
 

RAPORT DE ACTIVITATE

DECEMBRIE  2016

I. Domeniul investiţii şi lucrări publice

În luna decembrie 2016 au avut loc următoarele acţiuni culturale:

Festivalul  de  datini  şi  obiceiuri  de  Crăciun  şi  Anul  Nou  „Tudor

Pamfile” (ed.  XXVI)  cu  un  buget  alocat  de 30.000  lei, din  care  s-a

consumat  12.834,31 lei,  Premiile Revistei „Dunărea de Jos” (ed. XII)

cu un buget estimat de  10.000 lei,  din care s-a consumat  9.319,26 lei,

lansarea  Revistei  „Dunărea de Jos”, nr. 178, cu un buget  estimat de

2.700 lei, din care s-a consumat 2.589 lei.

Achiziţii  publice  realizate  în  luna  de  raportare,  precum  şi  cele

preconizate pentru luna următoare:
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În  luna  decembrie  2016 s-au  achiziţionat  bunuri  şi  servicii  în

valoare de 344.066 lei conform tabelului de mai jos pe capitole şi articole

bugetare:

Clasificatie bugetară
Achiziţii publice

realizate luna
DECEMBRIE 2016

preconizate luna
IANUARIE 2017

              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

152.678
15.006
2.658
13.296
1.575
5.000

0
4.326
14.998
95.819

              111.800
1.000
1.000
20.000
1.000
5.500

0
3.800
4.500
75.000

              20.02 0 0
              20.05 41.178 2.000
              20.06
                      20.06.01
                      20.06.02         

-6.799
24

-6.823

                   2.500
                   1.000

  1.500
              20.11 6.724 1000
              20.13 800 500
              20.14 1.754                     500

              20.30
                      20.30.30
                      20.30.30.1

40.044
40.044

0

                 20.000
20.000

 TOTAL 20 236.379 138.300
                71.01.02

71.01.30
73.566
34121

0
0

TOTAL 71 107.687 0

TOTAL GENERAL 344.066 138.300
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II. Domeniul resurse umane

1. Număr posturi aprobate de autoritatea coordonatoare: 79

2. Număr posturi ocupate: 74

3. Număr posturi ocupate în ultima lună şi modalitatea de ocupare: 

1 post – Economist – studii superioare – în cadrul Serviciului

Financiar,  Contabilitate,  Administrativ – Compartiment Financiar,

Contabilitate;

1 post – Referent de specialitate – studii superioare – în cadrul

Serviciului  Marketing,  Editură,  Studio  Înregistrări  Audio,

Sonorizare.

Posturile  au  fost  ocupate  prin  concurs  în  conformitate  cu

prevederile  Dispoziţiei  Preşedintelui  Consiliului  Judeţean  Galaţi

nr.628/05.12.2014  privind  aprobarea  Regulamentului-cadru  privind

ocuparea  posturilor  vacante  sau  temporar  vacante  pentru  personalul

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean

Galati şi al instituţiilor publice subordonate Consiliului Județean Galaţi.

4.  Număr  posturi  vacantate  în  ultima  lună  şi  modalitatea  de

vacantare:

1  post  –  Referent  –  în  cadrul  Serviciului  Financiar,

Contabilitate, Administrativ – Birou Administrativ – art.56, lit. „c” –

pensie anticipată – din Legea 53/2003, Codul Muncii, cu modificările și

completările ulterioare

5.  Număr  posturi  transformate  din  funcţii  publice  în  posturi  în

regim contractual: nu este cazul
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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:

5 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 01-31.12.2016 – O.U.G. nr.77/2013:

- posturi de conducere vacantate       5

- posturi de execuţie vacantate   28

Total posturi vacantate la data de 31.12.2016 – 33 posturi 

III. Domeniul dezvoltare regională

Proiecte în monitorizare:

