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Achiziţiil ublice re Uzate În luna de raportare, precum şi c:~le pr onizate
pentru luna următoare, se prezmtă ast el:

Clasificaţie

bugetară

Achizi ii ublice
Realizate NOIEMBRIE Preconizate DECEMBRIE

2018 2018
59.555 47.5002 . 1

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

6.054
501

1.50

905
40.972
9.623

5.000
500
5 O

1.500
40.000

20.02
2.
2 .

20.06.01
20.06.02

1.091
2. 4
3.0 1
3.061

20.11
20.13

Total 20 66.1 7 48.5
7

71.
71.

.14 7

1. Număr de posturi aprobate d autoritatea coordonatoare - J personal contractual;
_. " umăr de posturi ocupate - , persona contractual;
3. Număr de posturi vacantate În ultima lună şi modalitatea de vacantare - 1 
pensionare;

. Număr de postu i ocupate în ultima lună şi modalltatea de ocupare-
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. Număr de posturi trans ormat din uncţii publice În posturi În regim contractual 
u zi;

6. umăr de posturi transformate din posturi În regim contractua l În funcţii publice -
e c l',

7. Numărul seslzărtlor disciplinare şi modul de soluţionare a acestora - u es e c zu ;
8. umărul li igiilor de muncă şi evoluţia acestora - u e caz ;

. Numărul de salariaţi care au participat la programe de formare pro eslonal ă şi

ematica aces or progr rne - s ec
1. me iu ez o ta e regiona ă - u este cazul

1. Idei de r iec e/iniţiative;

2. Proiectele În implementare - stadiu şi progres;
3. Evenirnen ele ce urmează a fi organizate;
4. venimentele organizate şi impactul acestora.

1. Num rul total de petiţii adresate instituţiei - u es e cazul
2. umărul de petiţii soluţionate, căror soluţionare ţine de compe enţa insti uţiei 
e e caz ;
3. umărul de petiţii redirijate spre soluţiona re - u e .e ca r

4. Numărul de petiţii anonime - este cazu ;
5. Principalele probleme sesizate - u este c zul
6. Propuneri pentru Îmbunătăţirea activităţii de soluţionare a petltlllor - e e ca

I e lul lnf rmar pică

1. Numărul de solicitări de informaţii de interes public înregistrate - u es e cazul;
2. umărul de solicitări rezolvate favorabil - u e te cazt 1;
3. Numărul de solicitări înregistrate, redirecţionate spre soluţionare altor instituţii u

.....~...~.,
4. Numărul de solicită ri înregistrate, respinse, precum şi motivul respingerii - u este
caz 1;
5. Numărul de solicitări înregistrate, adresate de persoane juridice u es e caz
6. Numărul de solicitări Înregistrate, adresate de persoane fizice e cazu ;
7. Numărul de reclamaţii administrative adresate instituţiei, În baza Legii nr. 44/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările

ulterioare - u es e cazu ;
8. Numărul de reclamaţii administrative soluţionate În favoarea reclamantului - e
cazul;
9. Numărul de plângeri fa 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 - U • L ;
10. Numărul de plângeri soluţionate de instanţele de judecată în favoarea reclamantului

az 1;
11. Propuneri pentru Îmbunătăţirea activităţii de soluţionare a solicitărilor de informaţii

de interes public - u es e caz 1.

VI. Domeni ul de comunicare
1. Principalele activităţi/evenimen e esfăşur e În peria
impactului acestora:

e referi .ă şi aprecierea
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ie e ro r-i reali te A ca r ramelor a s - insti iei

3 oiem ri e 2018 - EXPU ERE: ZIU

Sâ bătăi 3 noiembrie 2018, la
sediul ornunltăţ ii Elene din Galaţi s-a

esf
v

, t e nirne I u tu al dedic t
Zilei Marelui U.

