RAPORT DE ACTIVITATE
IULIE 2021

I. Domeniul investiţii şi lucrări publice

În luna iulie 2021 s-au decontat cheltuieli pentru următoarele
acţiuni culturale: lansarea Revistei „Dunărea de Jos”, nr. 232,
Concursul Internaţional de Interpretare „Pianul fermecat”, ediţia a
VI-a, Festivalul de Dans „Feeria dansului”, ediţia a VII-a, spectacolul
„Vara, cântecele şi noi” şi pentru alte acţiuni desfăşurate în parteneriat
cu celelalte autorităţi locale, acţiuni pentru care s-au consumat resurse
financiare în valoare de 24.440 lei.
Achiziţii publice realizate în luna de raportare, precum şi
cele preconizate pentru luna următoare:
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În luna iulie 2021 s-au achiziţionat bunuri şi servicii în valoare de
157.764 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

Achiziţii publice
realizate luna
preconizate luna
IULIE 2021
AUGUST 2021
83.300
77.213
2.000
50
1.000
0
4.500
470
1.500
1.363
0
0
0
0
3.300
3.482
1.000
578
70.000
71.270
47.000
55.000
0
0
200
0
200
207
0
0
0
0
0
0
0
0
2671
1.000
24.440
10.000
24.440
10.000
151.531
149.500
6.233
6.200

71.01.01

0

0

71.01.30

0

0

71.03

0

0

0
157.764

10.000
159.500

TOTAL 71
TOTAL GENERAL
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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 1-31.07.2021 – O.U.G. nr.77/2013:
- posturi de conducere vacantate
- posturi de execuţie vacantate

7
55

Total posturi vacantate la data de 31.07.2021 – 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

- 15.07.2021 – apariția Revistei DUNĂREA DE JOS, nr. 232, publicaţie
de cultură editată de instituţia noastră
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Proiecte proprii realizate în cadrul programelor
în afara sediului instituției

- 11.07.2021 – HORĂ în SATUL din
PĂDURE – deschiderea Muzeului
satului

„Petru

Caraman”

Muzeului

Zonei

spectacol

folcloric

şi

a

Pescăreşti

şi

susţinut

de

Ansamblul „Doina Covurluiului” şi
grupuri

folclorice

invitate

din

comunele Rădeşti, Odaia Manolache,
Movileni, Valea Mărului şi Barcea,
urmate

de

vizitarea

muzeelor

–

Pădurea Gârboavele
(public – 1000 persoane)

- 16-18, 23-25, 30-31.07.2021 –
vizitarea
Caraman”

Muzeului satului
şi

a

„Petru

Muzeului

Pescăreşti – Pădurea Gârboavele
(public - 200 persoane)
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Zonei

- 2, 9, 12, 16, 18, 23, 26, 31.07.2021 –
FOTOGRAF CĂLĂTOR – curs de
artă

fotografică;

vizitarea

şi

fotografierea unor locuri deosebite din
oraşul Galaţi şi din împrejurimi:
Grădina

publică,

televiziune,

Turnul

Muzeul

de

de

Istorie,

Muzeul satului „Petru Caraman”,
Muzeul Zonei Pescăreşti, Grădina
Zoologică, Slănic Moldova, Tg. Ocna,
malul tulcean al Dunării
(participanţi – 20 persoane/zi)

Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc.
(la nivel național/ internațional)

- 2.07.2021 – Concursul VARA
TALENTELOR 2021 online – eleva
Amalia Gabriela Creţu, Clasa de Pian,
prof.

Ovidiu

Bulgaru,

a

obţinut

Premiul I de excelență – Floreşti, Cluj
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- 3.07.2021 – Festivalul FESTINA
SUMMER FEST, Bucureşti – elevele
Clasei de Canto muzică uşoară, prof.
Emilia Savu, au obţinut: Adelina
Chiriac – Marele Trofeu; Mara
Damaschin – Trofee la trei secţiuni;
Adelina Niculae – Trofee la două
secţiuni; Titiana Bumbaru – un Trofeu
-

14.07.2021

CLUBUL

–

CURIOŞILOR – moment artistic
susţinut de elevii Clasei de Canto
muzică uşoară, prof. Emilia Savu, în
cadrul

manifestării

–

Biblioteca

Judeţeană „V.A. Urechia”

Proiecte realizate ca partener/coproducător
- 29.07.2021 – ZIUA IMNULUI –
participarea

Fanfarei

„Valurile

Dunării” şi a soliştilor Ansamblului
folcloric „Doina Covurluiului” la
manifestaţiile organizate de Instituţia
Prefectului jud. Galaţi şi Garnizoana
Galaţi

–

Piaţa

Grădina publică
(public – 100 persoane)
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Tricolorului

din

În medie, estimăm că la manifestările organizate de Centrul
Cultural „Dunărea de Jos” (13 evenimente), festivaluri la care a avut
participanţi (3 evenimente) şi la cele la care instituția noastră a fost
parteneră (1 eveniment) în luna iulie 2021 au participat în jur de 1.460 de
persoane.

Activităţi programate pentru luna AUGUST 2021

• 2-6 august – TABĂRA de CREAŢIE
• 15 august – Revista DUNĂREA DE JOS, nr. 233
• 15 august – ZIUA MARINEI
• 15 august – Hramul satului Şiviţa – spectacol folcloric
• 31 august – ZIUA LIMBII ROMÂNE
• august – CLEPSIDRA – PROMENADA – concerte de muzică de
fanfară
• august – Pomul vieţii – Tezaur etnofolcloric – cercetare etnofolclorică
• august – Pomul vieţii – Casa satului – întâlnire cu responsabilii
culturali din judeţ
• august – FOTOGRAF CĂLĂTOR – şcoala foto de vară

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 august 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
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Dirijor Fanfara „Valurile Dunării”,
Marin Boroghină

Șef Serviciu Școala de Arte,
Mihai Susma

Compartiment Proiecte, Programe europene,
Mădălina Potec

Compartiment Resurse umane, Salarizare,
Mihaela Maxim
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