
 

RAPORT DE ACTIVITATE

SEPTEMBRIE  2021

I. Domeniul investiţii şi lucrări publice

În  luna  septembrie 2021 s-au  decontat  cheltuieli  pentru

următoarele  acţiuni  culturale:  Revista  „Dunărea  de  Jos”,  nr.  234,

Festivalul de fanfare „Iosif Ivanovici”, Festivalul de folclor „Doina

Covurluiului”,  spectacolul  aniversar  Ansamblul  folcloric  „Doina

Covurluiului” - 20 de ani şi pentru alte acţiuni desfăşurate în parteneriat

cu celelalte autorităţi  locale,  acţiuni  pentru care s-au consumat  resurse

financiare în valoare de 109.575 lei.

Achiziţii publice realizate în luna de raportare, precum şi 

cele preconizate pentru luna următoare:
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În  luna  septembrie 2021 s-au  achiziţionat  bunuri  şi  servicii  în

valoare de 166.491 lei conform tabelului de mai jos pe capitole şi articole

bugetare:

Clasificaţie bugetară
Achiziţii publice

realizate luna
SEPTEMBRIE  2021

preconizate luna
OCTOMBRIE  2021

              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

42.376
0

1.644
9.250
4.231
5.000

0
3.281
4.122
14.848

68.300
3.000
3.000
5.500
2.500

0
0

3.300
1.000
50.000

              20.02 0 0
              20.05 0 0
              20.06
                      20.06.01
                      20.06.02         

0
755
0

500
500
0

20.11 100 0
20.12 0 0
20.13 0 0
20.14 -47 1.000
20.30

20.30.30
109.575
109.575

300.000
300.000

 TOTAL 20 152.758 369.800
59.40 6.233 6.200

              71.01.01 7.500 0

71.01.30 0 0

71.03 0 0

TOTAL 71 7.500 10.000

TOTAL GENERAL 166.491 386.000
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II. Domeniul resurse umane

1. Număr posturi aprobate de autoritatea coordonatoare: 79

2. Număr posturi ocupate: 66 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 1-30.09.2021 – O.U.G. nr.77/2013:

- posturi de conducere vacantate       7

- posturi de execuţie vacantate   55

Total posturi vacantate la data de 30.09.2021 – 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.

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

- 15.09.2021 – apariția Revistei DUNĂREA DE JOS, nr. 234, publicaţie

de cultură editată de instituţia noastră
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Proiecte proprii realizate în cadrul programelor

în afara sediului instituției

- 11-12.09.2021 – Festivalul Naţional

de Fanfare IOSIF IVANOVICI – la

ediţia  a  XVI-a  a  festivalului  au

participat  următoarele  orchestre  şi

fanfare:  Muzica  Militară  a  Forțelor

Navale  Române (Constanța),

Orchestra  Valahia (Giurgiu),  Fanfara

Prahova (Ploieşti),  Orchestra  Mezzo

Forte  Soul  Music (Otopeni),

Ansamblul  Periniţa (Otopeni),

Fanfara  Valurile  Dunării (Galați),

Ansamblul  artistic  Olympos al

Comunităţii  Elene (Galați),  Trupa de

majorete  Dream  Girls (Câmpia

Turzii) – esplanada Casei de Cultură a

Sindicatelor

(public – 1.000 persoane)
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- 13.09.2021 – HAI LA NOI – spectacol de promovare a Şcolii de Arte

din cadrul Centrului Cultural; pe scenă au evoluat cei mai talentaţi elevi,

cursanţi  de  la  toate  disciplinele  -  esplanada  Casei  de  Cultură  a

Sindicatelor (public – 300 persoane)
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-  15.09.2021  –  Ansamblul  folcloric

DOINA COVURLUIULUI -  20  de

ani  de  existenţă  şi  performanţă

artistică  –  concert  aniversar;  invitaţi:

soliştii  Doiniţa  şi  Ionuţ  Dolănescu,

coregraful  Marin  Barbu  –  esplanada

Casei de Cultură a Sindicatelor (public

– 2.500 persoane)

-  16-17.09.2021  –  Festivalul  de

Folclor DOINA COVURLUIULUI -

20 de ani de existenţă şi performanţă

artistică  –  ansambluri  participante:

