
 

RAPORT DE ACTIVITATE

DECEMBRIE  2019

I. Domeniul investiţii şi lucrări publice

În  luna  decembrie 2019 au  avut  loc  următoarele  manifestări

culturale: lansarea  Revistei „Dunărea de Jos”, nr. 214, participarea la

Ziua Naţională a României  şi  Ziua Victoriei Revoluției Române şi a

Libertății, organizarea Festivalului de Datini şi Obiceiuri de Crăciun

şi Anul Nou „Tudor Pamfile” ediţia a XXIX-a, alte acţiuni desfăşurate

în  parteneriat  cu  autorităţile  locale, acţiuni  pentru  care  s-au  consumat

resurse financiare în valoare de 50.450 lei.

Achiziţii publice realizate în luna de raportare, precum şi cele 

preconizate pentru luna următoare:
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În  luna  decembrie  2019 s-au  achiziţionat  bunuri  şi  servicii  în

valoare de 278.834 lei conform tabelului de mai jos pe capitole şi articole

bugetare:

Clasificaţie bugetară

Achiziţii publice

realizate luna
DECEMBRIE  2019

preconizate luna
IANUARIE  2019

              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

151.373
30.778
5.100
8.919
1.083
10.000

0
3.613
11.868
80.012

66.000
0

1.000
3.500
1.000
5.000

0
3.500
2.000
50.000

              20.02 12.881 0
              20.05 52.147 0
              20.06
                      20.06.01
                      20.06.02         

0
0
0

0
0
 0

              20.11 6.419 0
              20.13 0 0
              20.14 2.527 0
              20.30
                      20.30.30         

50.450
50.450

3.500
3.500

 TOTAL 20 275.797 69.500
59.40 3.037 3.100

              71.01.02 0 0

71.01.30 0 0

TOTAL 71 0 0

TOTAL GENERAL 278.834 72.600
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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:

 ½ post – Instrumentist – în cadrul Fanfarei „Valurile Dunării”; 

Postul  a  fost  ocupat  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 Galaţi şi al instituţiilor

publice subordonate Consiliului Județean Galaţi

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 1-31.12.2019 – O.U.G. nr.77/2013:

- posturi de conducere vacantate       6

- posturi de execuţie vacantate   47

Total posturi vacantate la data de 31.12.2019 – 53 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.

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.

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

-  2.12.2019 –  MÂNDRI ROMÂNAŞI şi

ROMÂNCUŢE – expoziţie de arte vizuale

a  elevilor  Claselor  de  Pictură  –  grupele

mici  (prof.  Olimpia  Ştefan)  şi  spectacol

folcloric al elevilor Clasei de Canto muzică

populară  (prof.  Mitriţa  Velicu);  parteneri:

Şcoala  Gimnazială  nr.  13  (institutor

Daniela  Balcan)  –  Salonul  Artelor  al

Centrului Cultural (public - 80 persoane)

-  5.12.2019  –  ÎN  AŞTEPTAREA  LUI

MOŞ  NICOLAE  –  concert  susţinut  de

elevii  Claselor  de  Pian  (prof.  Angelica

Capră) şi Chitară (prof. Ştefan Munteanu) –

Sala  „Sergiu  Dumitrescu”  a  Centrului

Cultural (public - 50 persoane)

6
C.Bojii/9 ianuarie 2020



- 15.12.2019 – apariția Revistei DUNĂREA DE JOS, nr. 214, publicaţie

de cultură editată de instituţia noastră

Proiecte proprii realizate în cadrul programelor

în afara sediului instituției

- 3.12.2019 – NINGE, NINGE – spectacol

al  elevilor  Clasei  de  Balet  (prof.  Rodica

Androne) cu participarea elevilor Claselor

de  Chitară  (prof.  Ştefan  Munteanu)  şi

Canto muzică uşoară (prof. Emilia Savu) –

la  Teatrul  Naţional  de  Operă  şi  Operetă

„Nae Leonard” (public - 300 persoane)
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- 3.12.2019 –  CÂNTEC ROMÂNESC  –

spectacol  folcloric  al  elevilor  Clasei  de

Canto  muzică  populară  (prof.  Mitriţa

Velicu)  –  la  Centrul  Multifuncţional  de

Servicii Socio-Medicale pentru Persoane Vârstnice (public - 40 persoane)

- 12.12.2019 – 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)

- 12.12.2019 –  IARNA, CÂNTECELE...