Cu ace prilej , dr. Mariana Delia
Pohrib, muzeograf la Muzeul de Istorie
"Paul Pă ltănea" Galaţi a susţinut expunerea
cu tema: ZIUA MARELUI NU - 28
OCTOMB lE 940.
28 octombrie 19 O este ziua În care

usso i . a da u ultimatu prernieru ui
grec Ioaniss eta as de a permite trecerea
trupelor italiene prin Grecia, altfel avea de
înfruntat războiul. Premierul grec a răspuns

printr-un categoric Okhi ( U). La nici două
o e, Gre " ra a ă, ln râ a el î el
de- I Doilea Război Mondial. În 1941, În
luna mai, a fos eli era poporul grec. De
atunci, toată Grecia sărbătoreşte Ziua
Demnităţii, comemorând eroii căzuţi în
lup an "fascistă .

ELUl U - 28 OCTO BRIE 1940

20 noiembrie 2018 - CO FERI TA: AŢIU EA RO Â ŞI ARE U IRE
C

Muzeul de Is orle "Paul Păltanea"

a aţi a organizat marţi, 20 noiembrie
2018, Î eoâ d c ar 16.00, confe lnţa

susţi nută de doamna academician
Alexandri a Cernov: AŢIU EA ROMÂ Ă
ŞI MAREA UNIRE DE LA 1 DECEMBRIE
1918.

Conferinţa a făcut parte din
proiectul cultural .Unlforme militare din



r)ltoii J:lll d rl...

Primul Război onorat", finanţat de
inisterul Culturii şi Identităţii aţlona e.

D ăvârşirea Român'ei Mari,
rea iza ă prin r-o .sirn 're a conş Hntei
naţionale" , a mcununat năzutnţele de
veacuri ale românilor de a trăi În r-un
singur stat.

Evenimentul s-a desfăşurat la
uzeul de Istorie "Paul Păltănea" Gal ţi ,

secţia Lapidarturn din r. r. Iancu Fo ea,
nr. 2 bis fân ă Biserica Greacă.

F
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi În parteneriat cu Muzeul Naţional de Istorie a
României, Muzeul Militar iatio.nal uRegele Ferdinand I" - Filiala Constanta, Muzeul de
15 orie .Teodor Cincu" Tecuci, Ă ociaţia CUI ural-is oncă " f\i uzeul" Ianca, judeţu l Brăila,

Batali nu! 300 Infant rl Mecanizată ,,sfântul Andrei" din Garnizoana Ga laţi şi

cotecnonaru particulan: t tan Dlaconu, Adnan .aoacaru, VIrgIl udor, Cezar Amariei a
vernisat expoziţia dedicată Centenarului Marii Uniri: UNIFORME MILITARE DIN PRIMUL

V z E; proiec ul expo iţion -1 e i n
Min's r' I urii şi dentităţH aţlonale .

Evenimentul s-a desfăşurat miercuri, 28 noiembrie 2018, ora 17.00, la Muzeul de
Istorie "Paul Păltănea" Galaţi , secţia Lapidariurn din str. f'-1 r. Iancu Fotea. nr. 2bis, lângă

Biserica Greacă .

"La 18 noiembrte/I decembrie 1918, odată cu Unirea Transi/vanie~ 8anatu/u~

Oişene! şi Maramureşului cu Ters, se .Înfăptuia cel mai frumos act din istorie României 
1~1AREA U/VIRE, după ce anterior. procesul fusese Început de Basarabia (27 tnsrtie/s
aprilie 1918) şi continuat de Bucovina (15/28 noiembrie 1918).
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modul prezintă bunuri care aduc omagiu celor care au apărat pamântul
: u if me ilitare, eda ii şi deco aţi", ar e, ărţi edica e P i u i Război

." (m izecqraf dr . Maria Mag~~lena T iluş)

in fap v fvlAREA UNIRE in anul 1918 În h i o ~ a In -p v U m I. imp În
urmă de strămoşii noştri. În care" toate etapele parcurse fuseseră plătite prin jertfe de
sânge. Circa 300.000 de militari români, soldati i o it eri cazuti la datorie pe câmpurile
de luptă În timpul primei conflagratii moadiele, nu au mai apucat să se bucure de
inreptuiree Nem Urun de ia Alba Juita.

