RAPORT DE ACTIVITATE
IUINIE 2022

I. Domeniul investiţii şi lucrări publice

În luna iunie 2022 au avut loc următoarele manifestări
culturale: lansarea Revistei „Dunărea de Jos” nr. 243, Festivalul de
dans „Feeria dansului”, Festivalul Iei, Târgul Meşterilor Populari şi
participarea la evenimente desfăşurate în parteneriat cu celelalte autorităţi
locale, acţiuni pentru care s-au consumat resurse financiare în valoare de
35.364 lei.
Achiziţii publice realizate în luna de raportare, precum şi
cele preconizate pentru luna următoare:
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În luna iunie 2022 s-au achiziţionat bunuri şi servicii în valoare de
105.689 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
IUNIE 2022
63.761
0
0
807
734
0
0
3.709
141
58.370
0
3.000
0
0
0
0
0
0
500
35.364
35.364
102.625
3.064
0

71.01.30

0

160.000

71.03

0

0

0
105.689

160.000
291.000

TOTAL 71
TOTAL GENERAL
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Achiziţii publice
preconizate luna
IULIE 2022
89.200
0
200
10.000
2.000
0
0
4.000
3.000
70.000
0
0
300
300
0
0
0
0
500
30.000
30.000
120.000
11.000
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 1-30.06.2022 – O.U.G. nr.77/2013:
- posturi de conducere vacantate
- posturi de execuţie vacantate

7
55

Total posturi vacantate la data de 30.06.2022 – 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

- 6.06.2022 – ÎNVINGĂTOR PRIN
ARTĂ – expoziţia elevilor din anul
terminal al Clasei de Pictură (prof.
Olimpia Ştefan); recital al Claselor de
Actorie (prof. Gabriel Enache) şi de
Pian (prof. Angelica Capră) – Salonul
Artelor, CCDJ
(public – 60 persoane)

- 7.06.2022 – VACANŢA MARE PE
PORTATIV – recital al absolvenţilor
Casei de Pian (prof. Angelica Capră)
– Sala Rondă, CCDJ
(public – 40 persoane)
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- 15.06.2022 – apariția Revistei DUNĂREA DE JOS, nr. 243, publicaţie
de cultură editată de instituţia noastră

- .06.2022 – editarea volumului
Enciclopediile

Dunării

şi

Galaţilor, autor Gheorghe Felea
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ale

Proiecte proprii realizate în cadrul programelor
în afara sediului instituției

- 4-5.06.2022; 11-12.06.2022; 18-19.06.2022; 25-26.06.2022 – program
de vizitare a Muzeului Satului „Petru Caraman” şi Muzeului Zonei
Pescăreşti din Judeţul Galaţi – Pădurea Gârboavele
(public – 800 persoane)

-

14.06.2022

–

FANTEZII

COREGRAFICE – spectacol de
sfârşit de an al Şcolii de Arte cu
participarea elevilor de la Clasele de
Balet (prof. Rodica Androne), Chitară
(prof. Mihai Susma, prof. Eduard
Ciobotaru), Canto muzică uşoară
(prof. Emilia Savu, prof. Angelica
Stanciu) Canto muzică populară (prof.
Mitriţa Velicu), Pian (prof. Viorica
State), Actorie (prof. Gabriel Enache)
– la Teatrul Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard”
(public – 400 persoane)
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-

15.06.2022

–

EMINESCU

Comemorare 133 de ani – recital
susţinut de Fanfara „Valurile Dunării”
(dirijor Marin Boroghină ) – Parcul
Eminescu (public – 50 persoane)

- 2426.06.2022 – FESTIVALUL IEI la Dunărea de Jos.
TÂRGUL MEŞTERILOR POPULARI ediţia a XX-a
• ateliere de lucru, demonstraţii meşteşugăreşti şi şezători • expoziţie de
cămăşi tradiţionale • spectacole susținute de Ansamblul folcloric „Doina
Covurluiului” şi invitaţii: Adriana Ochişanu şi Laura Lavric - zona Spicu
(public – 15.000 persoane)
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Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc.
(la nivel național/ internațional)

- .06.2022 – Lucrări realizate de elevii
Clasei de Artă fotografică (prof.
Teodora

Codreanu)

premiate

la

concursuri de gen

- .06.2022 – Concursul naţional de
interpretare pianistică PIANIŞTII
ROMÂNIEI, ediţia a IV-a – Ana
Maria Spînachi, elevă la Clasa de
Pian, prof. Olga Chiciuc, şi Lucian
Bogdan Velici, elev la Clasa de Pian,
prof.

Viorica

State,

au

obţinut

Premiul I de excelenţă – Bucureşti
(public – 100 persoane)
-

3-5.06.2022

–

internaţional

Concursul
TALENTE

ÎMPLINITE, ediţia a XIII-a – Ana
Maria Spînachi, elevă la Clasa de
Pian, prof. Olga Chiciuc, a obţinut
Premiul I de excelenţă – Bucureşti
(public – 100 persoane)
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-

