
 

RAPORT DE ACTIVITATE

IUNIE  2021

I. Domeniul investiţii şi lucrări publice

În  luna  iunie 2021 s-au  decontat  cheltuieli  pentru

următoarele acţiuni culturale: lansarea  Revistei „Dunărea de Jos”,  nr.

231,  Concursul  Internaţional  de  Interpretare  „Pianul  fermecat”,

ediţia a VI-a, Noaptea Muzeelor, spectacol Bucuria dansului şi acţiuni

desfăşurate în parteneriat cu celelalte autorităţi locale, acţiuni pentru care

s-au consumat resurse financiare în valoare de 4.958 lei.

Achiziţii publice realizate în luna de raportare, precum şi 

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

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

Clasificaţie bugetară
Achiziţii publice

realizate luna
IUNIE  2021

preconizate luna
IULIE  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

77.286
0
0

7.591
1.184

0
0

3.161
452

64.898

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
713
0

200
200
0

20.11 0 0
20.12 0 0
20.13 0 0
20.14 500 1.000
20.30

20.30.30
4.958
4.958

10.000
10.000

 TOTAL 20 83.457 149.500
59.40 6.233 6.200

              71.01.01 0 0

71.01.30 0 0

71.03 0 0

TOTAL 71 0 10.000

TOTAL GENERAL 89.690 159.500
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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 1-30.06.2021 – O.U.G. nr.77/2013:

- posturi de conducere vacantate       7

- posturi de execuţie vacantate   55

Total posturi vacantate la data de 30.06.2021 – 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

4
C.Bojii./07.2021



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

- 15.06.2021 – apariția Revistei DUNĂREA DE JOS, nr. 231, publicaţie

de cultură editată de instituţia noastră

-  15.06.2021  –  VACANŢA  MARE

pe  PORTATIV –  concert  de  pian

(clasa prof. Angelica Capră) şi chitară

(clasa prof.  Ştefan Munteanu) – Sala

„Sergiu Dumitrescu”

(public – 40 persoane)
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Proiecte proprii realizate în cadrul programelor

în afara sediului instituției

-  8.06.2021  –  BUCURIA

DANSULUI –  spectacol  de  balet

(clasa prof. Rodica Androne), invitaţi:

elevii  Claselor  de  Canto  muzică

uşoară  (prof.  Emilia  Savu  şi  prof.

Angelica  Stanciu)  şi  Chitară  (prof.

Mihai  Susma)  – Teatrul  Naţional  de

Operă  şi  Operetă  „Nae  Leonard”

(public – 250 persoane)

-  12.06.2021  –  NOAPTEA

MUZEELOR

–  La lumina opaiţului – expoziţie de

artă populară

-  Expoziţie  de  icoane  bizantine –

Clasa de pictură, prof. Olimpia Ştefan

- Recital de pian – Clasa de pian, prof.

Angelica Capră

-  Spectacol Ansamblul  folcloric

„Doina Covurluiului” 

-  la  Muzeul  Istoriei,  Culturii  şi

Spiritualităţii  Creştine  de  la  Dunărea

de Jos (public – 250 persoane)
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- 15.06.2021 – EMINESCU – 132 de

ani  de  la  moartea  poetului  –  Parcul

Eminescu (public – 20 persoane)

-  28.06.2021  –  FEERIA

DANSULUI, ediţia a VII-a – festival

naţional  de  dans  pentru  copii  –

Teatrul  Dramatic  „Fani  Tardini”

(public – 400 persoane)

-  30.06.2021  –  VARA,

CÂNTECELE şi NOI – spectacol cu

participarea Claselor de Canto muzică

uşoară  (prof.  Emilia  Savu,  prof.

Angelica  Stanciu)  şi  Canto  muzică

populară  (prof.  Mitriţa  Velicu)  –

Centrul  Multicultural  „Dunărea  de

Jos” (public – 120 persoane)
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Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc.