Proiectul expoziţional "Uniforme militare din Primul Război Mondial. Ipostaze de
pe front" este o contribuţie adusa celebrării a 100 de ani de la constituirea Statului
Naţional Unit r Român de fa 1 Decembrie 1918.

l "f l
care au declanşat În anul 1914, Marele Război : qerrnană , austro-ungară, rusă , engleză,

franceză; armata română a intrat în război în anul 1916.
AI doilea modul i l ustrează ipostazele În care poate fi regăsită uniforma purtată de

soldaţi şi nu numai, pe front sau În spatele frontului: Marele Cartier General, punct de
obs rv ţi r at CUt, 'in tr nşee, popota, punct de prim ajutor pe front , pv rare or şului

a aţi.

AI treilea
stră Ş

ndial

x ozitie

rumForme miIifme
din fJlâzlJoi fiMonJial

(jposfJue de pe front
11(["'\ ) ). \~..,
ROM I

5



'1((:.\~~~)
ROMÂNIA

( 7 şi

Edi ura Muzeului de 1 arie Galaţi a organiza
joi, 29 noiemb ie 201, ora 1 .30,
e enimentul editorial prilejui de lansarea
volumelor:
- Nicolae Petrescu-Comnen rr DTES SUR LA
GUE EROU E (1916- 917)/
n SEM D SP v B UL OMÂ ESC
(1916-1917)", a prezentat praf. Crist ian
Dragoş Căldăraru, directorul Muzeului de
Istorie "Paul Păltănea" Gala i;

''În timpul aprigelor lupte din vara
anului 1917 pentru apărarea ultimului petec
de pământ românesc neocupat de trupele
Puterilor Centrale, era "zămislită" la
Lausanne o "broşură" În limba franceză

intitulată Note sur la guerre roumaine
(1916-1917) semnată de Nicolae Petrescu
Comnen. Ava âţ politician şi diplomat
Nicolae Petrescu-Comnen s-a remarcat atât
În timpul R imului v 'boi ondia! G ~~ şi In
perioada interbelicăprin activitatea sa legată

de drepturile inalienabile ale românilor din
teritoriile aflate sub ocupaţie străină. Acum,
În anul Centenarului Marii Uniri de la 1
De embn. 191, cit torot poate ana/iza p rt
această carte, retrospectiv, dorinţa românilor
pentru recunoaşterea identităţii lor naţionale,
culturale şi spirituale Într-un teritoriu etnic În
care au trăit sute de sru. din generaţie În
aeneretie. ca "un popor mare şi omoaen.
stăpan pe o ţară Întinsă, sintetica şi unitară,

admirabil articulatăr având gurile celui mai
important fluviu european, Dun ărea":

(Cristian Dragoş Căldăraru, e itor)
irg'l istr Ţigăn Ş "EI SPU CĂ AICI

M-AM NĂSCUT... Versuri", a prezentat
scriitorul Dan PIăeşu.

Născut la Adamclisi (Dobrogea), Virgil
Nistru Ţigănuş a cunoscut injustiţiile epocii
o alitare Î că in copi ărie, asemenea a or

t ineri din familiile deţinuţilor politici
condamnaţi pe nedrept; a fost În mai multe
rânduri Înlăturat/marginalizat pe "criterii de
dosar", cu efecte dramatice În anii cei mai
r . i.

''Am considerat că selecţia de faţă poate fi
considerată un omagiu României Unite şi

indestructibile la Centenarul reÎntregirii sale. ff

Cerulpărintesc e nins
de un dor din ecuprin

Doamne, strânge-/ În Cuvânt



pentru roata de pământ,

pentru codrii cei de fag
pentru Nistrul cel pribeag

pentru cei ce plâng sub Cruce
pentru-acei ce-s la răscruce

pentru prunci făr'alinare
pentru cei ce n-au cărare

spre-apa tămăduitoare

şi cu strai de rază sfântă

sufletul nt-tinveşmântă...
( COU ND, Virgil istru ] igănuş)

v nim n fi 5- d stăsura la fv1 J 7 0 fi
de istorie /1P:::aul Păltănea" Galaţi, secţia

Lapidarium, str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2bis,
lânga rsenca Greacă ,

A TEl- EXPU ERE: MAKSft Y - O EMBLEM

'.
..•...

