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RAPORT DE ACTIVITATE
SEPTEMBRIE 2017

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

luna următoare, se prezintă astfel:

C1asificaţie Achizitii publice
bugetară Realizate septembrie Preconizate octombrie

2017 2017
20.01 21.333 ·133.500

20.01.01 - -
20.01.02 - 2.000
20.01.03 5.624 6.000
20.01.04 1.254 1.000
20.01.05 1.500 1.500
20.01.06 - 1.000
20.01.08 1.525 2.000
20.01.09 11.680 115.000
20.01.30 - 250 5.000

,

20.02 - -
20.05 203 1.000
20.06 - -

20.06.01 - -
20.06.02 - -
20.11 - -
20.13 - -

Total 20 21.536 134.500
71 - -

71.01.02 - -
71.01.30 - 250.000

Total 21.536 384.500

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 posturivacantate În ultima lună şi modalitatea de vacantare - 1 (unul) ART.
55, LIT. B;
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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. Ideide 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 instituţiei

1 - 30 septembrie 2017 - EXPONATUL LUNII: FARFURIE DECORATIVĂ CU
SCENE DIN RĂZBOIULDE INDEPENDENT" AL ROMÂNIEI

( @'.yuJIlatlli! lIuui..
. ~

FARFURIE DECORATIVA CUJC IN
RAZBOIUL DE INDEPENDENŢ~ ~ O ~I~IEI

. ( "

1 - 30 septembrie 2017
Muzeul "Casa Cuza Vodă" Galaţi, str. AI. I. Cuza, nr. 80
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Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi,

a propus publicului găIăţean pentru luna
septembrie a.c., În cadrul proiectului
expoziţional Exponatul lunii, prezentarea unui
bun muzeistic cu valoare deosebită din
patrimoniul instituţiei: FARFURIE
DECORATIVĂ CU SCENE DIN RĂZBOIUL
DE INDEPENDENTĂ AL ROMÂNIEI.
Visul românilor de a trăi Într-un stat
independent s-a concretizat În urma unui
război, scris cu litere de aur În cartea de istorie
naţională. Criza orientală a declanşat un conflict
armat ruso-turc care a antrenat şi România, În
anul 1877.
La data de 9/21 mai 1877, Ministru de Externe,
Mihail Kogălniceanu declara În Adunarea
Deputaţilor: [ ..} Sântem independenţi, sântem
naţiune de sine stătătoare [ ..} vă declar, d-tor.
În numele guvernului că noi ne privim ca În
rezbel cu Poarta, că legăturile noastre cu
Poarta sânt rupte, că guvernul va face tot ce va
fi cu putinţă ca starea noastră de stat
independent şi de sine stătător să fie
recunoscută de Europa la viitoarea pace [ ..}
Acestei Declaraţii de Independenţă, adoptată

de Parlamentul României şi ratificată de
Domnitorul Carol 1 de Hohenzollern
Sigmaringen, i-a urmat participarea armatei
române la operaţiuni militare În sudul Dunării.

Independenţa avea să fie câştigată pe câmpul
de luptă, În bătăliile de la Griviţa, Plevna,
Rahova, Smârdan, Vidin, fiind consfinţită prin
Tratatul de la San Stefano şi Congresul de pace
de la Berlin (1878). .
Micro-expoziţia organizată de muzeograf dr.
Elena Ingrid Bahamat, a putut fi vizitată la
Muzeul "Casa Cuza" Galaţi din str. AI. 1. Cuza,
nr. 80, În perioada 1 - 30 septembrie 2017, de
miercuri până duminică, Între orele 1000

- 1800
•
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15 septembrie 2017 - VERNISAJ EXPOZIŢIE: COMERŢ ŞI INDUSTRIE ÎN GALAŢIUL
INTERBELIC
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi În colaborare cu Asociaţia "Galaţi, oraşul meu", a
vernisat vineri, 15 septembrie 2017, ora 1200

, expoziţia: COMERŢ ŞI INDUSTRIE ÎN
GALAŢIUL INTERBELIC.

Expoziţia organizată de muzeograf Valentin Bodea a redat starea de fapt a perioadei
interbelice, caracterizată printr-o 'economie Înfloritoare care a tras după sine un nivel de trai
ridicat şi o efervescenţă culturală şi spirituală. Comercianţii găIăţeni au fost cei care au relansat
după Primul Război Mondial economia şi industria oraşului Galaţi, dar şi a României Mari.

"Galaţii, primul port al RomânieiMari la Dunăre/ având pe apă comunicaţie cu ţările cele
mai depărtate din apus şi răsărit; a dobândit de mult o Însemnătate mondială ca oraş

comercial.[ ..] Industriile din Galaţi au luat În ultimele decenii şi mai ales după răsboiu un avânt
mai mare decât comerţul, datorită spiritului de intreprindere al fabricanţilor, şi situaţiei

favorabile a portului Galaţi, care este În legătură directă cu străinătatea pe calea eftină a apei
şi mai ales protecţionismului vamal, care exclude În parte concurenţa produselor similare
străine. După Bucureşti, Galaţii este cel mai industrial oraş din toată ţara," (Gh. N. Munteanu
Bâr/ad - " Galaţir)

Evenimentul s-a desfăşurat În LAPIDARIUM (secţie a Muzeului de Istorie "Paul
Păltănea" Galaţi), din str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2, lân ă Biserica Greacă .

