
 

RAPORT DE ACTIVITATE

IANUARIE  2019

I. Domeniul investiţii şi lucrări publice

În luna  ianuarie 2019 au avut loc manifestări  culturale conform

programului instituţiei.

Achiziţii publice realizate în luna de raportare, precum şi 

cele preconizate pentru luna următoare:

În luna ianuarie 2019 s-au achiziţionat bunuri şi servicii în valoare

de 69.500  lei  conform  tabelului  de  mai  jos  pe  capitole  şi  articole

bugetare:
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Clasif. bugetară
Achiziţii publice

realizate luna
ianuarie 2019

preconizate luna
februarie 2019

              20.01
                       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

61.380
0
0

5.084
687
0
0

3.596
408

51.605

91.300
3.000
500

15.000
2.000
5.000

0
4.800
1.000
60.000

              20.02 0 0
              20.05. 30 975 1.000
              20.06
                      20.06.01
                      20.06.02   

0
0
0

1.500
1.000
 500

              20.11 0 2.000
              20.14 0 2.000
              20.30
                      20.30.30

4.295
4.295

18.000
18.000

 TOTAL 20 66.650 115.800
59.40 2.850 2.850

71.01.02 0 0
71.01.30 0 0

TOTAL GENERAL 69.500 118.650
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II. Domeniul resurse umane

1. Număr posturi aprobate de autoritatea coordonatoare: 79

2. Număr posturi ocupate: 74

3. Număr posturi ocupate în ultima lună şi modalitatea de ocupare:

nu este cazul

4.  Număr  posturi  vacantate  în  ultima  lună  şi  modalitatea  de

vacantare:

1/2  post  –  Referent  –  în  cadrul  Serviciului  Cercetare,

Valorificare și  Conservare  a Tradiției  și  Creației  Populare –

art.81,  alin.1  –  din  Legea  53/2003,  Codul  Muncii,  cu

modificările și completările ulterioare

5.  Număr  posturi  transformate  din  funcţii  publice  în  posturi  în

regim contractual: nu este cazul

6. Număr 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:

7 procese pe rol

9. Numărul de salariaţi care au participat la programe de formare

profesională şi tematica acestor programe: nu este cazul

10. Număr posturi vacantate 1-31.01.2019 – O.U.G. nr.77/2013:

- posturi de conducere vacantate       6

- posturi de execuţie vacantate   42 ½

Total posturi vacantate la data de 31.01.2019 – 48 ½ posturi 
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III. Domeniul dezvoltare regională

Proiecte în monitorizare:

„Ca  Peștele  prin  Apă!  -  culegere  de  reţete  tradiţionale

pescăreşti  din  Zona  Prutului  Inferior  şi  a  Dunării  Inferioare”  -

proiect  ce  a  obținut  finanțarea  prin  P.O.P.  (Program  Operațional  de

Pescuit 2007-2013) - Măsura 5 - Operațiunea 5.3 - Axa de Dezvoltare 4,

derulat  de  Autoritatea  de  Management  -  Ministerul  Agriculturii  și

Dezvoltării Rurale – D.G. P.O.P., și care vizează Strategia de Dezvoltare

a Zonei Pescărești din județul Galați.

„La pescuit - promovarea pescuitului ca ocupație tradițională

în Lunca Joasă a Prutului Inferior și Dunărea inferioară” -  proiect

derulat  în  cadrul  F.E.P.  (Fondul  European de  Pescuit)  prin Programul

Operațional pentru Pescuit 2007-2013 – Măsura 4, Operaţiunea 4.3, Axa

de  Dezvoltare  4,  M.A.D.R.  -  A.M.  -  P.O.P.  Proiectul  are  în  vedere

derularea  unor  activități  de  inițiere  a  copiilor  în  tainele  pescuitului,

organizarea  de  concursuri  de  pescuit  și  concursuri  privind  prepararea

mâncărurilor din pește ș.a.