„Ca  Peștele  prin  Apă!  -  culegere  de  reţete  tradiţionale

pescăreşti  din  Zona  Prutului  Inferior  şi  a  Dunării  Inferioare”  -

proiect  ce  a  obținut  finanțarea  prin  P.O.P.  (Program  Operațional  de

Pescuit 2007-2013) - Măsura 5 - Operațiunea 5.3 - Axa de Dezvoltare 4,

derulat  de  Autoritatea  de  Management  -  Ministerul  Agriculturii  și

Dezvoltării Rurale – D.G. P.O.P., și care vizează Strategia de Dezvoltare

a Zonei Pescărești din județul Galați.
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„La pescuit - promovarea pescuitului ca ocupație tradițională

în Lunca Joasă a Prutului Inferior și Dunărea inferioară” -  proiect

derulat  în  cadrul  F.E.P.  (Fondul  European de  Pescuit)  prin Programul

Operațional pentru Pescuit 2007-2013 – Măsura 4, Operaţiunea 4.3, Axa

de  Dezvoltare  4,  M.A.D.R.  -  A.M.  -  P.O.P.  Proiectul  are  în  vedere

derularea  unor  activități  de  inițiere  a  copiilor  în  tainele  pescuitului,

organizarea  de  concursuri  de  pescuit  și  concursuri  privind  prepararea

mâncărurilor din pește ș.a.

„Muzeul Zonei Pescărești din județul Galați” - proiect derulat în

cadrul  P.O.P.  -  Programul  Operațional  pentru  Pescuit  -  în  cadrul

„Strategiei  de  dezvoltare  durabilă  a  zonei  pescăreşti  Prut-Dunăre  din

judeţul Galaţi”, Măsura 6 – Protecţia şi conservarea patrimoniului local

cultural,  etnografic  şi  de  mediu,  Operațiunea  6.3.1  –  Amenajarea

unităţilor muzeale.

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:

-  15.12.2016  –  Premiile  Revistei

DUNĂREA  DE  JOS,  ediţia  a  XII-a –

(public – 100 persoane)

-  15.12.2016  –  apariția

Revistei  DUNĂREA  DE

JOS,  nr. 178, publicaţie de

cultură  editată  de  instituţia

noastră

- 19.12.2016 – Concert al clasei de pian –

prof. Olga Chiciuc şi prof. Ovidiu Bulgaru

(public – 50 persoane)
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- 21.12.2016 – TRADIŢII ÎN SUNET ŞI

CULOARE – expoziţia claselor de pictură

(prof.  Olimpia  Ştefan)  şi  grafică  (prof.

Ionuţ  Mitrofan)  şi  spectacol  susţinut  de

Corala „Andreiana Juventus” (prof. Victor

Sorbală,  corep.  Mircea  Holiartoc),  elevii

clasei de canto muzică uşoară (prof. Emilia

Savu)  şi  canto  muzică  populară  (prof.

Mitriţa Velicu) (public – 80 persoane)

- 21.12.2016 – Concert al claselor de pian

şi  vioară –  prof.  Olga  Chiciuc  şi  prof.

Eduard Ciobotaru (public – 50 persoane)

Proiecte proprii realizate în cadrul programelor

în afara sediului instituției:

-  1-4.12.2016  – TÂRGUL  de  SF.

ANDREI, ediţia a XVI-a – târg de meşteri

şi  spectacole  (Ansamblurile  „Doina

Covurluiului” şi „Doiniţa Covurluiului” şi

elevi ai Şcolii de Arte) - pe esplanada Casei

de Cultură a Sindicatelor

(public – 4000 persoane)
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-  5.12.2016  –  programul  CLEPSIDRA,

proiect Filantropia – concert de muzică de

promenadă  şi  divertisment  susţinut  de

Fanfara  „Valurile  Dunării”  -  la  Căminul

pentru  persoane  vârstnice  „Sf.  Spiridon”

(public - 30 persoane) 

