RAPORT DE ACTIVITATE
APRILIE 2022

I. Domeniul investiţii şi lucrări publice

În luna aprilie 2022 au avut loc următoarele manifestări
culturale: lansarea Revistei „Dunărea de Jos”, nr. 241, tipărirea
volumului IX din Galaţiul, aşa cum mi-l amintesc, autor Săndel
Dumitru şi participarea la evenimente desfăşurate în parteneriat cu
celelalte autorităţi locale, acţiuni pentru care s-au consumat resurse
financiare în valoare de 23.285 lei.
Achiziţii publice realizate în luna de raportare, precum şi
cele preconizate pentru luna următoare:
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În luna aprilie 2022 s-au achiziţionat bunuri şi servicii în valoare
de 195.940 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
APRILIE 2022
MAI 2022
158.486
138.700
0
0
0
200
22.949
30.000
1.025
2.500
0
0
0
0
6.444
3.000
2.287
3.000
125.781
100.000
0
0
0
0
0
300
0
300
0
0
5.653
0
0
0
0
0
500
0
23.285
10.000
23.285
10.000
187.924
149.000
8.016
7.000
0
0

71.01.30

0

130.000

71.03

0

0

0
195.940

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:
nu este cazul
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 1-30.04.2022 – O.U.G. nr.77/2013:
- posturi de conducere vacantate
- posturi de execuţie vacantate

7
55

Total posturi vacantate la data de 30.04.2022 – 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

- 15.04.2022 – apariția Revistei DUNĂREA DE JOS, nr. 241, publicaţie
de cultură editată de instituţia noastră
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Proiecte proprii realizate în cadrul programelor
în afara sediului instituției

- 18-23.04.2022 – ZIUA MONDIALĂ A CĂRŢII – Departamentul
Editură din cadrul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” a donat în jur de
2000 de cărți Bibliotecilor și Căminelor culturale din județul Galați;
această acțiune face parte dintr-un proiect mai amplu realizat de instituția
noastră intitulat Endless Book, Cărți fără frontiere, proiect care a dotat
bibliotecile și școlile din Republica Moldova cu peste zece mii de volume
în limba română – judeţul Galaţi

- 29-30.04.2022 – cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființarea
Consiliului Județean Galați, Muzeul Satului „Petru Caraman” şi
Muzeul Zonei Pescăreşti din judeţul Galaţi împreună cu instituţiile de
cultură din subordinea Consiliului au fost deschise publicului, intrarea
fiind liberă – pădurea Gârboavele (public – 1000 persoane)
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Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc.
(la nivel național/ internațional)

- .04.2022 – Concursul naţional de artă plastică NICOLAE
MILORD, ediţia a VI-a – Maricel Blaga, cursant la Clasa de Pictură,
prof. Olimpia Ştefan, a obţinut Marele Premiu – Piatra Neamţ
(public – 200 persoane)

- .04.2022 – Concursul naţional de chitară CHITARIŞTII
ROMÂNIEI, ediţia a II-a – Mircea Tufişi, cursant la Clasa de Chitară,
prof. Eduard Ciobotaru, a obţinut Premiul I – online
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- .04.2022 – Concursul naţional de
artă

plastică

ediţia

a

ION

XV-a

IRIMESCU,
–

Daniela

Aiordăchioaie, cursantă la Clasa de
Pictură, prof. Olimpia Ştefan, a
obţinut Premiul III – Suceava
(public – 200 persoane)

- .04.2022 – Festivalul-concurs de
muzică vocală, instrumentală şi
actorie ART FEST – Miruna Maria
Enuţă, cursantă la Clasa de Canto
muzică

uşoară,

Stanciu,

a

prof.

obţinut

Angelica

Premiul

III,

secţiunea Pop românesc – Ploieşti
(public – 250 persoane)

- 1-10.04.2022 – Concursul național
PRIMĂVARA ARTELOR, ediţia a
XXIII-a – Alexia Oana Mocăniţă,
cursantă la Clasei de Canto muzică
uşoară, prof. Emilia Savu, a obţinut
Premiul I Special – Bacău
(public – 250 persoane)
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- 8.04.2022 – Concursul naţional de muzică uşoară pentru copii
ARMONIILE DUNĂRII, ediţia a XII-a – Brăila (public – 250 persoane)
- Nicoleta Andronache, cursantă la
Clasa de Canto muzică uşoară, prof.
Angelica Stanciu, a obţinut Premiul I

- Teodora Ghelase, cursantă la Clasa
de Canto muzică uşoară, prof. Emilia
Savu, a obţinut Premiul II

- 11.04.2022 – Concursul DE LA PSALMI ȘI ICOANE LA SFÂNTA
SCRIPTURĂ ȘI MUZICĂ SACRĂ, ediţia a XXIII-a – Cristina Dima,
Clasa de Iconografie, prof. Olimpia Ştefan, a obţinut Premiul I la
secţiunea Icoane – Focşani (public – 200 persoane)
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- 29.04.2022 – Festivalul naţional
FLOARE DE APRIL, ediţia a
XXVIII-a – cursantele Clasei de
Canto muzică uşoară, prof. Angelica
Stanciu,

au

obţinut

următoarele

distincţii: Andra Tecu – Trofeul,
Nicoleta Andronache - Menţiune –
Tecuci (public – 250 persoane)
-