(la nivel național/ internațional)

- 06.2021 –  Concursul PIANO TOP

MUSIC,  Tecuci  – elevii  Clasei  de

Pian, prof. Angelica Capră, au obţinut

următoarele:  Premiul 1 –  Ioana Sofia

Neamţu,  Diana  Nicoleta  Calinov,

Mihai  Gabriel  Zărnescu,  Alexandru

Constantin Tîrdea, şi Premiul 2 - Ana

Maria Mocanu, Eliza Lazăr

- 06.2021 –  Simona Maria Beşleagă,

eleva  Clasei  de  Canto  muzică

populară,  prof.  Mitriţa  Velicu,  a

obţinut următoarele premii:

- premiul 1 la Festivalul „Muzica ne

poate uni” (Pecica, Arad)

- premiul 2 la Concursul „Giroc Art

Music” (Giroc, Timiş)

- premiul 2 la Festivalul Naţional „Cântec drag din plai străbun”

-  06.2021  –  FESTIVALUL

MOLDOVENESC  – Bianca  Lucia

Istrate, eleva Clasei de Canto muzică

uşoară,  prof.  Angelica  Stanciu,  a

obţinut  Trofeul  la  secţiunea  „muzică

românească”
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- 12.06.2021 –  Festivalul FESTINA

TALENT,  Constanţa – Maria

Damaschin,  eleva  Clasei  de  Canto

muzică  uşoară,  prof.  Emilia  Savu,  a

obţinut  Trofee la  trei  secţiuni  şi

Marele  Trofeu al  festivalului;  şi

ceilalţi  elevi  participanţi  au  obţinut

premii

- 18-20.06.2021 – Festivalul naţional

REGINA SÂNZIENELOR,  ediţia a

VII-a  – la  simpozionul  Sărbătoarea

Sânzienelor,  înainte  şi  după  epoca

solstiţiilor au  participat  reprezentanţi

din  toate  judeţele,  Paul  Buţa  fiind

ambasadorul  Galaţiului  – Horodnicul

de Sus, jud. Suceava

(public – 300 persoane)
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-  21.06.2021  –  Şezătoarea  -  un

crâmpei  din  viaţa  satului  de

altădată,  etapă a proiectului  Valenţe

noi ale textului  folcloric;  organizator

Muzeul  Brăilei  „Carol  I”  în

colaborare cu Şcoala gimnazială „Ion

Luca  Caragiale”  Brăila –  invitat  în

cadrul proiectului, colegul Paul Buţa a

participat cu o expunere privind povestitul, ieri şi astăzi – Brăila

(public – 50 persoane)

-  05.2021 –  Concursul  naţional  de

interpretare  PIANO  ART – elevii

Clasei de Pian, prof. Angelica Capră,

au  obţinut  următoarele  distincţii:

Premiul  1  -  Ioana  Sofia  Neamţu,

Andrei Borş,  Alexandru Constantin Tîrdea, Premiul 2 –  Raisa Andreea

Niţă – Constanţa

Proiecte realizate ca partener/coproducător

-  10.06.2021  –  ZIUA  EROILOR  -

ÎNĂLŢAREA – participarea Fanfarei

„Valurile  Dunării”  la  ceremonialul

dedicat  Eroilor  neamului;

organizatori:  Instituţia  Prefectului  –

jud.  Galaţi,  Garnizoana  Galaţi  –  la

Cimitirul Eternitatea

(public – 100 persoane)
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În  medie,  estimăm  că  la  manifestările  organizate  de  Centrul

Cultural  „Dunărea  de  Jos”  (9  evenimente),  festivaluri  la  care  a  avut

participanţi  (9  evenimente)  şi  la  cele  la  care  instituția  noastră  a  fost

parteneră (1 evenimente) în luna iunie 2021 au participat în jur de 1.530

de persoane.

Activităţi programate pentru luna IULIE 2021

• 15 iulie – Revista DUNĂREA DE JOS, nr. 232

• 29 iulie – ZIUA IMNULUI

• iulie – Colecţia LITERATURĂ LA GALAŢI – 

Victor Cilincă – Abecedar istoric gălăţean – editare carte

• iulie – MUZEUL ZONEI PESCĂREŞTI – editare carte poştală

• iulie – CLEPSIDRA – PROMENADA – concert de muzică de fanfară 

• iulie – Pomul vieţii – Tezaur etnofolcloric – cercetare etnofolclorică 

• iulie – Satul din noi – Tabăra de creaţie – ateliere de creaţie

• iulie – Pomul vieţii – Casa satului 

• iunie-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 iulie 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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