
 

RAPORT DE ACTIVITATE

MAI  2021

I. Domeniul investiţii şi lucrări publice

În  luna  mai 2021 au  avut  loc  următoarele  manifestări

culturale:  lansarea  Revistei  „Dunărea  de  Jos”,  nr.  230,  Concursul

Internaţional  de  Interpretare  „Pianul  fermecat”,  ediţia  a  VI-a,  şi

participarea  la  acţiuni  desfăşurate  în  parteneriat  cu  celelalte  autorităţi

locale, acţiuni pentru care s-au consumat resurse financiare în valoare de

6.468 lei.

Achiziţii publice realizate în luna de raportare, precum şi 

cele preconizate pentru luna următoare:
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În luna mai 2021 s-au achiziţionat bunuri şi servicii în valoare de

78.420 lei conform tabelului de mai jos pe capitole şi articole bugetare:

Clasificaţie bugetară
Achiziţii publice

realizate luna
MAI  2021

preconizate luna
IUNIE  2021

              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

71.952
0
0

4.385
1.010

0
0

3.314
945

62.298

83.300
2.000
1.000
4.500
1.500

0
0

3.300
1.000
70.000

              20.02 0 55.000
              20.05 0 0
              20.06
                      20.06.01
                      20.06.02         

0
0
0

200
200
0

20.11 0 0
20.12 0 0
20.13 0 0
20.14 0 1.000
20.30

20.30.30
6.468
6.468

10.000
10.000

 TOTAL 20 78.420 149.500
59.40 6.164 6.200

              71.01.01 0 0

71.01.30 0 0

71.03 0 0

TOTAL 71 0 10.000

TOTAL GENERAL 132.698 159.500
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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 1-31.05.2021 – O.U.G. nr.77/2013:

- posturi de conducere vacantate       7

- posturi de execuţie vacantate   55

Total posturi vacantate la data de 31.05.2021 – 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

- 15.05.2021 – apariția Revistei DUNĂREA DE JOS, nr. 230, publicaţie

de cultură editată de instituţia noastră

-  29.05.2021  –  Concursul

Internaţional  de  Interpretare

PIANUL  FERMECAT –  online,

ediţia a VI-a 
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Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului

instituției

-  23.05.2021  –  program

CLEPSIDRA,  proiect

PROMENADA – concert de muzică

de  promenadă  susţinut  de  Fanfara

„Valurile Dunării” -  Grădina Publică

(public – 30 persoane)

-  30.05.2021  –  program  CLEPSIDRA,  proiect  PROMENADA –

concert de muzică de promenadă susţinut de Fanfara „Valurile Dunării” -

Grădina Publică (public – 30 persoane)
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Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc.

(la nivel național/ internațional)

- 05.2021 – Concursul internaţional

MUZICA  NE  POATE  UNI –

Alexandru  Constantin  Ţîrdea,  elevul

Clasei de Pian, prof. Angelica Capră,

a  obţinut  Premiul  de  Excelenţă şi

Premiul Special al Juriului.

- 05.2021 – Concursul internaţional

de  interpretare  muzicală

SONOSOPHIA (online), ediţia a V-a

– Ioana Sofia Neamţu,  elevul  Clasei

de  Pian,  prof.  Angelica  Capră,  a

obţinut Premiul I – Piatra Neamţ

-  05.2021  –  Concursul  naţional  de

interpretare  pentru  pian  LIRIKA,

ediţia  a  III-a  – Ioana Sofia  Neamţu,

elevul Clasei de Pian, prof.  Angelica

Capră, a obţinut Premiul I – Bucureşti
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-  05.2021  –  Concursul  naţional  de

pian  VIRTUOZII,  ediţia  a  XII-a  –

Ioana Sofia Neamţu, elevul Clasei de

Pian, prof. Angelica Capră, a obţinut

Premiul II – Brăila

- 05.2021 –  Festivalul BRILLIANT

RECORDS, ediţia I, Piteşti – Alexia

Oana  Mocăniţă,  eleva  Clasei  de

Canto  muzică  uşoară,  prof.  Emilia

Savu,  a  obţinut  Locul  I la  categoria

14-16 ani;  Concursul MUSIC CITY

SONG, ediţia a III-a, Bucureşti – un

cover înregistrat în studio

-  22.05.2021  –  Festivalul

ZODIACUL ARTELOR,  Făgăraş –

Sofia  Luca,  eleva  Clasei  de  Canto

muzică  uşoară,  prof.  Emilia  Savu,  a

obţinut  Trofeul  „Steaua

Făgăraşului”, Trofeele la  categoriile

muzică românească şi internaţională
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-  22.05.2021  –  Festivalul  naţional

MAGIA  COPILĂRIEI,  Slobozia –

Miruna Mari  Enuţă,  eleva  Clasei  de

Canto  muzică  uşoară,  prof.  Angelica

Stanciu, a obţinut Locul I la secţiunea

pop românesc, categoria 9-10 ani

-  22-26.05.2021  –  Concursul

naţional  de  interpretare

SCHERZO, ediţia I – Teodora Stoica

şi Alexia Andreea Lazăr, eleva Clasei

de  Canto  muzică  uşoară,  prof.