Ansamblul  folcloric  Maria  Tănase

(Craiova), Ansamblul artistic  Ciprian

Porumbescu (Suceava),  Ansamblul

artistic  Porolissum (Zalău),

Ansamblul artistic  Constantin Arvinte

(Iași),  Ansamblul  de  cântece  și

dansuri  populare  Moștenitorii

(Nisporeni,  Republica  Moldova),

Ansamblul  artistic  Baladele  Deltei

(Tulcea),  Ansamblul  folcloric  Țară

Vrancei (Focșani),  Ansamblul

folcloric  Doina Covurluiului (Galați)

– esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor (public – 5.000 persoane)
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Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc.

(la nivel național/ internațional)

- 4.09.2021 –  Festivalul naţional de

muzică  pop  PREMIILE  MUSIC

FACTORY, ediţia a XI-a – Maria şi

Mihaela Ariton  au obţinut Locul I la

secţiunea  Piese  internaţionale;  sunt

eleve  la  Clasa  de  Canto  muzică

uşoară,  prof.  Angelica  Stanciu  -

Buzău

- 10.09.2021 – Festivalul naţional de

folclor  CÂNTĂ  DE  RĂSUNA

LUNCA,  ediţia  a  XXX-a –

participarea  Ansamblului  folcloric

Doina Covurluiului – Parcul „Regina

Elisabeta” Tecuci

(public – 600 persoane)

- 22-23.09.2021 – Festivalul naţional

de  folclor  CONSTANTIN

ARVINTE, ediţia a II-a – participarea

Ansamblului  folcloric  Doina

Covurluiului –  Grădina  Palas,  Iaşi

(public – 500 persoane)
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-  09.2021  –  Elena  Man  și  Larisa

Oasenegre,  absolvente  ale  Clasei  de

Actorie,  profesor  Gabriel  Enache,  au

fost admise la Universitatea Națională

de  Artă  Teatrală  și  Cinematografică

„I. L. Caragiale”

Proiecte realizate ca partener/coproducător

-  14.09.2021  –  ZIUA

POMPIERILOR  –  participarea

Fanfarei  Valurile  Dunării la

ceremonialul  militar  al  Prezentării

drapelului  de  luptă şi  asigurarea

sonorizării evenimentului – ISU Galaţi (public – 50 persoane)

-  15.09.2021  –  ZIUA

POMPIERILOR  –  participarea

Fanfarei  Valurile  Dunării la

ceremonialul Depunerii de coroane la

Monumentul  Eroilor  Pompieri  –

Cimitirul Eternitatea (public – 50 persoane)

În  medie,  estimăm  că  la  manifestările  organizate  de  Centrul

Cultural  „Dunărea  de  Jos”  (5  evenimente),  festivaluri  la  care  a  avut

participanţi  (4  evenimente)  şi  la  cele  la  care  instituția  noastră  a  fost

parteneră (1 eveniment) în luna septembrie 2021 au participat în jur de

10.000 de persoane.
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Activităţi programate pentru luna OCTOMBRIE 2021

• 1-3 octombrie – TÂRGUL DE TOAMNĂ - Ziua recoltei – spectacole

folclorice

• 1 octombrie – Şcoala de Arte – deschiderea oficială a cursurilor

• 15 octombrie – Revista DUNĂREA DE JOS, nr. 235

• 25 octombrie – ZIUA ARMATEI ROMÂNE – ceremonial aniversar

•  29  octombrie  –  ROGVAIV –  Seri  culturale  ale  etniilor –  Ziua

naţională a Turciei 

• octombrie – CLEPSIDRA – concerte de muzică de promenadă şi 

divertisment şi spectacole folclorice

•  octombrie  –  IPOSTAZE  ETNOGRAFICE –  concurs  de  film

etnografic şi imagini-document

• octombrie – Sărbătoarea cântecului şi jocului horincean – spectacol

folcloric

• octombrie – Seară de folclor – spectacol folcloric

• octombrie – Abecedar istoric gălăţean, autor Victor Cilincă - editare

 

Pentru tot anul 2021, 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 octombrie

2021, 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”,

Marin Boroghină
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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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