RAPORT DE ACTIVITATE
FEBRUARIE 2020

I. Domeniul investiţii şi lucrări publice

În luna februarie 2020 a avut loc lansarea Revistei
„Dunărea de Jos”, nr. 216 şi participarea la alte acţiuni desfăşurate în
parteneriat cu celelalte autorităţi locale, acţiuni pentru care s-au consumat
resurse financiare în valoare de 2.766 lei.
Achiziţii publice realizate în luna de raportare, precum şi
cele preconizate pentru luna următoare:
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În luna februarie 2020 s-au achiziţionat bunuri şi servicii în
valoare de 82.421 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
20.13
20.14
20.30
20.30.30
TOTAL 20
59.40
71.01.02
71.01.30
TOTAL 71
TOTAL GENERAL

Achiziţii publice
realizate luna
preconizate luna
FEBRUARIE 2020
MARTIE 2020
79.452
97.700
0
0
0
1.000
15.724
16.000
933
1.200
0
5.000
0
0
3.743
3.500
3.781
4.000
55.271
60.000
0
0
0
0
203
100
203
100
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
4.500
2.766
4.500
82.421
95.300
3.256
4.000
0
0
0

0

0

0

85.677

99.300
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II. Domeniul resurse umane
1. Număr posturi aprobate de autoritatea coordonatoare: 79
2. Număr posturi ocupate: 73 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 1-29.02.2020 – O.U.G. nr.77/2013:
- posturi de conducere vacantate
- posturi de execuţie vacantate

6
48

Total posturi vacantate la data de 29.02.2020 – 54 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.
 19 februarie – participare întâlnire de lucru privind introducerea
CAF ca instrument de management al calității și performanței la
nivelul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galați. În cadrul
întâlnirii s-au analizat chestionarele completate de către evaluatorii
voluntari, încercându-se o aliniere a răspunsurilor necesară pentru
elaborarea analizei organizaționale de la nivelul instituției.
Jocul popular autentic din Lunca Prutului Inferior - proiect
derulat prin AFCN - Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul
are în vedere reconstituirea jocurilor tradiţionale, având ca finalitate un
spectacol demonstrativ şi editarea unei cărţi de specialitate.
 în implementare
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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

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
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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
- 15.02.2020 – apariția Revistei DUNĂREA DE JOS, nr. 216, publicaţie
de cultură editată de instituţia noastră

- 21.02.2020 – IUBEŞTE ROMÂNEŞTE –
vernisajul

expoziţiei

de

arte

vizuale

şi

prezentare vestimentară realizate de Carmen
Chetrone, absolventă a Clasei de Artă decorativă
şi design (prof. Olimpia Ştefan) şi moment
artistic prezentat de elevii Clasei de Canto
muzică populară (prof. Mitriţa Velicu) – la
Salonul Artei (public - 50 persoane)
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Proiecte proprii realizate în cadrul programelor
în afara sediului instituției
-

7.02.2020

–

CĂRŢI

FĂRĂ

FRONTIERE - Centrul Cultural Dunărea
de Jos în parteneriat cu Consulatul General
al României la Cahul a făcut o donație de
carte în limba română Liceului Teoretic
Ioan Vodă (manuale pentru clasele I – XII)
și Universității de Stat Bogdan Petriceicu
Hașdeu (reviste și cărți poștale). Mulțumiri
speciale doamnei consul general Anca
Corfu, care ne-a însoțit și îndrumat pe tot
parcursul acestui proiect - la Cahul,
Republica Moldova
- 14.02.2020 – concert de muzică de promenadă şi divertisment susţinut
de Fanfara „Valurile Dunării”, în cadrul programului Clepsidra, proiectul
Filantropia - la Căminul pentru persoane vârstnice „Ştefan cel Mare şi
Sfânt” (public - 40 persoane)
- 21.02.2020 – concert de muzică de promenadă şi divertisment susţinut
de Fanfara „Valurile Dunării”, în cadrul programului Clepsidra, proiectul
Filantropia - la Căminul pentru persoane vârstnice „Sfântul Spiridon”
(public - 40 persoane)
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-

28.02.2020

–

VESELIM

DE

DRAGOBETE - expoziție de fotografie
etnografică, prezentare de film pe tema
iubirii în tradiția satului de altădată,
spectacol susținut de Ansamblul Folcloric
„Doina Covurluiului”; au fost prezenţi
elevii

Școlii

Gimnaziale

„prof.