„Muzeul Zonei Pescărești din județul Galați” - proiect derulat în

cadrul  P.O.P.  -  Programul  Operațional  pentru  Pescuit  -  în  cadrul

„Strategiei  de  dezvoltare  durabilă  a  zonei  pescăreşti  Prut-Dunăre  din

judeţul Galaţi”, Măsura 6 – Protecţia şi conservarea patrimoniului local

cultural,  etnografic  şi  de  mediu,  Operațiunea  6.3.1  –  Amenajarea

unităţilor muzeale.

4
c.b./02.19



IV. Domeniul petiţii

1. Numărul total de petiţii adresate instituţiei: nu este cazul

2. Numărul de petiţii soluţionate a căror soluţionare ţine de 

competenţa 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 de informare publică

1. Număr 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
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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
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VI. Domeniul de comunicare

Principalele acţiuni/evenimente desfăşurate în perioada de referinţă

şi aprecierea impactului acestora:

Proiecte proprii realizate în cadrul programelor

la sediul instituției

 

- 15.01.2019 – apariția Revistei DUNĂREA DE JOS, nr. 203, publicaţie

de cultură editată de instituţia noastră

-  31.01.2019  –  ABECEDARUL

PIANISTIC – concert al Claselor de Pian,

prof. Olga Chiciuc ş1 Ovidiu Bulgaru

(public – 40 persoane)
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Proiecte proprii realizate în cadrul programelor

în afara sediului instituției

-  11.01.2019  –  concert  de  muzică  de  promenadă  susţinut  de  Fanfara

„Valurile  Dunării”  în  cadrul  programului  CLEPSIDRA,  proiectul

Filantropia - la Căminul pentru persoane vârstnice „Ştefan cel Mare şi

Sfânt” (public - 40 persoane)

-  15.01.2019  –  ZIUA  CULTURII

NAŢIONALE – donaţii de cărţi în limba

română, delegaţia noastră fiind însoţită de

președintele Raionului,  domnul Ion Groza

împreună  cu  vicepreședintele  Vlad

Cășuneanu  și  Doamna  Consul  General  al

României la Cahul, doamna Anca Corfu –

la Slobozia Mare, Colibași, Manta, Pașcani

și  Alexandru  Ioan  Cuza,  raionul  Cahul,

Republica Moldova (public - 200 persoane)

-  18.01.2019  –  concert  de  muzică  de  promenadă  susţinut  de  Fanfara

„Valurile  Dunării”  în  cadrul  programului  CLEPSIDRA,  proiectul

Filantropia - la Căminul de zi pentru persoane asistate

(public - 40 persoane)

-  19.01.2019  –  oră  deschisă  a  elevilor

Clasei  de  Artă  fotografică  –  în  Grădina

publică (participanţi - 5 persoane)
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-  28.01.2019  –  expoziție  de  obiecte

tradiționale  și  de  costum  popular,  cu

participarea  elevilor  Şcolii  nr.  28  –  la

Biserica „Trei Ierarhi”

(public - 100 persoane)

Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc.

(în țară, la nivel național/ internațional, în Uniunea Europeană,

după caz în alte state)

- 26.01.2019 – La Festivalul FII STAR ÎN

ŢARA TA, elevii Clasei de Canto muzică

uşoară  (prof.  Emilia  Savu)  au  obţinut

următoarele premii:  -  Trofeu (pe grupe şi

secţiuni)  -  Karina  Chintoiu,  Adelina

Chiriac,  Nicola  Iordan,  Olivia  Manea,

Alexia  Mocanita;  -  Locul  1 -  Bianca

Mocanu,  Adelina Chiriac,  Sebastian  Lungu,  Giulia  Mella;  -  Locul  2  -

Alexia Mocanita, Andreea Dandarila – Bucureşti (public - 300 persoane)
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Proiecte realizate ca partener/coproducător

- 06.01.2019 -  Boboteaza -

ceremonial  asigurat  de

Fanfara  „Valurile  Dunării”

și  Ansamblul  Folcloric

„Doina  Covurluiului”  la

manifestările  desfășurate  în

parteneriat  cu  Arhiepiscopia  Dunării  de  Jos  și  Primăria  Municipiului

Galați – la Faleza Dunării (public - 1000 persoane)

-  15.01.2019  –  ZIUA  CULTURII

NAŢIONALE –  Eminescu  –  ziditorul

limbii noastre – moment muzical susţinut

de  Fanfara  „Valurile  Dunării”  la

deschiderea  manifestării  culturale  –  la

Teatrul Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard”

(public - 300 persoane)

-  15.01.2019  –  ZIUA  CULTURII

NAŢIONALE – Revedere cu Eminescu...