şi  NOI  –  spectacol  al  elevilor  Clasei  de

Canto muzică uşoară (prof. Emilia Savu) –

la  Sala  de  spectacole  a  Liceului  de  Arte

„Dimitrie Cuclin” (public - 100 persoane)

-  20.12.2019  –  FLORI  DALBE  de  MĂR  –

spectacol  folcloric  al  elevilor  Clasei  de  Canto

muzică  populară  (prof.  Mitriţa  Velicu)  şi

expoziţie  a  elevilor  Clasei  de  Pictură  (prof.

Olimpia Ştefan) – la Centrul Multifuncţional de

Servicii  Socio-Medicale  pentru  Persoane

Vârstnice (public - 40 persoane)
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-  20.12.2019  –  spectacol  folcloric  susţinut  de  Ansamblul  „Doina

Covurluiului”, în cadrul programului Clepsidra, proiectul Filantropia - la

Căminul pentru persoane vârstnice „Sfântul Spiridon”

(public - 40 persoane)

- 21-22.12.2019 –  Festivalul de Datini şi

Obiceiuri  de  Crăciun  şi  Anul  Nou

TUDOR  PAMFILE,  ediţia  a  XXIX-a  –

revitalizarea şi valorificarea obiceiurilor de

Crăciun şi Anul Nou şi aducerea datinilor

tradiţionale  în  faţa  comunităţii  locale;  au

participat  grupuri  și  ansambluri  de

colindători  din  Botoșani,  Maramureș,

Neamț, Vaslui, Bacău și Galați - la Teatrul

Dramatic  „Fani  Tardini”  şi  esplanada

Arhiepiscopiei Dunării de Jos

(public – 1.500 persoane)

- 27.12.2019 – concert de muzică de promenadă şi divertisment susţinut

de Fanfara „Valurile Dunării”, în cadrul programului Clepsidra, proiectul

Filantropia - la Căminul de zi pentru persoane asistate

(public - 40 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)

- 7.12.2019 –  Festivalul naţional STELE

DE GHEAŢĂ  – elevele  Clasei  de Canto

muzică populară (prof.  Mitriţa Velicu) au

câştigat următoarele premii: Lidia Ciurea -

Premiul 1 la secţiunile Muzică populară şi

Muzică  uşoară-colinde;  Gianina  Maria

Petrea - Trofeul secţiunii Muzică populară

– Focşani (public - 300 persoane)

-  9.12.2019  –  elevii  Clasei  de  Canto

muzică  populară  şi  profesoara  Mitriţa

Velicu au prezentat un spectacol cu cântece

din  vatra  satului  în  cadrul  emisiunii

„Călător  prin folclor”  de la Favorit-TV –

Galaţi (public - 300 persoane)

-  11.12.2019  –  moment  artistic  susţinut  de  formaţia  de  dansatori  a

Ansamblului  folcloric  „Doina  Covurluiului”  în  cadrul  proiectului

Erasmus organizat de Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”

– Galaţi (public - 100 persoane)

-  14.12.2019  –  Festivalul  ROYAL  KING  AND  QUEEN  OF  THE

GLOBE -  eleva  Clasei  de  Canto  muzică  uşoară,  prof.  Emilia  Savu,

Bianca Mocanu  a obţinut  Locul 1 la secțiunea  Pop românesc  – palatul

Parlamentului, Bucureşti (public - 400 persoane)
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-  14.12.2019  –  Festivalul  FEST

TALENTS  –  elevele  Clasei  de  Canto

muzică  uşoară,  prof.  Emilia  Savu,  au

obţinut următoarele premii:

