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RAPORT DE ACTIVITATE

OCTOMBRIE 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 octombrie Preconizate noiembrie

2017 2017
20.01 185.113 150.600

20.01.01 - 5.000
20.01.02 - 2.000
20.01.03 3.172 6.000
20.01.04 2.183 2.000
20.01.05 - 3.000
20.01.06 - 1.000
20.01.08 1.522 1.600
20.01.09 170.166 100.000
20.01.30 8.070 30.000
20.02 - -
20.05 - 20 .000
20.06 868 1.000

20.06.01 868 1.000
20.06.02 - -
20.11 - -
20.13 - -

Total 20 185.981 171.600
71 - 300.000

71.01.02 - -
71.01.01 80.519 300.000

Total 266.500 471.600

II. Domeniul resurse umane
1. Număr de posturi aprobate de autoritatea coordonatoare - 39, personal contractua/;
2. Număr de posturi ocupate - 38, personal contractual;
3. Număr de posturi vacantate În ultima lună şi modalitatea de vacantare - Nu este
cazul;
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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 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 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 i nstituţiei
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4 octombrie 2017 - VERNISAJ EXPOZIŢIE :

UNIFORMĂ
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi şi

Asociaţia Internaţ ională a Poliţiştilor Regiunea 2
Galaţi În parteneriat cu Asociaţia "Galaţi, oraşul

meu" a vernisat miercuri, 4 octombrie 2017, ora
12.00, expoziţia: SPIRIT ŞI PASIUN E ÎN
UNIFORMĂ.

Florin MOCANU - fotografie
Ce este arta, decât un mod de a privi?
Pasiunea mea pentru fotografie, s-a născut din

dragostea mea pentru frumos şi dorinţa de a imortaliza diferitele etape ale existenţei umane.
Prin intermediul obiectivului fotografic, încerc să surprind momente, locuri şi persoane, care să

rămână mărturii în timp şi care să transmită, la
rândul lor, privitorului emoţia clipei.

Fotografia reprezintă un mod de a mă

relaxa şi de a regăsi echilibrul interior, reuşind

totodata să cunosc locuri încărcate de istorie,
precum şi oameni minunaţi.

Evenimentul s-a desfăşurat În Lapidarium,
secţie a Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2.

Cătă li n Irinel IONESCU - pictură

A gândi artistic este uşor oricui, dar să

materializezi artistic gândurile tale, cu mâinile
doar prin ochii tăi, este o mare încercare şi

pentru tine şi pentru ceilalţi, doar să te
înţeleagă. La acest nivel, mereu se face diferenţa între artişti. Totuşi să nu uităm, orice artist
consacrat, la început afost un amator!

Silviu IORGA - embleme militare
Colecţionează de şapte ani embleme

şi Însemne de poliţie din toată lumea. Ele
au fost obţinute de la colegii români şi

străini cu care a executat misiuni În
comun, prin schimburi cu alţi colecţionari

dar şi cu ajutorul colegilor care execută

misiuni externe.

Expozanţi:

Nour GHEORGHE - sculptură

Trăirile şi momentele speciale ale fiecărui vernisaj
sunt unice şi pline de satisfacţii sufleteşti atunci când din
prea plinul tău de frumos creat îl transmiţi şi celor din
jurul tău prin tot ceea ce faci în slujba frumosului din
artă şi pentru artă. Tot ceea ce facem sunt mărturii în
timp ale frumosului trecute prin eulfiecăruia.
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5 octombrie 2017 - CIRCUIT TURISTIC MUZEAL: 5 OCTOMBRIE - ZIUA
MONDIALĂ A EDUCAŢIEI

Anual, pe 5 octombrie, În lume este sărbătorită Ziua Educaţiei şi a celor care
activează În acest domeniu.

Anul acesta, ca şi În
anii precedenţii, cadrele
didactice au ales să

sărbătorească ZIUA
MONDIALĂ A EDUCAŢIEI
prin organizarea unui circuit
turistic muzeal la Muzeul de
Istorie "Paul Păltănea"

Galaţi.

Cu acest prilej, elevii
au putut vizita expoziţiile:

"Arheologie - teptderium".
"Civilizaţia tradiţională din
sudul Moldover; "Spirit şi pasiune În uniformă/; .Ambtentmonden românesc - A doua
jumătate a secolului al XIX-lea - prima jumătate a secolului XX/; //0 Europă unită la
1856. Comisia Europeană a Dunării şi românlt".
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12 octombrie 2017 - ACADEMICIANUL CONSTANTIN BĂLĂCEANU-STOLNICI
ÎN VIZITĂ LA MUZEUL "CASA CUZA VODĂ" GALAJI

Joi, 12 octombrie 2017, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi i-a conferit
domnului profesor Mircea Duţu, directorul Institutului de Cercetări Juridice "Acad.
Andrei Rădulescu" din cadrul Academiei Române, titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA.

