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RAPORT DE ACTIVITATE
MARTIE 2018

1. Domeniul investiţii şi lucrări publice
Achiziţiile publice realizate În luna de raportare,

pentru luna următoare, se prezintă astfel:
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precum şi cele preconizate

C1asificaţie Achizitii publice
bugetară Realizate martie 2018 Preconizate aprilie 2018
20.01 97.033 104.000

20.01.01 - -
20.01.02 - -
20.01.03 21.102 20.000
20.01.04 721 1.000
20.01.05 - 1.500
20.01.06 - -
20.01.08 728 1.500
20.01.09 67.157 70.000
20.01.30 7.325 10.000
20.02 - -
20.05 1.600 -
20.06 714 500

20.06.01 714 500
20.06.02 - -
20.11 - -
20.13 - -

Total 20 99.347 104.500
71 - -

71.01.02 - -
71.01.01 - -

Total 99.347 104.500

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 ult ima 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 funcţii publice -
Nu este cazul; ,
7. Numărul sesizărilor disciplinare ş i 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 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 petlţillor - 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 i nformaţi i

de interes public - Nu este cazul.

VI. Domeniul de comunicare
1. Principalele activităţi/evenim ente desfăşurate În perioada de referinţă şi aprecierea
impactului acestora:
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Proiecte proprii realizate În cadrul programelor la sediul instituţiei

26 Martie 2018 - VERNISAJ EXPOZIŢIE: BASARABIA ŞI ROMÂNIA, LA CEAS
ANIVERSAR l\IUZEUL DE ISTORIE -,..,

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Ga laţ i a vernisat . PAUL P~~~:~\N.~~\· GAlATI ~'
luni, 26 martie 2018, ora 14.00, expoziţia "Basarabia şi \ /...\).i
România, la ceas eniverser". { 1f1'~li(i,' ROMÂNIA

Expoziţia dedicată Împlinirii a 100 de ani de la IIASAIl,'IUA ŞI umlÂNfA
unirea Basarabiei cu România (27 martie/9 aprilie 1918), lA (;I~AS /\ Nn'Eu S.Ul

este organizată de muzeograf dr. Maria Magdalena Tuluş

şi relevă importanţa acestui act, Basarabia, fiind prima
dintre provinciile istorice care s-a unit "ca fiică cu Mama
sa Românie":
" În numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării declară:
Republica Democratică Moldovenească (Basarabia) În
hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră şi V E R I': ISA.J: Iu n i . 2(..." .. 'i,·lO I!!. ..... I~-
vechlte g'r~n';"'e cu Austrte, ruptă de Rusl» acum o sut·5 sl \1 .. ,.·u 1 d,· " ",d ,· .. 1' " u 11'."• •,, ·,, " - " " p id uri u ",Il I U }l I j II tu Ul.:;l, U ':7" ( ; ul "I ' . ..t. ". ,\ l r. Iuu cu "'oh-u. .. r. z h i..

mai bine de ani, din trupul vechii Moldove. În puterea ":::- G "~ ,, , ' :.::- - ::~:.:,;;'::
dreptului istoric şi dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-şi

hotărască soarta lor de azi Înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu mama ei România. "
(Actul Unirii Republicii Democrate Moldoveneşti cu România, votat de Sfatul Ţării la 27
martie 1918).

Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi 
Lapidarium, str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2bis (vis a vis de Biserica Greacă).

),.
.;
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Proiecte realizate În cadrul programelor, În calitate de partener

22 Martie 2018 - CONFERINŢĂ : CUM S-A
UNIT BASARABIA CU ROMÂNIA

Joi, 22 martie 2018, ora 14.00, s-a
desfăşurat În cadrul ciclului de conferi nţe "Cum s-a
creat Rom âats'; conferinţa "Cum s-a unit
Basarabia cu România'~ invitat prof . dr. Costin
Clit (Husi).

Î~ urma Tratatului de la Bucureşti , Încheiat
În 1812, Basarabia devine parte integ rantă a
Imperiului Rus.

După mai bine de 100 de ani, la 27 martie
1918, Sfatul Ţării din Basarabia, votează unirea
acesteia cu ţara mamă, urmând ca ş i celelalte
provincii româneşti aflate sub dominaţie stră i nă ,

să-şi proclame unirea cu ţara, la 1 decembrie 1918
constituindu-se România Mare. Pentru Basarabia,
efectele Unirii nu au fost de lungă durată, pentru
că În vara anului 1940, În urma pactului
Ribbentrop-Molotov, este din nou anexată Rusiei.

