RAPORT DE ACTIVITATE
MAI 2022

I. Domeniul investiţii şi lucrări publice

În luna mai 2022 au avut loc următoarele manifestări
culturale: lansarea Revistei „Dunărea de Jos”, nr. 242, Concursul
naţional de arte vizuale „Nicolae Mantu”, Festivalul de dans „Feeria
dansului” şi participarea la evenimente desfăşurate în parteneriat cu
celelalte autorităţi locale, acţiuni pentru care s-au consumat resurse
financiare în valoare de 23.311 lei.
Achiziţii publice realizate în luna de raportare, precum şi
cele preconizate pentru luna următoare:
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În luna mai 2022 s-au achiziţionat bunuri şi servicii în valoare de
107.770 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

realizate luna
MAI 2022
72.891
0
0
2.661
1.072
0
0
3.970
150
65.038
0
2.820
328
300
28
0
0
0
500
23.311
23.311
99.850
7.920
0

71.01.30

0

130.000

71.03

0

0

0

0

107.770

286.000

TOTAL 71
TOTAL GENERAL
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Achiziţii publice
preconizate luna
IUNIE 2022
138.700
0
200
30.000
2.500
0
0
3.000
3.000
100.000
0
0
300
300
0
0
0
0
0
10.000
10.000
149.000
7.000
0

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 1-31.05.2022 – O.U.G. nr.77/2013:
- posturi de conducere vacantate
- posturi de execuţie vacantate

7
55

Total posturi vacantate la data de 31.05.2022 – 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

- 6.05.2022 – Concursul naţional de
arte vizuale NICOLAE MANTU
ediţia a XV-a – concursul se adresează
elevilor şcolilor de arte şi meserii; în
cadrul vernisajului a fost un recital de
pian al cursanşilor Clasei de Pian,
prof.

Angelica

Capră

Artelor, CCDJ
(public – 60 persoane)
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–

Salonul

- 15.05.2022 – apariția Revistei DUNĂREA DE JOS, nr. 242, publicaţie
de cultură editată de instituţia noastră
- 27.05.2022 – Galaţi, oraşul scrie, oraşul citeşte – apariția cărţii poştale
Fanfara „Valurile Dunării” - 20 de ani
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- .05.2022 – editarea volumului al IX-lea, Cad bombe pe Ţiglina, din
seria Galaţiul, aşa cum mi-l amintesc, autor Săndel Dumitru

- .05.2022 – editarea volumului Imprudenţe, autor Nicolae DobroviciBacalbaşa
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Proiecte proprii realizate în cadrul programelor
în afara sediului instituției

Începând cu data de 1 mai 2022, Muzeul Satului „Petru Caraman”
şi Muzeul Zonei Pescăreşti din Judeţul Galaţi, situate în Pădurea
Gârboavele, şi-au redeschis porţile pentru publicul gălăţean şi nu numai.
- 1.05.2022 – vizitatori - 550 persoane
- 7-8.05.2022 – vizitatori – 250 persoane
- 12.05.2022 – vizitatori de la Liceul „Paul Dimo” Galaţi şi un grup
de refugiaţi din Ucraina – 33 persoane
- 14-15.05.2022 – vizitatori – 250 persoane
- 18.05.2022 – vizitatori de la Şcoala gimnazială din Însurăţei,
judeţul Brăila – 27 persoane
- 19.05.2022 – vizitatori de la Colegiul naţional „Costache Negri”
Galaţi – 11 persoane
- 21-22.05.2022 – vizitatori – 190 persoane
- 28-29.05.2022 – vizitatori – 185 persoane
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- 14.05.2022 – Festivalul de dans
FEERIA DANSULUI, ediţia a VIII-a
– la Teatrul Dramatic „Fani Tardini”
(public – 350 persoane)

- 14.05.2022 – NOAPTEA MUZEELOR
• atelier de cusut în punct românesc și atelier de olărit
• expoziţie de măști populare şi obiecte tradiţionale
•

program

Ansamblul

artistic

susținut

folcloric

de

„Doina

Covurluiului”
• recital pian susţinut de elevi din
Clasa de Pian, prof. Angelica Capră
- la Muzeul Istoriei, Culturii şi
Spiritualităţii Creştine de la Dunărea
de Jos (public – 700 persoane)
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-

25.05.2022

–

IPOSTAZE

MUZICALE - spectacol al elevilor
Clasei de Canto muzică uşoară, prof.
Emilia Savu – Centrul de zi pentru
persoane vârstnice
(public – 30 persoane)