– moment muzical susţinut elevii Clasei de

canto – muzică uşoară, prof. Emilia Savu –

la Biblioteca „V. A. Urechia”

(public - 80 persoane)
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-  24.01.2019  –  ZIUA  UNIRII  Principatelor  Române  – ceremonial

aniversar (Fanfara „Valurile Dunării”) şi spectacol folcloric (Ansamblul

„Doina Covurluiului”) – la Statuia lui Alexandru Ioan Cuza şi Muzeul de

Istorie „Paul Păltănea” (public - 400 persoane)

În  medie,  estimăm  că  la  manifestările  organizate  de  Centrul

Cultural  „Dunărea  de  Jos”  (7  evenimente),  festivaluri  la  care  a  avut

participaţi  (1  eveniment)  şi  la  cele  la  care  instituția  noastră  a  fost

parteneră (4 evenimente)  în luna  ianuarie 2019 au participat în jur de

2.500 de persoane.
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Activităţi programate pentru luna FEBRUARIE 2019

• 4 februarie – Şezătoare la Dunărea de Jos

• 8 februarie – CLEPSIDRA – spectacol filantropic

• 12 februarie – SATUL DIN NOI - cercetare etnofolclorică

• 15 februarie – Revista DUNĂREA DE JOS, nr. 204

• 19 februarie – OBICEIURI DE IARNĂ LA DUNĂREA DE JOS –

editare de carte

• 21 februarie – DRAGOBETELE – expoziţie de ştergare

• 22 februarie – DRAGOBETELE la români – spectacol folcloric

• 22 februarie – MĂRŢIŞOARE – vernisaj expoziţie de pictură

• 23 februarie – CLEPSIDRA – spectacol filantropic

Pentru tot anul 2019, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” și-a propus

să  colaboreze  cu  toate  instituțiile  media  şi  să  furnizeze  ziariștilor

informații  de  interes  care  să  conducă  la  o  bună  reflectare  în  presă  a

tuturor evenimentelor desfășurate de către instituția gălățeană.

În luna  FEBRUARIE 2019, cele mai importante evenimente ale

instituţiei noastre sunt OBICEIURI DE IARNĂ LA DUNĂREA DE

JOS  -  editare  de  carte,  DRAGOBETELE  la  români –  spectacol

folcloric şi MĂRŢIŞOARE – vernisaj expoziţie de pictură.
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Tot pentru o mediatizare eficientă şi cu impact asupra publicului,

Centrul  Cultural  „Dunărea  de  Jos”  adresează  invitații  reprezentanților

mass-media  la  toate  manifestările  care  vor  avea  loc  în  luna  februarie

2019, iar pentru o comunicare sporită, ziariștii primesc atât comunicate de

presă, cât şi imagini.

Manager, 

Florina Zaharia

Șef Serviciu Financiar-Contabilitate, Achiziţii, Administrativ,

Camelia Drăgulin

Șef Serviciu Cercetare, Conservare, Valorificare a

Tradiției și Creației Populare,

Eugenia Notarescu

Șef Serviciu Ansamblul folcloric „Doina Covurluiului”,

Ion Chiciuc

Șef Serviciu Fanfara „Valurile Dunării”,

Marin Boroghină
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Șef Serviciu Școala de Arte,

Petrică Șovăială

Șef Birou Marketing, Editură,

Adrian Doru Nica

Compartiment Proiecte, Programe europene,

Doru Ţîrcă

Compartiment Resurse umane, Salarizare,

Mihaela Maxim
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