RAPORT DE ACTIVITATE
MARTIE 2022

I. Domeniul investiţii şi lucrări publice

În luna martie 2022 au avut loc următoarele manifestări
culturale: lansarea Revistei „Dunărea de Jos”, nr. 240, spectacolul Drag
de Dragobete şi participarea la evenimente desfăşurate în parteneriat cu
celelalte autorităţi locale, acţiuni pentru care s-au consumat resurse
financiare în valoare de 5.478 lei.
Achiziţii publice realizate în luna de raportare, precum şi
cele preconizate pentru luna următoare:
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În luna martie 2022 s-au achiziţionat bunuri şi servicii în valoare de
87.172 lei conform tabelului de mai jos pe capitole şi articole bugetare:

Clasificaţie bugetară
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
20.02
20.05
20.06
20.06.01
20.06.02
20.11
20.12
20.13
20.14
20.30
20.30.30
TOTAL 20
59.40
71.01.01

Achiziţii publice
realizate luna
preconizate luna
MARTIE 2022
APRILIE 2022
73.989
138.700
0
0
0
200
20.164
30.000
2.167
2.500
0
0
0
0
1.954
3.000
659
3.000
49.045
100.000
0
0
729
0
540
300
540
300
0
0
0
0
0
0
0
0
580
0
5.478
10.000
5.478
10.000
81.316
149.000
5.856
7.000
0
0

71.01.30

0

130.000

71.03

0

0

0
87.172

0
286.000

TOTAL 71
TOTAL GENERAL
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II. Domeniul resurse umane
1. Număr posturi aprobate de autoritatea coordonatoare: 79
2. Număr posturi ocupate: 67 ½
3. Număr posturi ocupate în ultima lună şi modalitatea de ocupare:
1 post – Referent – în cadrul Serviciului de Cercetare,
Conservare şi Valorificare a Creaţiei şi Tradiţiei Populare – art. 51,
lit. a din Legea 53/2003, Codul muncii, cu modificările şi completările
ulterioare
4. Număr posturi vacantate în ultima lună şi modalitatea de
vacantare: nu este cazul
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:
8 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 1-31.03.2022 – O.U.G. nr.77/2013:
- posturi de conducere vacantate
- posturi de execuţie vacantate

7
55

Total posturi vacantate la data de 31.03.2022 – 62 de posturi
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III. Domeniul dezvoltare regională
Proiecte în implementare:
Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi
complementare – CARIC (cod SMIS 126291) – proiect derulat de
Consiliul Judeţean Galaţi, constând în implementarea la Consiliul
Judeţean şi la cinci instituţii subordonate, printre care şi Centrul Cultural,
a instrumentului european CAF (The Common Assessment Framework)
pentru îmbunătăţire.
Proiectul

„Trecutul

are

un

nou

viitor”

–

Cooperare

transfrontalieră în vederea valorificării patrimoniului cultural în Galați,
România și Hâncești, Republica Moldova ce va avea ca rezultat final
construirea unei săli de spectacole necesare desfășurării activității
Centrului Cultural „Dunărea de Jos”
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
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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
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

- 1.03.2022 - MĂRŢIŞOR – atelier
de creaţie de mărţişoare de inspiraţie
tradiţională la care au participat elevi
de la Şcoala gimnazială nr. 28, însoţiţi
de

dna

învăţătoare

Valentina

Tanasaciuc (public – 50 persoane)

- 15.03.2022 – apariția Revistei
DUNĂREA
publicaţie

DE

de

instituţia noastră
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JOS,

cultură

nr.
editată

240,
de

- 31.03.2022 – ÎNGERI pe STICLĂ
– expoziţie de icoane pe sticlă (autor
Mihaela Costiniuc Stan) şi recital de
muzică cultă susţinut de elevii Clasei
de Pian (prof. Angelica Capră)
(public – 50 persoane)

Proiecte proprii realizate în cadrul programelor
în afara sediului instituției
- nu e cazul
Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc.
(la nivel național/ internațional)
-

5.03.2021

–

Festivalul

MULŢUMESC, IUBITĂ MAMĂ –
cursanţii Clasei de Canto muzică
uşoară, prof. Emilia Savu, au obţinut
următoarele premii: Riana Covrig –
Locul 2; Rareş Iordache şi Eduard
Bănceanu – Locul 3 – Slobozia
(public – 250 persoane)
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- 26.03.2021 – Festivalul THEO
MUSIC

FESTIVAL

–

cursanţii

Clasei de Canto muzică uşoară, prof.
Emilia Savu, au obţinut următoarele
premii: Sofia Stan, Adelina Chiriac,
Irina Pavel, Maria Damaschin și
Adelina Niculae – Locul 1; restul
elevilor au obţinut Locurile 2 şi 3 –
Galaţi (public – 250 persoane)
Proiecte realizate ca
partener/coproducător