- 27.05.2022 – Fanfara VALURILE
DUNĂRII – 20 de ani - spectacol
aniversar

al

Fanfarei

„Valurile

Dunării” la împlinirea a 20 de ani de
la înfiinţare; invitaţi: bandul Mad
Grooves, soliștii Angelica Stanciu,
Claudiu Rusu și balerinii Oana Rusu,
Paul Nedelcuță – Teatrul Naţional de
Operă şi Operetă „Nae Leonard”
(public – 500 persoane)
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Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc.
(la nivel național/ internațional)

- .04.2022 – Concursul naţional de
interpretare

pianistică

LEGENDELE PIANULUI, ediţia a
III-a – Ioana Neamţu, cursantă la
Clasa de Pian, prof. Angelica Capră, a
obţinut Premiul I (Excelenţă) – Piteşti
(public – 200 persoane)

- 15.05.2022 – SĂRBĂTOAREA
BUJORULUI – spectacol folcloric
susţinut

de

Ansamblul

„Doina

Covurluiului” – Pădurea Roşcani
(public – 3000 persoane)
-

20.05.2022

internaţional

–

Festivalul

de

muzică

NEGHINIŢĂ – cursantele Clasei de
Canto muzică uşoară, prof. Angelica
Stanciu,
premii:

au
Andra

obţinut
Ţecu

următoarele
–

Trofeul

categoriei, Nicoleta Andronache –
Premiul
Menţiune – Bacău (public – 250 persoane)
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III,

Teodora

Stoica

-

- 21.05.2022 – Concursul PIANO TOP MUSIC – cursanţii Clasei de
Pian, prof. Angelica Capră, au obţinut următoarele premii: Carolina
Mardare – Premiul I, Alexia Petra Vrânceanu – Premiul II, Ioana Sofia
Neamțu – Premiul II, Sofia Vesa – Premiul II, Iacob Tatu – Premiul III,
Eliza Lazăr – Premiul III – Tecuci (public – 150 persoane)
- 22.05.2022 – Festivalul de folclor PE-O GURĂ DE RAI, ediţia a XIIa – cursantele Clasei de Canto muzică populară, prof. Mitriţa Velicu, au
obţinut Premiul I la patru categorii de vârstă: Elena Cernica, Cătălina
Andreea Mândrescu, Sara Maria Vasilache, Florinela Andreea Alexe,
Loredana Oală, Monica Gabriela Ștefan, Diana Monica Popa, Izabela
Marina Popa – Focşani (public – 250 persoane)
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22.05.2022 – SĂRBĂTOAREA SALCÂMULUI – spectacol folcloric
susţinut de Ansamblul „Doina Covurluiului” – Bereşti
(public – 5000 persoane)

- 23.05.2022 – GALA CULTURII
GĂLĂŢENE, ediţia a XI-a – Emilia
Savu, profesoară la Clasa de Canto
muzică uşoară a Şcolii de Arte, a fost
recompensată cu Premiul de Excelenţă
pentru activitatea muzicală; momente
artistice au fost oferite de Alexia
Mocăniţă, eleva dnei Savu, şi elevele
Clasei de Balet, prof. Rodica Androne – Teatrul Dramatic „Fani Tardini”
(public – 300 persoane)
- 27.05.2022 – Festivalul internaţional multietnic al Păstoritului,
ediţia a XIX-a – spectacol folcloric susţinut de Ansamblul „Doina
Covurluiului” – Sarighiol de Deal, jud. Tulcea (public – 250 persoane)

14
C.Bojii./06.2022

-

27-28.05.2022

–

Concursul

naţional de pian VIRTUOZII, ediţia
a XIII-a – cursanţii Clasei de Pian,
prof. Angelica Capră, au obţinut
următoarele premii: Andrei Borş –
Premiul

I,

Carolina

Mardare

–

Premiul II, Ioana Sofia Neamțu – Premiul III – Brăila
(public – 200 persoane)

- 29.05-1.06.2022 – Festivalul Internaţional VIVA ITALIA 2022 –
nouă cursanţi ai Şcolii de Arte, Clasa de Canto muzică uşoară, prof.
Emilia Savu, au obţinut Premii I şi II şi invitaţii cu cazare gratuită sau
fără taxe la alte festivaluri de gen din Bulgaria, Polonia – Roma
(public – 1000 persoane)
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Proiecte realizate ca partener/coproducător