-  5.12.2016  – SĂRBĂTORILE  de

IARNĂ – prezentarea tradiţiilor de iarnă şi

expoziţie  de  măşti,  în  cadrul  proiectului

Tânărul  şi  tradiţia  strămoșilor  –  la

Colegiul  de  Industrie  Alimentară  „Elena

Doamna” (public – 100 persoane)

- 8.12.2016 – FLORI DALBE DE MĂR –

spectacol al elevilor clasei de canto muzică

populară  (prof.  Mitriţa  Velicu)  şi  al

Ansamblului  de  copii  „Doiniţa

Covurluiului” (prof. Mihaela Horujenco –

la Casa Armatei/ Cercul Militar (public – 300 persoane)

- 12.12.2016 – Spectacol susţinut de elevii

clasei de canto muzică uşoară (prof. Adina

Lazăr)  –  la  Biblioteca  „V.  A.  Urechia”

(public – 50 persoane)
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-  18.12.2016  – Festivalul  de  Datini  şi

Obiceiuri  de  Crăciun  şi  Anul  Nou

TUDOR PAMFILE, ediţia a XXVI-a – pe

esplanada  Catedralei  Arhiepiscopale  şi  la

Muzeul  Istoriei,  Culturii  şi  Spiritualităţii

Creştine de la Dunărea de Jos

(public – 1200 persoane)

- 20.12.2016 – SEARA DE CRĂCIUN –

spectacol  susţinut  de  elevii  claselor  de

balet  (prof.  Rodica  Androne)  şi  canto

muzică uşoară (prof. Adina Lazăr şi Emilia

Savu) – la Teatrul Muzical „Nae Leonard”

(public – 400 persoane)

-  21.12.2016  – TRADIŢII  DIN  ZONA

COVURLUIULUI – spectacol susţinut de

Ansamblul  folcloric  „Doiniţa

Covurluiului”  şi  o  comunicare  cu  tema

„Importanța  tradiției  în  lumea

contemporană”  (Paul  Buţa),  în  cadrul  proiectului  Tânărul  şi  tradiţia

strămoșilor – la Casa Corpului Didactic (public – 100 persoane)

- 23.12.2016 – DARURI MUZICALE DE

CRĂCIUN –  spectacol  susţinut  de  elevii

clasei de canto muzică uşoară (prof. Adina

Lazăr)  –  la  Liceul  de  Artă  „Dimitrie

Cuclin” (public – 100 persoane)
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- 23.12.2016 – IARNA, MUZICA ŞI NOI

–  spectacol  susţinut  de  elevii  clasei  de

canto muzică uşoară (prof. Emilia Savu) –

la Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin”

(public – 100 persoane)

- 23.12.2016 – Şezătoare la Frumuşiţa –

obiceiurile și tradițiile de Crăciun și Anul

Nou – la Frumuşiţa (public – 50 persoane)

-  27.12.2016  –  programul  CLEPSIDRA,

proiect  Filantropia – spectacol susţinut de

Ansamblul  „Doina  Covurluiului”  -  la

Căminul pentru persoane vârstnice „Ştefan

cel Mare şi Sfânt” (public - 30 persoane) 

Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc.

(în țară, la nivel național/ internațional, în Uniunea Europeană,

după caz în alte state):

-  3.12.2016  –  Festivalul  naţional  de  muzică  pop  pentru  copii  şi

adolescenţi  STELUŢELE  DE  IARNĂ – Sabina  Avram  (Trofeul

categoriei)  şi  Adelina  Leonte  (Premiul  II)  (prof.  Adina  Lazăr,  canto

muzică uşoară) - Bucureşti (public - 350 persoane)
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- 9.12.2016 –  Concursul VREAU SĂ CÂNT  – Priscila Eliza Dănăilă

(Premiul de popularitate,  categ. 10-13 ani) (prof. Mitriţa Velicu, canto

muzică populară) – Craiova, Jud. Dolj (public - 250 persoane)

