
 

RAPORT DE ACTIVITATE

DECEMBRIE  2022

I. Domeniul investiţii şi lucrări publice

În  luna  decembrie 2022 s-au  decontat  cheltuieli  pentru

tipărirea  Revistei  „Dunărea de  Jos” nr.  249,  Festivalul  de  datini  şi

obiceiuri  de  Crăciun  şi  Anul  Nou  „Tudor  Pamfile”,  ediţia  XXXI,

tipărirea  cărţii  Misterele  Galaţilor,  autoare  Violeta  Ionescu,  şi  alte

manifestări desfăşurate în parteneriat cu celelalte autorităţi locale, acţiuni

pentru care s-au consumat resurse financiare în valoare de 203.713 lei.

Achiziţii publice realizate în luna de raportare, precum şi 

cele preconizate pentru luna următoare:
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În  luna  decembrie  2022 s-au  achiziţionat  bunuri  şi  servicii  în

valoare de 667.639 lei conform tabelului de mai jos pe capitole şi articole

bugetare:

Clasificaţie bugetară
Achiziţii publice

realizate luna
DECEMBRIE  2022

preconizate luna
IANUARIE  2023

              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

436.001
46.259
8.907

30.192
1.699
5.000

0
5.647

15.136
323.161

67.500
0
0

10.000
1.500

0
0

4.000
2.000

50.000
              20.02 0 0
              20.05 8.514 0
              20.06
                      20.06.01
                      20.06.02         

531
531

0

300
300

0
20.11 5.653 0
20.12 0 0
20.13 0 0
20.14 4.018 3.000
20.30

20.30.30
203.713
203.713

10.000
10.000

 TOTAL 20 658.430 80.800
59.40 8.939 8.000

              71.01.01 0 0

71.01.03 0 0

71.03 0 0

TOTAL 71 0 0
TOTAL GENERAL 667.369 88.800
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II. Domeniul resurse umane

1. Număr posturi aprobate de autoritatea coordonatoare: 79

2. Număr posturi ocupate: 65

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:

4 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 1-31.12.2022 – O.U.G. nr.77/2013:

- posturi de conducere vacantate       7

- posturi de execuţie vacantate   57 ½

Total posturi vacantate la data de 31.12.2022 – 64 ½ 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 Hîncești, Republica Moldova, finanţat în cadrul Programului

Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, ce va avea

ca rezultat final construirea unei săli de spectacole necesare desfășurării

activității  Centrului Cultural  „Dunărea de Jos” şi  restaurarea  Morii  cu

Aburi de la Mereşeni, Republica Moldova.

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: 10 

6. Numărul de solicitări înregistrate, adresate de persoane fizice: 1

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: 1

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

- 15.12.2022 – apariția Revistei DUNĂREA DE JOS, nr. 249, publicaţie

de cultură editată de instituţia noastră
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-  15.12.2022  –  SIMBOLURI

ANGELICE  –  vernisajul  expoziţiei

elevilor  Claselor  de  Pictură,

Iconografie,  Artă  decorativă  şi

Design,  prof.  Olimpia  Ştefan  –  Sala

Rondă (public – 50 persoane)

-  15.12.2022  –  CĂSUŢA  cu

POVEŞTI MUZICALE  – concert  al

elevilor Clasei de Pian, prof. Angelica

Capră,  şi  moment  artistic  susţinut  de

elevii Clasei de Actorie, prof. Gabriel

Enache – Sala Rondă

(public – 50 persoane)
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-  16.12.2022  –  COLINDE  de

CRĂCIUN  –  concert  al  elevilor

Clasei  de  Pian  şi  Acordeon,  prof.

Viorica State – Sala Rondă

(public – 50 persoane)

-  16.12.2022 –  GALAŢI,  ORAŞUL SCRIE, ORAŞUL CITEŞTE  –

apariţia cărţii poştale Revista „Dunărea de Jos” 2022
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-  19-20.12.2022  –  CONCERT  de

CLASĂ  – concert  al  elevilor  Clasei

de  Pian,  prof.  Olga  Chiciuc  –  Sala

Rondă (public – 100 persoane)

- 20.12.2022 – editarea volumului  MISTERELE GALAŢILOR, autor

Violeta Ionescu
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-  22.12.2022  –  VIS  de  IARNĂ  –

spectacol al elevilor Claselor de Canto

muzică  uşoară  şi  populară,  prof.