29-30.04.2022

naţional

de

CÂNTEC

–

muzică

DRAG

STRĂBUN,

Concursul

ediţia

populară

DIN
a

PLAI

XVIII-a

–

Simona Beşleagă, cursantă la Clasa de
Canto muzică populară, prof. Mitriţa
Velicu, a obţinut Locul III – Vaslui
(public – 250 persoane)

- 30.04.2022 – ZIUA MONDIALĂ A
DANSULUI – Festival de dans
organizat

de

Şcoala

„Valentina

Stanciu” la care a participat Clasa de
Dans clasic, coordonată de prof.
Rodica Androne – Olteniţa
(public – 300 persoane)
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Proiecte realizate ca partener/coproducător
- 6.04.2022 – Târgul de oferte
educaţionale CARIERA – instituţia
noastră a asigurat sonorizarea la
deschiderea târgului; evenimentul a
fost organizat de Centrul Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională
(CJRAE),

în

parteneriat

cu

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) –
Universitatea

„Dunărea

de

Jos”

(public – 200 persoane)

- 13.04.2022 – ateliere de creație și
tradiția încondeierii ouălor de Paşti;
organizator Grădiniţa cu program
prelungit nr. 45 „Parfumul Teilor” Galaţi (public – 25 persoane)

- 14.04.2022 – Sărbătoarea Pascală,
tradiții și obiceiuri în zona Dunării
de

Jos

-

ateliere

de

creație;

organizator înv. Valentina Tanasaciuc,
Şcoala gimnazială „Mihai Eminescu”
- Galaţi (public – 30 persoane)
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- 14.04.2022 – vizitarea Muzeului
satului „Petru Caraman” şi Muzeul
zonei pescăreşti din judeţul Galaţi de
elevi de la Şcoala gimnazială „Spiru
Haret” (Însurăţei, jud. Brăila) şi
Şcoala gimnazială nr. 7 „Constantin
Brâncoveanu” – Pădurea Gârboavele
(public – 80 persoane)
- 16-17.04.2022 – ULTRAMARATON Galaţi, ediţia a II-a – instituţia
noastră a asigurat sonorizarea evenimentului, care a fost organizat de
APCA - Asociaţia de Sprijin pentru Părinţi şi Copiii cu Autism Galaţi,
având ca parteneri GALPOL - Asociaţia Profesională a Polițiștilor Locali
Galați, Consiliul Judeţean Galaţi, Primăria Tuluceşti și Direcția Județeană
Pentru Tineret și Sport Galați – Pădurea Gârboavele
(public – 500 persoane)
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- 29.04.2022 – ZIUA VETERANILOR de RĂZBOI – instituţia noastră
a asigurat sonorizarea manifestărilor realizate cu această ocazie;
organizator – Garnizoana Galaţi – Mausoleul Eroilor din Cimitirul
Eternitatea (public – 150 persoane)

În medie, estimăm că la manifestările organizate de Centrul
Cultural „Dunărea de Jos” (3 evenimente), festivaluri la care a avut
participanţi (10 evenimente) şi la cele la care instituția noastră a fost
parteneră (6 evenimente) în luna aprilie 2022 au participat în jur de 4135
de persoane.
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Activităţi programate pentru luna MAI 2022
• 1 mai – Deschiderea Muzeelor
• 14 mai – FEERIA DANSULUI – festival de dans
• 15 mai – Revista DUNĂREA DE JOS, nr. 242
• 21 mai – Întâlnirile de la Mânjina – concert de muzică de promenadă
• 27 mai – ZIUA EROILOR – ceremonial
• mai – Şezătoare la Dunărea de Jos – tradiţii şi obiceiuri
• mai – PIANUL FERMECAT – festival
• mai – Galaţi, oraşul scrie, oraşul citeşte Fanfara „Valurile Dunării” - 20 de ani
• mai – NOAPTEA MUZEELOR
• mai – Program POMUL VIEŢII – Casa satului – întâlniri cu
responsabilii culturali din judeţ
• mai – PERLA DUNĂRII – festival de muzică populară
• mai – VARA, CÂNTECELE şi NOI – spectacol al cursanţilor Clasei
de Canto muzică uşoară a Şcolii de Arte
• mai – SĂRBĂTOARE la BRATEŞ – spectacol folcloric
• mai – CULOARE, SPIRIT, PASIUNE– expoziţie a cursanţilor Clasei
de Pictură a Şcolii de Arte
• mai – ŞCOALA ALTFEL

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.
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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 mai 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
Șef Serviciu Ansamblul folcloric „Doina Covurluiului”,
Ion Chiciuc
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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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