4.06.2022

Concursul

–

STELUŢELE DANSULUI – trupa
Power Dance a Clasei de Balet, prof.
Rodica Androne, a obţinut Premiul I
la patru secţiuni de dans – Râmnicu
Sărat (public – 300 persoane)
- 4-5.06.2022 – Concursul naţional
de interpretare pianistică PIANO
ART, ediţia a VI-a – elevii Clasei de
Pian, prof. Angelica Capră, au obţinut
următoarele premii: Eliza Lazăr –
Premiul I, Radu Andrei Trif – Premiul
I, Carolina Mardare – Premiul I,
Iacob Tatu – Premiul II – Constanţa (public – 150 persoane)
- 11.06.2022 – Festivalul-concurs
naţional de muzică pop MAGIA
COPILĂRIEI

–

Miruna

Maria

Enuţă, eleva Clasei de Canto muzică
uşoară, prof. Angelica Stanciu, a obţinut Premiul II la secţiunea Pop
internaţional 9-10 ani – Slobozia (public – 150 persoane)
-

13.06.2022

–

ZILELE

GALAŢIULUI – spectacol folcloric
susţinut

de

Ansamblul

„Doina

Covurluiului” – la Elice, Galaţi
(public – 5000 persoane)
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-

24.06.2022

Concursul

–

internaţional de arte, ediţia a II-a de
vară, online – Ana Maria Spînachi,
elevă la Clasa de Pian, prof. Olga
Chiciuc, a obţinut Premiul I de
excelenţă – Floreşti, jud. Cluj

Proiecte realizate ca partener/coproducător
2.06.202 – ZIUA EROILOR – ceremonial susţinut de Fanfara
„Valurile

Dunării”;

organizatori:

Instituţia Prefectului – jud. Galaţi,
Garnizoana Galaţi – la Cimitirul
Eternitatea (public – 150 persoane)
- 12.06.2022 – Festivalul FLORI DE
TEI şi ZIUA COMUNEI – spectacol
folcloric
„Doina

susţinut

de

Ansamblul

Covurluiului”

(orchestră,

solişti şi dansatori) - Rădeşti
(public – 1000 persoane)
- 26.06.2022 – ZIUA DRAPELULUI
– ceremonial susţinut de Fanfara
„Valurile Dunării” şi moment artistic
(soliştii

Ansamblului

Covurluiului) – Grădina publică (public – 200 persoane)
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Doina

28.06.- 3.07.2022 – Festivalul internaţional de literatură POEZIA PORT LA DUNĂRE – festival organizat de Uniunea Scriitorilor din
România, Filiala Sud-Est, în parteneriat cu Filiala de Traduceri Literare
sub genericul Art City. Au participat scriitori din nouă țări riverane
Dunării și din România. Programul festivalului a cuprins lansări de carte,
recitaluri, proiecții video, workshopuri și spectacole artistice.

 29.06 – Lansare de carte - Ei spun
că mă cheamă Varujan, autor
Varujan Vosganian
 29.06 – Întâlnire cu oficialităţile
la sediul Primăriei Galaţi şi al
Consiliului Judeţean Galaţi
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 29.06 – Vizită la Podul de peste Dunăre
 30.06 – Recitaluri de poeme: Peter Sragher, Ivan Hristov
(Bulgaria), Horst Samson (Germania), Arcadie Suceveanu și Leo
Butnaru (R. Moldova), Octavian Mihalcea, Goran Hudec (Croatia),
Nichita Danilov, George David, Adrian Zăinescu; Stela Iorga;
Victor Cilincă, Andrei Velea, Nicolae Prelipceanu, Adrian
Aluigheorghe, Hanna Bota, Liviu Ioan Stoiciu, Iulian Grigoriu,
Simona Trifu, Valeriu Valegvi,
Viorel

Dinescu,

Dumitru

Brăneanu, Leonard Matei, Aurel
Stancu,

Luminita

Potîrniche,

Ovidiu Dunăreanu
 Lansare de carte - Prin închisori
și prin libertate, autori Andrei
Novac și Flavia Lupu
 Workshop - Cum să ratezi un text
literar.

Patru

metode

sigure,

Răzvan Voncu
- Centrul Cultural „Dunărea de Jos”,
Faleza Dunării (Foişor)
(public – 1000 persoane).
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Estimăm că la manifestările organizate de Centrul Cultural
„Dunărea de Jos” (12 evenimente), festivaluri la care a avut participanţi
(8 evenimente) şi la cele la care instituția noastră a fost parteneră (10
evenimente) în luna iunie 2022 au participat în jur de 24.400 de persoane.

Activităţi programate pentru luna IULIE 2022

• 28 iunie – 3 iulie – POEZIA – Port la Dunăre – festival de literatură
• 2 iulie – Ziua comunei PISCU – spectacol folcloric
• 15 iulie – Revista DUNĂREA DE JOS, nr. 244
• 16 iulie – Ziua comunei FOLTEŞTI – spectacol folcloric
• 29 iulie – ZIUA IMNULUI – ceremonial
• iulie – Şezătoare la Dunărea de Jos – tradiţii şi obiceiuri
• iulie – Program POMUL VIEŢII – Tezaur etnofolcloric – cercetare
• iulie – Proiect PROMENADA – concert de fanfară
• iulie – Galaţi, oraşul scrie, oraşul citeşte – editare carte poştală
• iulie – program de vizitare a Muzeului satului „Petru Caraman” şi
Muzeului Zonei Pescărești din judeţul Galaţi
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 iulie 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

Dirijor Fanfara „Valurile Dunării”,
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Șef Serviciu Școala de Arte,
Mihai Susma

Compartiment Proiecte, Programe europene,
Mădălina Potec

Compartiment Resurse umane, Salarizare,
Mihaela Maxim
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