Emil

Panaitescu” și ai Liceului Tehnologic nr. 1
- la Casa de Cultură „Tache Avramescu”
Cudalbi - (public - 300 persoane)

- 28.02.2020 – AŞTEPTĂM PRIMĂVARA –
spectacol prezentat de elevii Clasei de Canto
muzică populară (prof. Mitriţa Velicu) – la
Centrul Multifuncţional de Servicii SocioMedicale pentru Persoane Vârstnice
(public - 50 persoane)
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Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc.
(în țară, la nivel național/ internațional, în Uniunea Europeană,
după caz în alte state)
- 2.02.2020 – Cu ocazia hramului Capelei
Palatului Episcopal şi împlinirea a 5 ani de
la deschiderea oficială a Muzeului Istoriei,
Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la
Dunărea de Jos, elevii Clasei de Pian, îndrumaţi de dna prof. Angelica
Capră, au susţinut un recital la care au participat: Andrei Borş, Daniel
Tăbăcaru, Mihai Zărnescu, Alexandru Tîrdea, Bianca Grecu şi Daria
Hărăbor - (public - 50 persoane)
- 15.02.2020 – Festivalul MOLDOVA MUSIC FEST – Karina
Chintoiu, elevă a Clasei de Canto muzică uşoară (prof. Emilia Savu), a
obţinut Locul 1 – Bacău (public - 200 persoane)
-

16-19.02.2020

–

Festivalul

VIVA

ITALIA – elevele dnei Emilia Savu, Clasa
de Canto muzică uşoară, au obţinut
următoarele premii: - Alexia Mocăniţă două

Locuri

1

la

secţiunile

Hit

Internaţional şi Pop românesc; - Yasemin
Biliktan - Locul 1 la secţiunea Pop internaţional; - Adnana Mocanu două Locuri 1 la secţiunile Pop internaţional şi Pop românesc; - Adelina
Chiriac - două Locuri 2 la secţiunile Pop internaţional şi Pop românesc,
invitaţii la două festivaluri – Roma (public - 1000 persoane)
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- 27.02.2020 – Concursul Naţional de
Artă Plastică ION IRIMESCU, ediţia a
XIII-a – elevele Clasei de Pictură (prof.
Olimpia Ştefan) au obţinut următoarele
premii:

Mihaela

Dragomir

Sandu

–

Marele Premiu; Victoriţa Dinu – Locul 1 –
Suceava (public - 150 persoane)

Proiecte realizate ca partener/coproducător
- nu este cazul
În medie, estimăm că la manifestările organizate de Centrul
Cultural „Dunărea de Jos” (7 evenimente), festivaluri/spectacole la care a
avut participaţi (4 evenimente) şi la cele la care instituția noastră a fost
parteneră în luna februarie 2020 au participat în jur de 1.900 de
persoane.
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Activităţi programate pentru luna MARTIE 2020
• 8 martie – 8 MARTIE – spectacol folcloric
• 9 martie – MAMA, CÂNTECELE şi NOI – spectacol
• 15 martie – Revista DUNĂREA DE JOS, nr. 217
• 21 martie – DOMNEASCĂ61POEZIE – Ziua Mondială a Poeziei
• martie – Bicentenar ALEXANDRU IOAN CUZA – carte poştală
• martie – BALUL MĂRŢIŞORULUI – spectacol de balet
• martie – DARURI MUZICALE DE MĂRŢIŞOR – spectacol
• martie – MĂRŢIŞORUL – concert de pian
• martie – CLEPSIDRA – concerte de muzică de promenadă şi
divertisment şi spectacole folclorice
• martie – SEARĂ DE FOLCLOR - spectacol
• martie – ITINERAR FOLCLORIC GĂLĂŢEAN – spectacol
• martie – CĂLĂTORIE ÎN SATUL ROMÂNESC – expoziţie
fotografică itinerantă şi seminar
Pentru tot anul 2020, 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 martie 2020,
iar pentru o comunicare sporită, ziariștii primesc atât comunicate de
presă, cât şi imagini.
Manager,
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
Dirijor Fanfara „Valurile Dunării”,
Marin Boroghină
Șef Serviciu Școala de Arte,
Petrică Șovăială
Compartiment Proiecte, Programe europene,
Mădălina Potec
Compartiment Resurse umane, Salarizare,
Mihaela Maxim
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