oltului,
nr. 28, BI. I1A.
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În luna MAI 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 13.403 participanţi din care:

- 2.092, cu plată

- 11.311 gratuit.

16



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

Evocare: LA STATUIA MARELUI PATRIOTCOSTACHE NEGRI
Deschidere: FESTIVALUL INTERNAŢIONAL "SERILE DE POEZIE ALE REVISTEI

ANTARES'~EDIŢIAA XIX-A
Expoziţie: MONEDELE ŞIBANCNOTELE LUMII

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 lV, pe slte-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.

DIRECTOR,
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