După ceremoria de decernare a înaltei distincţii, domnul Mircea Duţu a fost
prezent la masa rotundă care s-a desfăşurat la Muzeul "Casa Cuza Vodă" şi la care a
participat şi academicianul Constantin BăIăceanu-Stolnici.
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stăpânirea Imperiului Austro-Ungar şi

alipirea ei la Vechiul Regat.

19 octombrie 2017 - PE AICI NU SE TRECE! MARELE RĂZBOI ÎN DOCUMENTE
ŞI OBIECTE DE PATRIMONIU

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi

În colaborare cu Muzeul de Istorie .Teodor
Cincu" Tecuci şi Asociaţia "Tradiţia Militară" a
vernisat joi, 19 octombrie 2017, ora 12.00
expoziţia ~E AICI NU SE TRECE! MARELE
RAZBOI IN DOCUMENTE ŞI OBIECTE DE
PATRIMONIU.

Primul Război Mondial (1914-1918) a
fost probabil cea mai nimicitoare Înfruntare a
tuturor timpurilor În care state de pe Întregul
glob pământesc au fost implicate fie de partea
Antantei, fie de cea a Puterilor Centrale.
România a intrat În război, În anul 1916, după
doi ani de neutralitate, alături de Antanta,
pentru eliberarea Transilvaniei de sub

Expoziţia organizată de muzeograf
Mariana-Delia Pohrib relevă prin
intermediul fotografii lor, brevetelor
militare, medaliilor, costumelor militare,
armelor albe şi de foc, crâmpeie din
Primul Război Mondial.

"Sângele eroilor căzuţi În luptele
Marelui Război să fie pentru tine, o, frumoasă Românie, sămânţa de noi virtuţi, În aşa

fel Încât copiii tăi să fie mereu demni de părinţii lor şi gata să-ţi apere pământul sacru,
atât de des invadat, dar În cele din urmă Întregit prin efortul ultimelor generaţij'~
(Generalul Henri Mathias Berthelot)

Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeul "Casa Cuza Vodă", str. AI. I. Cuza, nr. 80.
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25 octombrie 2017 - ARME ALBE ŞI DE FOC (SECOLELE XVIII - XX)
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a vernisat miercuri, 25 octombrie 2017,

ora 13.00, expoziţia ARME ALBE ŞI DE FOC MUZEUL DE ISTORIE .

(SECOLELE XVIII - XX), dedicată Zilei Armatei .p UL PĂLTĂNFA· GAlAŢI

Române, zi În care a fost eliberat Careiul (25 octombrie crp(JJ~'tie

1944), ultimul colţ de pământ românesc aflat sub ~ me ~ şi ~ foc
ocupaţie horthystă. ISHI:. XVIII XX)

Armele au avut şi au, cu siguranţă, o
importanţă covârşitoare În istoria şi dezvoltarea
umanităţii. Vizitatorii au ocazia să admire În cadrul
expoziţiei organizată de muzeograf dr. Maria Magdalena
Tuluş, evoluţia armelor albe şi de foc de la sfârşitul

secolului al XVIII-lea până la Începutul secolului al XX
lea, considerat de altfel şi secolul inovaţiilor, mai ales În
domeniul armelor de foc. Sunt puse În valoare: hangere
Şi pumnale vânătoreşti, iatagane, cutite, săbii fabricate HRNISAJ: mlercurl, 25 otlombridOl7.ora 13-

~ la MUlf'ul ..C.u CUl'.8Vodl". Galall, str. AI. I.Cuza. nr. 80

În diferite ateliere europene şi orientale (Turcia, Rusia, "=' G~ II..... ';:::::." :::-::;-;.:

Franţa, România), fiinte, pistoale cu cremene şi capsă,

carabină/trornblon cu monogramă, renade ofensive i defensive.

Evenimentul s-a desfăşura la Muzeul "Casa Cuza Vodă", str. AI. I. Cuza, nr. 80.

31 octombrie 2017 - CONFERINŢĂ LANSARE PROIECT: CONSOLIDARE,
RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL "CASA CUZA VODĂ" DIN GALAŢI
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Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, În
calitate de Beneficiar, implementează, Începând din luna octombrie 2017, proiectul
CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL "CASA CUZA VODĂ"
DIN GALAŢI, proiect care vizează impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea,
ţ>rotejarea i valorificarea patrimoniului cultural şi a identită ii culturale.

Joi, 31 octombrie 2017, ora 10.00, la Muzeul "Casa Cuza Vodă" a avut loc
conferinţa de lansare a proiectului. Cu acest prilej, reprezentanţii Consiliului Judeţean

Galaţi, alături de managerul Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi au oferit o scurtă

incursiune În povestea Casei Cuza şi au prezentat detaliile proiectului cu finanţare

asigurată prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 
"Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural", Prioritatea de investiţii 5.1. "Conservarea, protejarea,
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural".
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Proiecte realizate În cadrul programelor În afara instituţiei, În calitate de partener
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6 octombrie 2017 - SEMINAR: ROLUL PATRIMONIULUI NAŢIONAL ÎN
PĂSTRAREA IDENTITĂŢII EUROPENE!