-  17.12.2016 –  Festivalul  de muzică uşoară BELLE ARTI  – Iulian

Hilerin (Locul II), Dana Amus (Locul III), Andreea Ciubotaru (Locul III),

Alexandra  Neculai  (Locul  II  şi  III),  Otilia  Purcel  (Locul  III),  Sandra

Otava (Locul III), Biliktan Iasmin (Locul III) (prof. Emilia Savu, canto

muzică uşoară) - Bucureşti (public - 400 persoane)

- 18.12.2016 – Festivalul-concurs COLINDE LA GURA IALOMIŢEI

– Ansamblul  folcloric  de copii  „Doiniţa Covurluiului” (Locul I) (prof.

Mihaela Horujenco) – com. Gura Ialomiţei, jud. Ialomiţa  (public -  500

persoane)

Proiecte realizate ca partener/coproducător:

-  1.12.2016  –  ZIUA  NAŢIONALĂ  A

ROMÂNIEI - ceremonial  militar  susţinut

de Fanfara „Valurile Dunării” şi defilare la

Prefectură  -  la  Monumentul  Eroilor  din

Cimitirul „Eternitatea” (public - 400 persoane)

- 21.1.2016 – Poveste de Crăciun – spectacol oferit de elevii claselor de

canto muzică uşoară (prof. Adina Lazăr şi Emilia Savu) în cadrul acestor

manifestări – zona pietonală de la P-uri (public - 200 persoane)
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- 22.12.2016 – Spectacol caritabil oferit de Ansamblul folcloric „Doina

Covurluiului” şi organizat de  Asociaţia filantropică „Rotaract” – zona

pietonală de la P-uri (public - 200 persoane)

-  22.12.2016  –  ZIUA  EROILOR

REVOLUŢIEI  ROMÂNE  -  ceremonial

militar  susţinut  de  Fanfara  „Valurile

Dunării”  şi  depuneri  de  coroane  -  la

Monumentul  Eroilor  Martiri  ai  Revoluţiei

din Decembrie de la Cimitirul „Eternitatea” şi Prefectură

(public - 400 persoane)

În  medie,  estimăm  că  la  manifestările  organizate  de  Centrul

Cultural  „Dunărea  de  Jos”  (17  evenimente),  la  cele  la  care  instituția

noastră  a  fost  parteneră (4 evenimente)  şi  manifestările  la  care  a  avut

reprezentanţi (4 evenimente) în luna decembrie 2016, au participat în jur

de 9.440 persoane.

Activităţi programate pentru luna ianuarie 2017

• 6 ianuarie – BOBOTEAZA 

• 15 ianuarie – ZIUA CULTURII NAŢIONALE

• 15 ianuarie – Revista DUNĂREA DE JOS, nr. 179

• 24 ianuarie – ZIUA UNIRII

• 20-27 ianuarie – Expoziţie fotografică

13
c.b./01.17



Pentru tot anul 2017, 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.

În luna ianuarie 2016, cele mai importante evenimente sunt ZIUA

CULTURII NAŢIONALE şi Expoziţia Fotografică.

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 ianuarie 2017,

iar pentru o comunicare sporită, ziariștii primesc atât comunicate de presă

cât şi imagini.

Manager, 

Florina Zaharia

Șef Serviciu Marketing, Editură, Studio,

Înregistrări Audio, Sonorizare 

Eugen Ungureanu

Șef Serviciu Financiar-Contabilitate, Administrativ,

Camelia Drăgulin
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Șef Serviciu Cercetare, Conservare, Valorificare a

Tradiției și Creației Populare,

Șef Serviciu Ansamblul „Doina Covurluiului”,

Ion Chiciuc

Șef Serviciu Fanfara „Valurile Dunării”,

Marin Boroghină

Șef Serviciu Școala de Arte,

Petrică Șovăială

Șef Birou Marketing, Editură,

Adrian Doru Nica

Compartiment Proiecte, Programe europene,

Mădălina Potec

Compartiment Resurse Umane, Salarizare,

Mihaela Gherman
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