Mirela Sandu – Salonul Artelor

(public – 100 persoane)

-  .12.2022 – apariția broşurii  Patrimoniul cultural şi  istoric în  Galaţi,

activitate  ce  face  parte  din  proiect Trecutul  are  un  nou  viitor  –

Cooperare transfrontalieră în vederea valorificării patrimoniului cultural

în  Galați,  România  și  Hîncești,  Republica Moldova,  finanţat  în cadrul

Programului  Operaţional  Comun  România-Republica  Moldova  2014-

2020
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Proiecte proprii realizate în cadrul programelor

în afara sediului instituției

- 12.12.2022 –  IARNA, CÂNTECELE şi NOI  – spectacol al elevilor

Clasei de Canto muzică uşoară, prof. Emilia Savu – Teatrul Naţional de

Operă şi Operetă „Nae Leonard” (public – 350 persoane)

- 17.12.2022 –  TUDOR PAMFILE,

ed.31 – festival de datini şi obiceiuri

de  Crăciun  şi  Anul  Nou  la  care  au

participat  grupuri  din  Braşov,  Gorj,

Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Suceava,

Neamţ,  Olt,  Ansamblul  „Doina

Covurluiului”,  Corul  „Camerata

Juventus”,  invitat  special  Gheorghe

Turda – Sala Sporturilor

(public – 2.000 persoane)

- 17.12.2022 – TUDOR PAMFILE, ed.31 – festival de datini şi obiceiuri

de Crăciun şi Anul Nou la care au participat 14 grupuri folclorice din

judeţ, din ţară şi din Republica Moldova – Catedrala Arhiepiscopală

(public – 1.000 persoane)
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-  19.12.2022  –  MAGIA

CRĂCIUNULUI  –  spectacol  al

elevilor  Claselor  de  Balet,  prof.

Rodica  Androne,  Canto  muzică

uşoară,  prof.  Emilia  Savu,  Angelica

Stanciu, Mirela Sandu, Canto muzică

populară, prof. Mitriţa Velicu, Mirela

Sandu, Chitară, prof. Mihai Susma, şi

expoziţie  de  artă  plastică  a  elevilor

Claselor de Pictură, Artă decorativă şi

Design, prof. Olimpia Ştefan – Teatrul

Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard”

(public – 350 persoane)

-  20.12.2022  –  CONCERT  de

CRĂCIUN  –  spectacol  susţinut  de

Fanfara  „Valurile  Dunării”,  soliştii

Angelica  Stanciu  şi  Claudiu  Rusu,

elevii  Claselor  de  Canto  muzică

uşoară,  prof.  Angelica  Stanciu  şi

Mirela  Sandu,  Chitară,  prof.  Mihai

Susma  –  Teatrul  Dramatic  „Fani

Tardini” (public – 300 persoane)
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Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc.

(la nivel național/ internațional)

-  8.12.2022  –  Festivalul-concurs

Național  de  Pian  PIAN  DE

POVESTE, ediţia a VI-a – elevii dnei

prof.  Angelica  Capră  au  obţinut

următoarele distincţii: Premiul special

–  Rafaela  Costache;  Premiul  2  –

Carolina  Mardare şi  Sofia  Vesa –

Ploieşti (public – 200 persoane)

- 10.12.2022 – Festivalul Naţional de

Muzică Uşoară şi Populară MAGIA

FULGILOR DE NEA, ediţia a II-a –

Sofia Cudălbeanu,  elevă  la  Clasa  de

Canto  muzică  uşoară,  prof.  Emilia

Savu,  a  obţinut  Premiul  I secţiunea

Interpretare– Slobozia

(public – 150 persoane)

-  11.12.2022  –  spectacol  susţinut  de  Ansamblul  folcloric  „Doina

Covurluiului”  în  cadrul  evenimentului  caritabil  organizat  de  Asociaţia

„Respectul semenilor” – sat Costi, Tuluceşti, Galaţi

(public – 100 persoane)
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-  11.12.2022  –  Festivalul  E

CRĂCIUN LA NOI ACASĂ – elevii

Clasei de Canto muzică uşoară, prof.

Emilia  Savu,  au  obţinut  numeroase

premii şi Trofeul festivalului –  Irina

Pavel – Galaţi (public – 150 persoane)

-  12.12.2022  –  Festivalul  E

CRĂCIUN  LA  NOI  ACASĂ –

Nicolas  Andrei  Gavriliu,  elev  al

Clasei  de  Canto  muzică  populară,

prof. Mirela Sandu, a obţinut Trofeul

categoriei – Galaţi

(public – 150 persoane)

-  16-22.12.2022  –  Festivalul

Internaţional  GOLDEN  PALM –

elevii Clasei de Canto muzică uşoară,

prof.  Emilia  Savu,  au  obţinut

următoarele premii: Rebeca Nicoară –

Locul I [pop internaţional] şi Locul 2

[muzică folk];  Liviu Sandu – Locul 2 [pop internaţional şi muzică folk],

ambii câştigând şi concursul de Miss and Mr. Sharm Superstar Universe

2022 – Dubai (public – 1.000 persoane)
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-  18.12.2022  –  FESTIVALUL