A

În prea'ma aniversării a 100 de ani de la făurirea României Mari, uzeul de
Istorie II aui altanea" Ga laţi a organizat joi,.... noiembrie .... 1 , ora 14.0 1 pentru
elevii de la Şcoala Gimnazială "Gheorghe 'Munteanu" - structură a Şcolii Gimnaziale nr.
18 alaţt , o întâlnire cu istoria locală şt naţională din epoca Primului, Război f\1ondial şi a
Marii Uniri.

xista momente În realitatea prezentă cand 9 asu memoriei se impune a fi auzit
ş i astfel, identificarea, cunoaşterea şi perpetuarea experienţelor pozitive ale istoriei, ale
mac e e or um ne şi exis en i e demne de urm sun bene Ice ;;i ins ruc ive.

Expunerea MAKSAY - O EMBLEMĂ A ARTEI FOTOGRAFICE ROMÂNEŞTI ,
susţin ută de muzeog aful dr. Elena Ing id Baharn t, a adus În prim pJan irnaqini 
document, ade /ărate repere istorice, imortalizate de fotografii găIăţeni George şi Jean
r , r i Vi - r iri i - ~ - r fi ă .

Evenimentu l s-a desfăşurat la Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi , secţia

a . . a c o . 2 .5, .. 9v • •c G acă.
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i

rie,
Uniri

veniment dedicat zil i de

m rator Prof umv dr . Tuţu Pi,leall

JOI 22 no iembrie 2018. ora 11 00 .
Sala Senatului Un iversItatea Donubius

1 D
Ziua

mASA ROTunDA cu TEmA
5 mnificaţia anului 1918, anul marii Uniri,

În geneEa un i noi ordini mondiale

In\l1ta!J speciali

Prol. un ", . dr. OCtavian au rc i". istoric"mltitor

Cristlan-Drol/Of CAld rani. Director mu.rul de IsIO ' .Paul POIIOnea°

fi

ARII U IRI, ÎN GENEZA UNEI NOI ORDINI MONDIALE
Joi, 22 noiembrie 2018, ora 11.00, la
Universitatea Danubius Galaţi, s-a
desfăşurat masa rotundă cu tema:
SE IF CAŢIA ANULUI 1918, ANUL MARII
UNIRI, ÎN GENEZA UNEI NOI ORDINI
MO D ALE, dedicată Zilei de 1 Decembrie,
Ziua Marii Uniri,

Invitaţi: praf. uni. dr. Octavian
Burcin, istoric militar; Cristian-Dragoş

Căldăraru, director Muzeul de Istorie "Paul
Păltănea" Galaţi; moderator: prof. univ. dr.
Ţutu Pişleag.

Pe 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia,
se Înfăptuia cel mai frumos act din istoria
României - ârea Unire. Rememorarea
efervescenţei naţionale din anul 1918, ca
un arc peste timp, permite Înţelegerea

semnificaţiei pe care astăzi, românii o
acordă zilei de 1 Decembrie.

noiem rie
D CRE 1918

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor .Reqina Maria" 
Filiala Judeţeană Galaţi În parteneriat cu Consiliul
Judeţean Galaţi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi,

M zeul de Istorie "Pa I Păltănea" Galati, Centrul
Cultural "Dunărea de Jos" Galaţi, Biblioteca "V.
Urechia" Galaţi, Asociatia Naţională a Cadrelor Militare
În Rezervă şi În Re ragere Filiala Jud. Galaţi şi urmat de un

rnl O na G I ţi org ni a vineri, 23 noiembrie
2018, Începând cu ora 13.00, in cadrul p ogramului
special de acţiuni dedicate anului 2018 - Centenarul
Marii Uniri şi Centenarul Războiului de Reîntreqire,
simpozionul omagiat: A EUl E A OM" ILO 
1 DECEMBRIE 1918. Simpozionul a fost urmat de un
spectacol extraordinar susţinut de elevii studenţi,

artişti profesionişti şi amatori şi orchestra Centrului
Cultural "Dunărea de Jos". Evenimentul s-a
desfăşurat la Cercul Militar Galaţi, din str. Eroilor, nr.
40, Galaţi.



nolernbrte 2018, ora
1 . Badea, muz graf la
M z I 1 "P I P I " G I .
a adus în ate tia elevilor de la Şcoala

Gimnazială nr. 29 Gala,ir rolul avut de
Galaţi În realizarea arii Uniri. Elevii au
asista la o lecţie de istorie În care s-a
vorbit despre contribuţia localului la
naţional , l, n în ultim 1 rând, la
universal.

place u o, istoria este un
tablou comptex, dar este cel mai frumos
dintre toate. Atunci când istoria recentă

nu păstrează suficiente urme ale unor
e enim 'I1t istori locale şi naţionale,

rolul instituţiilor devine cu atât mai
relevant În men, inerea unei flăcări

aprinse a amintirii unei istorii ce nu
poate fi decât parte integrantă a unui
stat (praf. G anina Ţurcanu)

Evenimen u s-a de făşura la
Şcoala Gimnazială nr. 29 Galaţi.