......,;......,....;;..;;;,po;.;.;.-................-('-' .. MUZEUL DE ISTORIE .o.~.o.

~ • r{~ "PAUL PĂLTĂNEA" GMATI \ ,._J,
o. ASOCIAŢIA GALAŢI,ORAŞULMEU

COMERŢ ŞI INDUSTRIE ÎN
GAlAŢIUL INTERBELIC

VERNISAJ: Vineri, 15 septem bri e 2017, ora 1200

În LAPIDARIU:\l, Galaţi, str. Mr. Iancu Fot ea , nr.2
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·26 septembrie 2017 - LANSARE EDITORIALĂ: RUBA'IYAT (CATRENE)

Editura Muzeului de Istorie Galaţi a lansat marţi, 26 septembrie 2017, ora 1400
, volumul

RUBA7YAT(CATRENE), autor Omar Khayyam.
Prezenta lucrare conţine ediţia Îngrijită a unui manuscris rămas de la Ionel Fernic şi

ilustrând mai puţin cunoscuta sa operă de traducător. Manuscrisul, redectet Jn noaptea de 25/XI
929'; cel mai probabil, la Ploieşti, reprezintă un cadou pe care Fernic ÎI face prietenului său, Petrică

. Stegărescu. Într-un carnet cartonat (18cm x12cm), cu filă groasă şi rotunjită la colţuri, cu un scris
caligrafic, Îngrijit, compozitorul traduce 70 de catrene aparţinând poetului persan Omar Khawam.
Lucrarea reprezintă un demers de pionierat În domeniul orientalisticii româneşti. Catrenele
(Ruba'iyat) expun o viziune agnostică asupra lumii, atât În plan teologic-metafizic cât şi În plan
filosofic-moral. Copleşit de scepticism, Khawam propune, În compensaţie, o trăire plenară a
prezentului, a imanentului.

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

marţi, 26 septembrie 2017, ora 1400
. :

la Muzeul ..Casa Cuza Vodă" Galaţi, str. AI. 1. Cuza , nr, 80
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Proiecte proprii realizate În .cad~ul programelor În afara ~ediului instituţiei

18 septembrie 2017 - SALONUL NAŢIONALDE RESTAURARE MATCONS 2017
Muzeul Olteniei Craiova a organizat În perioada 18 septembrie - 20 noiembrie 2017,

Salonul Naţional de Restaurare 2017 - Gala Restaurării româneşti (ediţia a XVI-a) şi Conferinţa

Ştiinţifică Internaţională "Materie şi materiale În/pentru conservarea patrimoniului - MATCONS
2017 (Ediţia a, VI-a)".

Publicul craiovean a putut admira În cadrul expoziţiei temporare "Salonul Naţionalde
Restaurare 2017 - Gala Restaurării româneşti;'peste 115 obiecte de patrimoniu unicat, de o
valoare inestimabilă - din ceramică, sticlă, metal, os, lemn, dar şi picturi, cărţi vechi, pergamente
şi diverse documente aparţinând patrImoniului cultural naţional, unele Înregistrate În categoria
"Tezaur", circuitul expoziţional reprezentând o incursiune valorică În vastul patrimoniu cultural
naţional, de cultură şi civilizaţie românească. .

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a fost prezent la acest eveniment şi a expus În
cadrul expoziţiei temporare, două piese din patrimoniul său, restaurate de Corneliu Moraru:
akinakes şi vârf de lance.

18 • 22 septembrie 2017

Craiova

HATCON5 201'
Materie Ş I matenale in/pentru Conservarea PatrlmOntUIUi
Matter aM Materials m/ for HerltBge Ennservanen
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18 septembrie - 20 noiembrie
Craiova

DeschIderea oficială:

luni,18 septembrie 2017, ora li"
la sediului Muzeul Olteniei Craiova, str. Madona Dudu nr.14
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28 septembrie - 1 octombrie 2017 - SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL"MONUMENTUL
- TRADIŢIE ŞI VIITOR"

În perioada 28 septembrie - 1
octombrie 2017, la Iaşi, s-a desfăşurat

Simpozionul Internaţional "Monumentul -
.Tradiţie şi Viitor", eveniment organizat de
Complexul Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi 
Muzeul Unirii, sub egida Ministerului Culturii
şi Identităţii Naţionale, În parteneriat cu
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Primăria

Municipiului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi ,

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iaşi,

Institutul Naţional al Patrimoniului Bucureşti,

Uniunea Naţională a Restauratorilor de
Monumente Istorice, Academia de Ştiinţe a
Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului
Cultural - Chiş i nă u , Garnizoana Iaşi, Centrul
Cultural Român .Eudoxlu Hurmuzachi"
Cernă uţi.

În cadrul Simpozionului, domnul
director Cristian-Dragoş Că ldă ra ru a susţinut

comunicarea cu titlul : Farmacia Ţinc din
Galal/~ astăzi Muzeul "Casa Cotecţlilor": O
istorie recuperată.
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În luna SEPTEMBRIE 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 388 participanţidin care:

- 214, cu plată

- 174 gratuit.

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

Expozitie: SPIRIT SI PASIUNE ÎN UNIFORMĂ
Clrcultturistic muzeal: 5 OCTOMBRIE - ZIUA MONDIALĂA EDUCATIEI
Expoziţie: PE AICI NU SE TRECE! MARELERĂZBOI ÎN DOCUMENTE ŞI

OBIECTE DE PATRIMONIU

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 lV, 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.
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