Angelica Stanciu, au obţinut  Premiul

I de Excelenţă şi, respectiv, Premiul I.

-  29.05.2021  –  Festivalul  TOPUL

MINI  VEDETELOR,  Slănic

Moldova – Maria Popa, eleva Clasei

de Canto muzică uşoară, prof. Emilia

Savu  (premiată  cu  Trofeul

„Profesorul  meu e  cel  mai tare”),  a

obţinut  Locul  I la  secţiunile  Pop

francez şi Pop internaţional şi Locul II

la Pop românesc.
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-  29.05.2021  –  CRISSMUSIC

FESTIVAL,  ediţia  X – Adnana

Mocanu –  Trofeul  Junior;  Clasa  de

Canto  muzică  uşoară,  prof.  Emilia

Savu, a participat cu 15 elevi (între 5

şi  52  de  ani)  care  au  obţinut

numeroase premii. 

-  29.05.2021  –  CRISSMUSIC

FESTIVAL, ediţia X – Ştefan Bălan

–  Trofeul,  Iulia  Teodora  Stoica  –

Locul  1 (16-18 ani),  Maria  Preda –

Locul  II,  Bianca  Istrate  –  Locul  II,

Alexia Lazăr – Locul III; concurenţii

fac parte din Clasa de Canto muzică

uşoară, prof. Angelica Stanciu.

Proiecte realizate ca partener/coproducător

- 8-9.05.2021 – ULTRAMARATON

Galaţi,  ediţia  I –  organizator  APCA

Galaţi  –  Asociaţia  de  Sprijin  pentru

Părinţii  şi  Copiii  cu  Autism  –

instituţia  noastră  a  asigurat

sonorizarea evenimentului – Pădurea Gârboavele (public – 200 persoane)
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- 26-27.05.2021 – orchestra Ansamblului Folcloric „Doina Covurluiului”

a  participat  la  filmarea  unui  scurt-metraj  despre  Maria  Tănase;

organizator: Asociaţia Profesorilor de Arte – Bucureşti

În  medie,  estimăm  că  la  manifestările  organizate  de  Centrul

Cultural  „Dunărea  de  Jos”  (4  evenimente),  festivaluri  la  care  a  avut

participanţi  (11  evenimente)  şi  la  cele  la  care  instituția  noastră  a  fost

parteneră (2 evenimente) în luna mai 2021 au participat în jur de 260 de

persoane.

Activităţi programate pentru luna IUNIE 2021

• 8 iunie – Bucuria dansului - spectacol 

• 10 iunie – ZIUA EROILOR – ÎNĂLŢAREA

• 12 iunie – NOAPTEA MUZEELOR

• 15 iunie – Revista DUNĂREA DE JOS, nr. 231

• 18-20 iunie – Târgul Meşterilor Populari

• 20 iunie – Sărbătoare la Brateş - spectacol folcloric 

• 24 iunie – ZIUA IEI 

• 25-27 iunie – POEZIA – Port la Dunăre – festival de literatură

• 28 iunie – FEERIA DANSULUI – festival de dans

• 29 iunie – ZIUA DUNĂRII 

• iunie-iulie – Colecţia LITERATURĂ LA GALAŢI – 

Victor Cilincă – Abecedar istoric gălăţean – editare carte
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• iunie – Arta foto – expoziţie de fotografie 

• iunie – Festivalul CEATA LUI PIŢIGOI – festival de muzică uşoară

pentru copii 

• iunie – Pomul vieţii – Tezaur etnofolcloric – cercetare etnofolclorică 

• iunie – Pomul vieţii – Casa satului – întâlnire cu responsabilii culturali

din judeţ 

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.

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 iunie 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
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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,

Mihai Susma

Compartiment Proiecte, Programe europene,

Mădălina Potec

Compartiment Resurse umane, Salarizare,

Mihaela Maxim
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