. oie . ie
GEOPOLIT CE

Liga Studenţilor din cadrul
Univer tăţi" .Dunăr a de Jo" alaţi În
cola a e cu Uni e sita ea "Dunărea de
Jos" Galaţi, Ce trul CuI u a "Dunărea de
Jo rr Gala i şi Muzeul de orie "Paul
Păltănea" Galaţi a organizat miercuri, 28
noiembrie 2018, ora 14.00, dezbaterea cu
te a: C IT
1 E

Bucovina a fost a doua provincie
care s-a unit cu patria-mamă. La 15/28
noiembrie 1918 a avut loc proclamarea
Unirii Bucovinei cu România, moment
istoric important În făurirea statului
naţional unitar român, alături de unirea
anterioară a Basarabiei - la 27 martie/9
aprilie 1918 - şi de unirea lterioară a
Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi

Maramureşului la 18 noiernbrie/I
decembrie 1918. La dezbatere a participa

alentin Badea, muzeograf la uzeul de
15 orie "Pa 1Pă tănea" Galaţi.

Evenimentul s-a desfăşurat la
Universitatea " Dunărea de Jos" Galaţi.
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OI, _ nOlembne, a s-a
desfăşurat concursul VORBI , SI 1 , Deco

Ee oi ar de doam a p of. G gOa a ă s ase au participat a un co cu s
dedicat Zilei ationale a omâniei, în cadrul căr ia au recitat poezii, au cântat şi au
desena . Din juriul concursului va SIM, SI J M, DECaRĂ ROMÂ EŞTE a făcut parte
dr. Mariana Delia Pohrib, muzeograf la Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Gala 1.

Cu acest prilej, muzeograful Valentin Badea a oferit elevilor din clasele 1 - IV,
In orrnaţn interesante despre Implicarea orn ăruel ş i a locautăţu noastre In rimul azboi
Mondial şi În Înfăptuirea Unirii.

i t)



În luna oiembrle 2018, Muzeul de Istorie "Paul Pă lt ă nea" Galaţi a atras, prin
m if ări e l e iul in ti uţi i, ga izator au pa e I u număr e
participanţi din care:

- 611, cu p ata
- 316, gratuit.

2. Acţiunile -crurnente propuse pentru perioada următo re, cu pr cizarea scopului, a
obiectivelor şi a activităţilor programate.

I I ~I

~REA UNIRE - JANDAR cRIA ŞIPOMPIERII
Expunere: COVOA E OMÂ 'E. TI DE LA OU ~ EA DE JOS. STUDIU DE

CAZ: JUDEŢUL COVURLUr
F..,ESTIVALUL DE DATINI ŞI OBICEIURI POPULARE «SFÂN TA NOAPTE

»,
E)(punere: 140 DE A T DE LA RECUNQ ŞTERE INTERN. ŢIO ~ A

t. DEPENDENŢEIDE S TATA ROMÂNIEI (1878 - 2 018)

11



Activităţile cult r le le f\1uzeului de Istorie .P I P'" It ne" GI ţi sunt
prom va i În anul ')0 8 prin diverse rnnloace - afi e, pli n e, flvere, comuni aei
articole de pe " În ma - edia, repo aje ,p i e-ul: www.migl.ro i pe pagina de
facebook: h ps:/lvvvvvlJ. facebook.com/muzeuldetstorie.qatati .

p e 'e ii-ii - u este cazul
Vizează Întocmirea şi comunicarea lunară a datelor În formatul cuprins În tabelul de mai
jos şi s lic'" do r i l stit ţl l lo Iic s bar anat car sunt c prinse În ist de
investiţii , anexă la Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi de aprobare a bugetului local al
Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2011.
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