
 

RAPORT DE ACTIVITATE

DECEMBRIE  2017

I. Domeniul investiţii şi lucrări publice

În  luna  decembrie 2017 au  avut  loc  următoarele  evenimente

culturale: Târgul de Sfântul Andrei ediţia a XVII-a, cu un buget estimat

de 8.000 lei, din care s-a cheltuit 3.971,80 lei, Salonul naţional de artă

fotografică DUNĂREA DE JOS, cu un buget estimat de 6.500 lei, din

care  s-a  cheltuit  5.926,55 lei,  Festivalul  de  datini  şi  obiceiuri  de

Crăciun  şi  Anul  Nou TUDOR PAMFILE ediţia  a  XXVII-a,  cu  un

buget  alocat  de  50.000  lei, din  care  s-a  cheltuit  26.493  lei,  Premiile

Revistei  DUNĂREA DE JOS ediţia a XIII-a,  cu un buget estimat de

10.000 lei, din care s-a cheltuit  9.679,60 lei,  editare cd/broşură  Valori

autentice ale culturii populare din județul Galați - Obiceiuri de iarnă

la Dunărea de Jos,  cu un buget alocat  7.000 lei,  din care s-a cheltuit

6.905,50 lei,  lansarea Revistei „Dunărea de Jos”, nr. 190, cu un buget

estimat de 2.700 lei, din care s-a cheltuit 2.589 lei. 
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Achiziţii  publice  realizate  în  luna  de  raportare,  precum  şi  cele

preconizate pentru luna următoare:

În  luna  decembrie  2017 s-au  achiziţionat  bunuri  şi  servicii  în

valoare de 332.553 lei conform tabelului de mai jos pe capitole şi articole

bugetare:

Clasificaţie bugetară
Achiziţii publice

realizate luna
DECEMBRIE 2017

preconizate luna
IANUARIE  2018

              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

106.761
4.394
2.437
9.997
841

5.000
0

3.801
19.815
60.476

111.800
1.000
1.000
20.000
1.000
5.500

0
3.800
4.500
75.000

              20.02 26.560 0
              20.05 35.121 2.000
              20.06
                      20.06.01
                      20.06.02         

388
418
-30

2.500
1.000
1.500

              20.11 6.294 1.000
              20.13 0 500
              20.14 1.604 500

              20.30
                      20.30.30
                      20.30.30.1

50.228
50.228

0

20.000
20.000

 TOTAL 20 226.956 138.300
                71.01.01

71.01.30
103.944
1.653

0
0

TOTAL 71 105.597 0

TOTAL GENERAL 332.553 138.300

2
c.b./01.18



II. Domeniul resurse umane

1. Număr posturi aprobate de autoritatea coordonatoare: 79

2. Număr posturi ocupate: 75

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: s-a aplicat o sancţiune disciplinară – Avertisment – conform

art. 248, alin. 1, lit.  a, din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii  – cu

modificările ulterioare

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 1-31.12.2017 – O.U.G. nr.77/2013:

- posturi de conducere vacantate       6

- posturi de execuţie vacantate   35

Total posturi vacantate la data de 31.12.2017 – 41 posturi 
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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.

„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.
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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

 

 

- 4.12.2017 –  ŞEZĂTOARE la Dunărea de Jos – întâlnire în cadrul

şezătorilor lunare, activitate ce face parte din proiectul Tânărul şi tradiţia

strămoșilor, programul Satul din noi (participanţi – 12 persoane)

- 15.12.2017 – apariția  Revistei DUNĂREA

DE JOS, nr. 190, publicaţie de cultură editată

de instituţia noastră

-  12.12.2016  –  Premiile  Revistei

DUNĂREA  DE  JOS,  ediţia  a  XIII-a –

(public – 100 persoane)
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-  18.12.2017  –  AŞTEPTÂNDU-L  PE

MOŞ  CRĂCIUN –  concert  susţinut  de

elevii Clasei de pian (prof. Olga Chiciuc şi

Ovidiu Bulgaru) (public – 50 persoane)

- 18.12.2017 – TRADIŢII ÎN SUNET ŞI

CULOARE – expoziţia  elevilor  Claselor

de pictură, artă decorativă şi design (prof.