-  Adelina  Chiriac,  Ilenia  Lăpuşneanu,

Alexia  Paraschiv -  Trofeul categoriei  la

secţiunea Pop românesc

-  Adelina  Chiriac,  Yasmina  Sandu -

Trofeul grupei lor, la  Pop internaţional şi

Etno

- Alexia Paraschiv, Yasmina Sandu - Locul

1 la Etno şi Pop românesc

-  Bianca  Tudose -  Trofeul categoriei  la

secţiunea Pop internaţional

- Yasemin Bilikan, Sonia Ciuraru - Locul 1

la Pop internaţional şi Pop românesc

-  Adelina  Chiriac -  Marele  Premiu

TROFEU SHOW

- Bianca Mocanu, care a participat la două

festivaluri în aceeaşi zi -  Trofeul grupei la

sectiunea  Etno,  Locul  1 la  două  secţiuni,  Pop românesc și  Muzică

populară – Artcub, Bucureşti (public - 400 persoane)
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Proiecte realizate ca partener/coproducător

-  1.12.2019  –  ZIUA  NAŢIONALĂ  A

ROMÂNIEI –  participarea  Fanfarei

„Valurile  Dunării”  la  ceremonialul  de

comemorare,  parada  militară  şi  retragerea

cu  torţe  –  Mausoleul  Eroilor,  esplanada

Potcoava  de  Aur,  Monumentul  Regiment

11 Siret (public – 2.000 persoane)

- 14.12.2019 –  COPIL CA TINE SUNT

ŞI  EU  –  elevii  Clasei  de  Canto  muzică

populară  (prof.  Mitriţa  Velicu)  au

participat  la  acest  spectacol  dedicat

sărbătorilor  de  iarnă;  organizator:  Fundația  „Familia”  –  Aula  Magna,

Universitatea Danubius (public - 200 persoane)

-  19.12.2019  –  DUPĂ  DATINA  STRĂBUNĂ –  lecţie  de  folclor

susţinută de Ştefan Negură (instrumente de suflat,  Ansamblul  folcloric

„Doina  Covurluiului”)  în  cadrul  acestui  proiect;  organizator:  Şcoala

Gimnazială Specială „Constantin Pufan” – Galaţi (public - 50 persoane)

- 20-24.12.2019 – recitaluri folclorice susţinute de soliştii Ansamblului

„Doina  Covurluiului”  cu  ocazia  sărbătorilor  de  iarnă;  organizator:

Primăria municipiului Galaţi – Piaţa Centrală, Galaţi

(public - 300 persoane)
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-  22.12.2019 –  ZIUA VICTORIEI  REVOLUȚIEI  ROMÂNE ȘI  A

LIBERTĂȚII – participarea Fanfarei „Valurile Dunării” la manifestările

legate  de  aniversarea  a  30  de  ani  de  la  Revoluţia  din  Decembrie  –

Monumentul Eroilor Martiri (public – 500 persoane)

În  medie,  estimăm  că  la  manifestările  organizate  de  Centrul

Cultural „Dunărea de Jos” (11 evenimente),  festivaluri  şi  spectacole la

care am participat (5 evenimente) şi la cele la care instituția noastră a fost

parteneră (5 evenimente) în luna decembrie 2019 au participat în jur de

6.780 de persoane.
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Activităţi programate pentru luna IANUARIE 2020

•  6 – BOBOTEAZA – ceremonial 

• 15 –  ZIUA CULTURII NAŢIONALE – concert

• 24 – ZIUA UNIRII – ceremonial aniversar

• CAMIL RESSU – 140 de ani de la naştere – lansare carte poştală 

•  PETRU CARAMAN – 40 de ani de la trecerea la cele veşnice  –

simpozion şi expoziţie de fotografie

•  CLEPSIDRA –  concerte  susţinute  de  Fanfara  „Valurile  Dunării”  şi

Ansamblul folcloric „Doina Covurluiului”

•  SEARĂ DE FOLCLOR -  spectacole  folclorice cu solişti  consacraţi

susţinute de Ansamblul „Doina Covurluiului”

•  ITINERAR FOLCLORIC GĂLĂŢEAN -  spectacole  folclorice  cu

solişti  consacraţi  susţinute  de  Ansamblul  „Doina

Covurluiului”

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 ianuarie 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 Mădălina 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

15
C.Bojii/9 ianuarie 2020