IERNII – Denisa Ioana Costea, elevă

în anul II  la  Clasa de Canto muzică

populară,  prof.  Mitriţa  Velicu,  a

obţinut Trofeul categoriei de vârstă 8-

10 ani şi  Trofeul la categoria Colinde

– Constanţa (public – 150 persoane)

- .12.2022 – Festivalul Internaţional

CÂNTEC DE STEA – Denisa Ioana

Costea,  elevă  în  anul  II  la  Clasa  de

Canto muzică populară,  prof.  Mitriţa

Velicu,  a  obţinut  Premiul  II la

categoria de vârstă 5-11 ani – Piatra-

Neamţ (public – 200 persoane)

Proiecte realizate ca partener/coproducător

-  1-4.12.2022  –  TÂRG  de

SFÂNTUL APOSTOL ANDREI –

târg şi spectacole folclorice susţinute

de Ansamblul „Doina Covurluiului”;

organizatori: Primăria municipiului Galaţi şi Consiliul Judeţean Galaţi –

Grădina publică (public – 10.000 persoane)
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-  1.12.2022 –  ZIUA ROMÂNIEI –

ceremonial militar susţinut de Fanfara

„Valurile  Dunării”  –  bd.  Brăilei

(public – 500 persoane)

- 5.12.2022 – schimb de experienţă şi întâlnirea membrilor Ansamblului

folcloric „Doina Covurluiului” cu instructori coregrafi din judeţul Olt –

CCDJ (public – 18 persoane)

- 8.12.2022 –  GALA SCRIITORILOR, ediţia I –  proiect cultural care

își  propune  să  reconfigureze  locul  şi  rolul  literaturii  române

contemporane  în  lumea  de  astăzi  şi  s-o  revitalizeze,  readucând-o  în

atenţia  publicului;  organizatori:  Consiliul  Judeţean  Galaţi,  Uniunea

Scriitorilor din România filiala Sud-Est şi CCDJ – CJG

(public – 50 persoane)
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-  9.12.2022 – moment  artistic  susţinut  de  Ansamblul  folcloric  „Doina

Covurluiului”  cu  ocazia  anului  aniversar  al  Universităţii  „Dunărea  de

Jos” – Tuluceşti (public – 120 persoane)

- 16.12.2022 – moment artistic şi obiceiuri tradiţionale de iarnă susţinut

de artiştii Ansamblului folcloric „Doina Covurluiului” – Casa de Ajutor

Reciproc a pensionarilor (public – 120 persoane)

-  22.12.2022  –  ZIUA  VICTORIEI

REVOLUȚIEI  ROMÂNE  ȘI  A

LIBERTĂȚII –  ceremonial  militar

susţinut de Fanfara „Valurile Dunării”

în  memoria  celor  care  s-au  jertfit

pentru  înlăturarea  dictaturii

comuniste;  organizatori:  Instituția

Prefectului  -  Județul  Galați  și

Garnizoana  Galați –  Monumentul

Eroilor Martiri

(public – 150 persoane)

 

-  30.12.2022  –  ceremonial  militar

susţinut de Fanfara „Valurile Dunării”

la  depunerea  jurământului  militar de

cadre  militare  și  soldați  gradați

profesioniști  –  Inspectoratul  pentru

Situaţii de Urgenţă Galaţi (public – 500 persoane)
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Estimăm  că  la  manifestările  organizate  de  Centrul  Cultural

„Dunărea  de  Jos”  (14  evenimente),  festivaluri  şi  spectacole  la  care  a

participat  (8  evenimente)  şi  la  cele  la  care  instituția  noastră  a  fost

parteneră (8 evenimente) în luna decembrie 2022 au participat în jur de

17.800 de persoane.

Activităţi programate pentru luna IANUARIE 2023

• 6 ianuarie – Boboteaza 

• 15 ianuarie – Revista DUNĂREA DE JOS, nr. 250

• 15 ianuarie – ZIUA CULTURII NAŢIONALE

• 24 ianuarie – ZIUA UNIRII

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 ianuarie 2023,

iar  pentru  o  comunicare  sporită,  ziariștii  primesc  atât  comunicate  de

presă, cât şi imagini.

Manager, 

Vali Viorel Sandu
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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

Serviciu Fanfara „Valurile Dunării”,

Șef Serviciu Școala de Arte,

Doru Cimpoeru

Compartiment Proiecte, Programe europene,

Mădălina Potec

Compartiment Resurse umane, Salarizare,

Adriana Căpăţînă
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