- 03.2022 – Centrul Cultural „Dunărea
de

Jos”,

instituție

Consiliului
sprijinul
Acționăm”,

în

Județean

subordinea
Galați,

asociației
InfoCons,

cu

„Împreună
a

oferit

centrelor de refugiați: 500 de periuțe
de dinți, 500 de paste de dinți, 100.000
de măşti pentru adulți, 50.000 de măşti
pentru copiii, 75.264 de batoane de
ciocolată, 40 de bidoane de apă de 19
litri pentru centrele de refugiați, 1008
dezinfectanți,

dozatoare

necesare

pentru aceste centre şi reumplerea
acestora, pături.
8
C.Bojii./04.2022

- 12.03.2021 – Festivalul naţional de
interpretare a muzicii populare
OMĂTUŢA, ediţia a XXIII-a –
orchestra
„Doina

Ansamblului
Covurluiului”

acompaniamentul

folcloric
a

asigurat

muzical

al

festivalului organizat de Casa de
Cultură şi Primăria – Tecuci
(public – 250 persoane)
- 15.03.2021 – ERASMUS – ateliere
de creație și tradiție populară la care a
participat un grup de elevi din
România,

Turcia,

Italia,

Polonia,

Portugalia, Croația și Macedonia,
însoțiți de profesorii lor; organizator Colegiul

Economic

Madgearu”

-

Centrul

„Virgil
Cultural

„Dunărea de Jos” (public – 30 persoane)
- 24.03.2021 – ERASMUS – vizitarea Muzeului satului „Petru Caraman”
şi Muzeul zonei pescăreşti din judeţul Galaţi de un grup de elevi din
România, Turcia, Italia, Portugalia; organizator – Asociaţia Tinerilor cu
Iniţiativă Civică – Pădurea Gârboavele (public – 60 persoane)
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În medie, estimăm că la manifestările organizate de Centrul
Cultural „Dunărea de Jos” (3 evenimente), festivaluri la care a avut
participanţi (2 evenimente) şi la cele la care instituția noastră a fost
parteneră (4 evenimente) în luna martie 2022 au participat în jur de 940
de persoane.
Activităţi programate pentru luna APRILIE 2022
• aprilie – Ziua Instituţiei Prefectului – ceremonial
• aprilie – Şezătoare la Dunărea de Jos – tradiţii şi obiceiuri
• 15 aprilie – Revista DUNĂREA DE JOS, nr. 241
• aprilie – FLORILE PRIMĂVERII – spectacol al cursanţilor Clasei de
Canto muzică populară a Şcolii de Arte
• aprilie – Program CLEPSIDRA - Filantropia - spectacol folcloric la
Centrul pentru refugiaţi Galaţi
• aprilie – Program POMUL VIEŢII – Casa satului – întâlniri cu
responsabilii culturali din judeţ
• aprilie – Program MUZEUL VIU – întâlnire cu meşterii de Florii
• aprilie – Festivalul SCRUMBIEI – concert de muzică de promenadă şi
divertisment şi spectacol folcloric
• aprilie – ICOANA – dor de suflet – expoziţie de pictură a cursanţilor
Clasei de Pictură a Şcolii de Arte
• aprilie – Galaţiul, aşa cum mi-l amintesc, autor Săndel Dumitru –
editare vol. IX
• 23 aprilie – CITIM și DĂRUIM - Ziua Mondială a Cărţii şi a
Drepturilor de autor – donaţie de carte
• aprilie – Program INNOCENS – Tradiţii Pascale
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Pentru tot anul 2022, 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.
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 aprilie 2022,
iar pentru o comunicare sporită, ziariștii primesc atât comunicate de
presă, cât şi imagini.
Manager,
Viorel Sandu

Șef Serviciu Financiar-Contabilitate, Administrativ,
Adriana Căpăţînă
Șef Serviciu Marketing, Editură,
Studio Înregistrări Audio, Sonorizare,
Florina Zaharia
Șef Serviciu Cercetare, Conservare, Valorificare a
Tradiției și Creației Populare,
Eugenia Notarescu
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Șef Serviciu Ansamblul folcloric „Doina Covurluiului”,
Ion Chiciuc
Dirijor Fanfara „Valurile Dunării”,
Marin Boroghină
Șef Serviciu Școala de Arte,
Mihai Susma
Compartiment Proiecte, Programe europene,
Mădălina Potec
Compartiment Resurse umane, Salarizare,
Mihaela Maxim
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