Olimpia  Ştefan)  şi  spectacol  al  elevilor

Claselor de pian (prof. Angelica Capră) şi

canto – muzică populară (prof. Mitriţa Velicu) (public – 80 persoane)

-  19.12.2017  –  AŞTEPTÂNDU-L  PE

MOŞ  CRĂCIUN –  concert  susţinut  de

elevii Claselor de pian (prof. Olga Chiciuc

şi Ovidiu Bulgaru) (public – 50 persoane)

Proiecte proprii realizate în cadrul programelor

în afara sediului instituției

-  1-3.12.2017  –  TÂRGUL  DE  SF.

ANDREI –  târg  de  meşteri  populari  şi

spectacol  susţinut  de  Ansamblul  folcloric

„Doina Covurluiului”  – la  Shopping City

Galaţi (public – 12000 persoane)
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- 4.12.2017 –  FLORI DALBE DE MĂR – spectacol susţinut de elevii

Clasei de canto – muzică populară (prof. Mitriţa Velicu) şi elevi de la

Şcoala gimnazială nr. 1 din comuna Gohor, judeţul Galaţi – la Centrul

Multifuncţional  de  Servicii  Socio-medicale  pentru  Persoane  Vârstnice

(public – 50 persoane)

-  8.12.2017  –  concert  de  muzică  de  promenadă  susţinut  de  Fanfara

„Valurile  Dunării”  în  cadrul  programului  CLEPSIDRA,  proiectul

Filantropia - la Căminul pentru persoane vârstnice „Ştefan cel Mare şi

Sfânt” (public - 40 persoane)

-  11.12.2017  –  Salonul  naţional  de  artă

fotografică DUNĂREA DE JOS - vernisajul

expoziţiei  –  în  holul  Facultăţii  de  inginerie

(public - 100 persoane)

-  11.12.2017  –  ÎN  AŞTEPTAREA  LUI

MOŞ CRĂCIUN – spectacol  susţinut  de

elevii  Clasei  de  balet  (prof.  Rodica

Androne)  având  ca  invitaţi  elevi  de  la

Clasele  de  canto  –  muzică  uşoară  (prof.

Emilia Savu şi Adina Lazăr) şi actorie (prof. Enache Gabriel Nistor) – la

Teatrul Muzical „Nae Leonard” (public – 250 persoane)
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- 13.12.2017 –  VIS DE IARNĂ – expoziţia

elevilor Clasei de pictură – grupa mică (prof.

Olimpia  Ştefan)  şi  spectacol  al  elevilor

Claselor  de  canto  –  muzică  populară  (prof.

Mitriţa  Velicu),  canto  –  muzică  uşoară

(Emilia  Savu)  şi  actorie  (prof.  Enache

Gabriel  Nistor) –  la  Complexul  Muzeal  de

Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă”

(public – 100 persoane)

- 16.12.2017 – concert de muzică de promenadă şi divertisment susţinut

de  Fanfara  „Valurile  Dunării”  în  cadrul  programului  CLEPSIDRA,

proiectul Filantropia - la Centrul de zi pentru persoane vârstnice

(public - 40 persoane)

- 17.12.2017 – UN DECEMBRIE CU... CÂNTEC! – spectacol susţinut

de elevii Claselor de canto – muzică uşoară (prof. Emilia Savu şi Adina

Lazăr)  şi  actorie  (prof.  Enache  Gabriel  Nistor)  –  la  Liceul  de  artă

„Dimitrie Cuclin” (public – 100 persoane)

-  17.12.2017  – Festivalul  de  datini  şi

obiceiuri  de  Crăciun  şi  Anul  Nou

TUDOR PAMFILE, ediţia a XXVII-a – la

Catedrala  Arhiepiscopală  şi  pe  esplanada

Casei de Cultură a Sindicatelor

(public – 1000 persoane)
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- 20.12.2017 – FLORI DALBE DE MĂR –

spectacol susţinut de elevii Clasei de canto –

muzică  populară  (prof.  Mitriţa  Velicu)  şi

elevi  de  la  Şcoala  gimnazială  nr.  1  din

comuna  Gohor,  judeţul  Galaţi  –  la  Centrul

Multifuncţional  de  Servicii  Socio-medicale

pentru Persoane Vârstnice

(public – 50 persoane)

-  21.12.2017  –  ACU-I  VREMEA  DE

COLIND! – spectacol de dansuri şi cântece

populare susţinut de elevii Claselor de iniţiere

folclor (prof. Mihaela Horujenco) şi canto –

muzică  populară  (prof.  Mitriţa  Velicu)  –  la

Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”

(public – 150 persoane)

-  29.12.2017  –  spectacol  folcloric  susţinut  de  Ansamblul  „Doina

Covurluiului” în cadrul programului CLEPSIDRA, proiectul Filantropia

- la Căminul pentru persoane vârstnice „Ştefan cel Mare şi Sfânt”

(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)

- 16.12.2017 –  Festivalul DECEMBRIE DE POVESTE – Şcoala de

Arte a fost reprezentată de elevi ai Clasei de canto – muzică uşoară (prof.