- 16-31.05.2022 – MUZEELE PRIN OCHII COPIILOR
Prin acest proiect, organizat de Consiliul Judeţean Galaţi, elevi de
clasele a VI-a și a VII-a, care învață la școli din mediul rural și la cele din
Tecuci, Târgu Bujor și Berești, au vizitat gratuit Muzeul satului „Petru
Caraman” şi Muzeul Zonei Pescăreşti din Judeţul Galaţi situate în
Pădurea Gârboavele.
→ 16.05.2022 – Lieşti, Vlădeşti, Corni, Suceveni, Smulţi - 197 persoane
→ 17.05.2022 – Şiviţa, Umbrăreşti, Fârţăneşti, Cudalbi – 244 persoane
→ 18.05.2022 – Frumuşiţa, Fârţăneşti, Fundeni, Tuluceşti, Măstăcani, Bălăşeşti,
Pechea – 244 persoane
→ 19.05.2022 – Iveşti, Pechea, Cuca, Scânteieşti, Costache negri, Suhurlui, Cuca –
279 persoane
→ 20.05.2022 – Griviţa, Băleni, Cuza Vodă, Cudalbi, Scânteieşti – 244 persoane
→ 23.05.2022 – Iveşti, Smârdan, Nămoloasa, Braniştea, Pechea, Rediu, Folteşti –
244 persoane
→ 24.05.2022 – Tg. Bujor, Barcea, Valea Mărului, Slobozia Conachi, Băneasa,
Oancea – 244 persoane
→ 25.05.2022 – Movileni, Independenţa, Tudor Vladimirescu, Tg, Bujor, Piscu, Cuza
Vodă, Tecuci – 244 persoane
→ 26.05.2022 – Tecuci, Drăgăneşti, Costache Negri, Matca, Corod – 209 persoane
→ 27.05.2022 – Bereşti, Tecuci – 209 persoane
→ 30.05.2022 – Matca, Valea Mărului, Cosmeşti, Ghidigeni, Tecuci, Cosmeşti, Piscu
– 244 persoane
→ 31.05.2022 – 244 persoane
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-

10.05.2022

–

ZIUA

REGALITĂŢII – elevi de la Şcoala
de Arte au întâmpinat Familia Regală

-

14.05.2022

–

NOAPTE

MUZEELOR – concert de muzică de
promenadă

susţinut

de

Fanfara

„Valurile Dunării”; organizator –
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Lapidarium (public – 200 persoane)
- 21.05.2022 – ÎNTÂLNIRILE de la
MÂNJINA
susţinut

de

Covurluiului”

–

spectacol

folcloric

Ansamblul

„Doina

-

Costache

Negri

(public – 150 persoane)
- 27.05.2022 – participarea Fanfarei
„Valurile Dunării” la ceremonialul
depunerii

jurământului

militar;

organizator – Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă Galaţi – Unitatea
de pompieri „Gen. Eremia Grigorescu” (public – 200 persoane)
Estimăm că la manifestările organizate de Centrul Cultural
„Dunărea de Jos” (21 evenimente), festivaluri la care a avut participanţi
(10 evenimente) şi la cele la care instituția noastră a fost parteneră (16
evenimente) în luna mai 2022 au participat în jur de 17.150 de persoane.
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Activităţi programate pentru luna IUNIE 2022
• 6 iunie – ÎNVINGĂTOR prin ARTĂ – expoziţie a cursanţilor Clasei
de Pictură a Şcolii de Arte
• 7 iunie – VACANŢA MARE pe PORTATIV– concert al cursanţilor
Clasei de Pian a Şcolii de Arte
• 12 iunie – FLORI de TEI – festival folcloric (Rădeşti)
• 14 iunie – FANTEZII CORECRAFICE – spectacol al Şcolii de Arte
• 15 iunie – Revista DUNĂREA DE JOS, nr. 243
• 24 iunie – ZIUA IEI – spectacole
• 26 iunie – ZIUA DRAPELULUI – ceremonial
• 28 iunie – 3 iulie – POEZIA – Port la Dunăre – festival de literatură
• 29 iunie – ZIUA DUNĂRII – spectacole
• iunie – Şezătoare la Brateş – tradiţii şi obiceiuri
• iunie – Program POMUL VIEŢII – Casa satului – întâlniri cu
responsabilii culturali din judeţ
• iunie – Program POMUL VIEŢII – Tezaur etnofolcloric – cercetare
• iunie – Jocul popular tradiţional din Moldova de sud – colocviu
• iunie – SĂRBĂTOARE la BRATEŞ – spectacol folcloric
• iunie – LUCRARE de CONTROL – expoziţie a cursanţilor Clasei de
Artă fotografică a Şcolii de Arte
• iunie – CEATA lui PITIGOI – festival de muzică uşoară
• iunie – TÂRGUL MEŞTERILOR POPULARI
• iunie – program de vizitare a Muzeului satului „Petru Caraman” şi
Muzeul Zonei Pescărești din judeţul Galaţi
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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 iunie 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
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Șef Serviciu Cercetare, Conservare, Valorificare a
Tradiției și Creației Populare,
Eugenia Notarescu
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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