În 1991, după dezmembrarea Uniunii Soviet ice, Îşi proclamă independenţa sub
numele de Republica Moldova.

Evenimentul a avut loc la Muzeul de Istorie "Paul Pă ltănea " Galati - Lapidarium,
str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2bis (vis-a-vis de Biserica Greacă ) .

Vineri. 23 martie 7018. (lira 11 00

23 Martie 2018 - EXPOZIŢIE : "APĂRĂTORII
ORAŞULUI GALAŢI" - MEMORIE ŞI RECUPERARE
ÎN CONTEXTUL CENTENARULUI MARII UNI RI

În anul Centenarului Marii Uniri ş i cu ocazia
celebră rii a 70 de ani de Învăţământ universitar la Galaţi,

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi a vernisat
expoziţia de fotografie cu ilustrarea monumentului
"Apărătorii Galaţiului'~ concepută de domnul Costel
Gheorghiu, pasionat colecţionar găIăţean.

Cu această ocazie, În Sala Senatului Universităţi i .
"Dună rea de Jos" din Galaţi a fost organizată o dezbatere
moderată de prof. univ. dr. Arthur Tu l uş, avându-l ca ~ ' " I r:"\ }, \

l~ / ' .J.;;,.J,.
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, invitat pe scriitorul şi jurnalistul Victor Ci li ncă, ale că rul articole referitoare la istoria
acestui monument au Întregit aura de eroism de care so ldaţi i români au dat dovadă În
lupta pentru apărarea Galatiul-ui În zilele de 7 ş i 8 ianuarie 1918. Parteneri În
organizarea evenimentului au fost Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Ga laţi , Asociaţia

"Galaţi oraşul meu", Asociaţia "Trad iţi a Mi li ta ră".

23 Martie 2018 - EVOCARE: PERSONALITĂŢI CARE AU FĂURIT UNIREA
În cadrul programului special de acţi un i dedicate Anului 2018 - Centenarul Marii

Uniri, "Unirea Basarabiei cu România, primul pas În făurirea României Marr ; domnul
Cristian Căldăraru, directorul Muzeului de Istorie "Paul Păltă nea" Galaţi a susţi nut

evocarea cu tema "Personalităţi care au făurit uniree".

26 Martie 2018 - DESCHIDEREA FESTIVALULUI
"ZILELE BASARABIEI" ED. XVII

Festivalul "Zilele Basarabiei" este un proiect
tradiţional al Clubului Studenţilor Basarabeni şi

Bucovineni "Ştefan cel Mare şi Sfânt" din cadrul Ligii
Studenţilor din Universitatea "Dunărea de Jos" din
Galaţi, ce a debutat În anul 2001, aflându-se la cea de
a XVII-a ediţie.

"Zilele Basarabiei" marchează un moment de o
importanţă deosebită În istoria poporului român şi

anume - unirea Basarabiei cu Regatul României.
Contextul geopolitic al anului 1918 a favorizat

concretizarea aspi raţiilo r unioniste ale poporului român
şi a dus la Întregirea Regatului României prin alipirea
provinciilor istorice româneşti, iar prima provincie care
a făcut pasul spre Marea Unire cu Basarabia, la 27

FESTIVALUL
"ZILELE BASARABIEI"

EDIŢIA A XVlI-A

••

martie 1918, atunci când Sfatul Ţări i a votat unirea cu ţara mamă .
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Astfel, Clubul Studenţilor Basarabeni şi Bucovineni "Ştefan cel Mare şi Sfânt" prin
Festivalul "Zilele Basarabiei" sărbătoreşte unirea Basarabiei cu România şi promovează

valorile şi menţine viu spiritul românesc prin derularea de activităţi cu caracter cultural,
istoric, artistic şi sportiv.

Deschiderea evenimentului s-a desfăşurat la Muzeul de Istorie "Paul Păltănea"

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

27 Martie 2018 - SEMNAREA ÎNŢELEGERII DE COOPERARE ÎNTRE MUNICIPI UL
GALAŢI DIN ROMÂNIA ŞI MUNICIPIUL CAHUL DIN REPUBLICA MOLDOVA
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În luna MARTIE 2018, Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Ga laţi a atras, prin
manifestările de la sediul instituţiei, ca organizator sau partener, un număr de 936
participanţi din care:

- 572, cu plată.,
- 364, gratuit.

2. Acţiuni/evenimente propuse pentru perioada următoare, cu precizarea scopului, a
obiectivelor şi a activităţilor programate:
SĂRBĂTORILE PRIMĂVERII, ediţia a VI-a .

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 slte-ul: www.migl.ro ş i 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.
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