Emilia Savu): - Iulian Hilerin – Locul 1 („Pop internaţional” şi „Piese de

iarnă”); Adelina Chiriac – Locul 2 – la Bucureşti (public - 300 persoane)

-  4.12.2017 –  Concert  de  colinde –  spectacol  susţinut  de  Ansamblul

„Doina  Covurluiului”  (în  deschiderea  concertului  susţinut  de  Ştefan

Hruşcă) - la Shopping City Galaţi (public - 400 persoane)

Proiecte realizate ca partener/coproducător

-  1.12.2017  –  ZIUA  NAŢIONALĂ  A

ROMÂNIEI - ceremonial  militar susţinut

de  Fanfara  „Valurile  Dunării”  -  la

Monumentul  Eroilor  din  Cimitirul

„Eternitatea” şi Prefectură

(public - 300 persoane)

- 4.12.2017 – Şezătoare şi prezentări – în cadrul proiectului 

Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare din judeţul Galaţi – la 

Biblioteca „V. A. Urechia” (public - 100 persoane)
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-  20.12.2017  –  Salonul  internaţional

anual  al  profesorilor  de  arte  vizuale,

ediţia  a  XVI-a  –  vernisajul  expoziţiei;

organizator  UAP,  parteneri:  UAP  Galaţi,

UAP  Iaşi,  UAP  Brăila,  Asociaţia  „Sf.

Nicolae cel Milostiv” Iaşi, Primăria Iaşi –

Sala „Sergiu Dumitrescu” a CCDJ

(public - 100 persoane)

-  22.12.2017  –  ZIUA  EROILOR

REVOLUŢIEI  ROMÂNE  -  ceremonial

militar  susţinut  de  Fanfara  „Valurile

Dunării”  şi  depuneri  de  coroane  -  la

Monumentul Eroilor, Mausoleul Eroilor de

la Cimitirul „Eternitatea” şi Prefectură (public - 400 persoane)

În  medie,  estimăm  că  la  manifestările  organizate  de  Centrul

Cultural  „Dunărea  de  Jos”  (18  evenimente),  la  cele  la  care  instituția

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

reprezentanţi (2 evenimente) în luna decembrie 2017, au participat în jur

de 15.810 persoane.
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Activităţi programate pentru luna IANUARIE 2018

• 6 ianuarie – Boboteaza

• 8 ianuarie – Şezătoare la Dunărea de Jos

• 12 ianuarie – CLEPSIDRA – spectacol filantropic

• 15 ianuarie – Revista DUNĂREA DE JOS, nr. 191

• 15 ianuarie – ZIUA CULTURII NAŢIONALE

• 15 ianuarie - 15 februarie – Luna fotografiei româneşti

- expoziţie de artă fotografică

- Festivalul „Carl Pop de Szatmary”

• ianuarie – Programul „Pomul vieţii” - cercetare etnofolclorică în judeţ

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 2018,  cele  mai  importante  evenimente  ale

instituţiei noastre sunt ZIUA CULTURII NAŢIONALE şi manifestările

din cadrul Lunii fotografiei româneşti.
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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 ianuarie 2018,

iar  pentru  o  comunicare  sporită,  ziariștii  primesc  atât  comunicate  de

presă, cât şi imagini.

Manager, 

Florina Zaharia

Șef Serviciu Financiar-Contabilitate, Achiziţii, Administrativ,

Camelia Drăgulin

Șef Serviciu Cercetare, Conservare, Valorificare a

Tradiției și Creației Populare,

Eugenia Notarescu

Șef Serviciu Ansamblul folcloric „Doina Covurluiului”,

Ion Chiciuc

Șef Serviciu Fanfara „Valurile Dunării”,

Marin Boroghină

Șef Serviciu Școala de Arte,

Petrică Șovăială
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Șef Birou Marketing, Editură,

Adrian Doru Nica

Compartiment Proiecte, Programe europene,

Mădălina Potec

Compartiment Resurse umane, Salarizare,

Mihaela Gherman
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