Patrimoniul este o componentă

importantă a culturii şi civilizaţiei unui
popor. Este motorul evoluţiei istorice, un
reper şi un fundament În construirea
identităţi i de sine. Anul 2018 a fost
desemnat - Anul European al patrimoniului
cultural. Este oportun să ne punem
Întrebări referitoare la rolul patrimoniului
cultural În conservarea identităţii de sine şi

contribuţia acestuia la consolidarea
patrimoniului universal.

Conştientă de patrimoniul său spiritual şi moral, Uniunea Europeană se bazează

pe valorile individuale şi

universale ale demnităţii

umane, ale libertăţii şi ale
solidarităţi i; are la bază

principiul democraţiei şi

principiul statului de drept.
Pune persoana În centrul
acţiunii sale, instituind cetăţenia

Uniunii şi creând un spaţiu al
libertăţii, securităţii şi justiţiei.

Uniunea contribuie la apărarea

şi dezvoltarea acestor valori comune În
respectul diversităţii culturilor şi al
tradiţiei popoarelor Europei, ca şi al
identităţii naţionale a statelor membre
şi al organizării puterilor publice ale
acestora la nivel naţional, regional şi

local. (Carta drepurilor fundamentale a
Uniunii Europene, Nisa)

În cadrul seminarului organizat
de Casa Corpului Didactic Galaţi,

Valentin Bodea, muzeograf la Muzeul
de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a
susţinut comunicarea cu tema "De la patrimonial localgăIăţean la cel neţionet":

17 - 19 octombrie 2017 - ZIUA ARMATEI ROMÂNIEI ÎN ŞCOLI

În perioada 17 - 19 octombrie 2017 În cadrul proiectului ZIUA ARMATEI
ROMÂNIEI ÎN ŞCOLI iniţiat de Centrul Militar Judeţean Galaţi, s-au desfăşurat o serie
de activităţi la Colegiul Naţional .Splru Haret" Tecuci, Şcoala Gimnazială nr. 42 "Sfinţii

Împăraţi" Galaţi şi Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism "Dumitru Moţoc" Galaţi.
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Cu acest prilej, militarii au prezentat elevilor pe un platou: armament uşor de
infanterie, planşe, o mlnlexpoztţte cu poze şi oferta educaţională a armatei, toate
organizate pe ateliere. Intr-o sală media, au fost susţinute prelegeri de un ofiţer

participant la misiuni În teatrele de operaţii şi un recutor din centrul militar. Valentin
Bodea, muzeograf la Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a susţinut comunicări cu
tema "Bătălia de la Odessa (1941)".

25 octombrie 2017 - 25 OCTOMBRIE - ZIUA ARMATEI ROMÂNE

Garnizoana Galaţi a
organizat miercuri, 25
octombrie 2017 o serie
de manifestări

dedicate Zilei Armatei
Române, sărbătorită În
fiecare an (prin
Decretul nr. 381 din
1.10.1959), pe 25
octombrie, zi În care a
fost eliberat Careiul
(1944), ultima
localitate aflată sub
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ocupaţie horthystă.

Cu acest prilej,
după săvârşirea slujbei

de pomenire şi

depunerea de coroane
la mormintele eroilor

din Cimitirul
"Eternitatea", prof.

Cristian-Dragoş

Căldăraru, directorul
Muzeului de Istorie

"Paul Păltănea" Galaţi

a susţinut comunicarea
cu tema: "Importanţa

-.,-- şi ÎnsemnătateaZilei
Armatei României'~

În luna OCTOMBRIE 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 1464 participanţi din care:

- 981, cu plată

- 483, gratuit.

2. Acţiuni/evenimente propuse pentru perioada următoare, cu precizarea scopului, a
obiectivelor şi a activităţilor programate.
Triplă lansare de carte Marian MOŞNEAGU: ROMÂNIA LA BICENTENARUL SUA.

Primul voiaj transatlantic al navei-şcoalăMircea, 4 martie-30 august 1976;
UNIFORMELE MARINEI ROMÂNE; General Gheorghe Garoescu, JURNAL DE
FRONT, VISE DE IUBIRE (14 august 1916 - 28 septembrie 1918);

Exponatul lunii: CASETĂ CU MEDALII EMISE DE COMISIA EUROPEANĂ A
DUNĂRII;

Expoziţie: SISTEMUL MONETAR ROMÂNESC - 150 ANI DE EXISTENTĂ;
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Lansare de carte Lucian BOIA: iN JURUL MARII UNIRI DE LA 1918. NAŢIUNI,
FRONTIERE, MINORITĂŢI

Activităţile culturale ale Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi sunt
promovate şi În anul 2017 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.
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