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D i r e c ț i a  p e n t r u  C u l t u r ă  B r ă i l a                                                                                      N r .  4 8 3 0 / 2 9 . 1 2 . 2 0 2 1  

 

R A P O R T  D E  A C T I V I T A T E  

p e n t r u  A n u l  2 0 2 1  

 

I. PATRIMONIU CULTURAL IMOBIL 

 

 Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii 

1 
Inventarierea si 

clasarea/declasarea 

monumentelor istorice 

 

Legea 422/2001 privind 

protejarea monumentelor 

istorice, republicata, art. 8, 
12-22; 

   

Ordinul  nr. 2260 din 
18/04/2008 privind 

aprobarea Normelor 

metodologice de clasare si 

inventariere a monumentelor 
istorice; 

 

Ordinul nr. 2684 din 
18/06/2003 privind 

aprobarea Metodologiei de 

întocmire a Obligatiei privind 
folosinta monumentului 

istoric si a continutului 

acesteia 

 

 

1.Documentatii de inventariere redactate / actualizate 

 

În anul 2021,  CZMI 10 a avizat favorabil 38  Fișe 

analitice de evidență. 
Fișele analitice de evidență au 

fost întocmite pentru 

următoarele monumente: 
1. Clădirea Societății Române de 

Asigurări (Biblioteca jud.):  BR–

II–m–B– 02120 
2. Biserica Sfântul Nicolae, Lacu 

Rezi:  BR– II – m – B – 02135 

3. Cruci din piatră:  BR– II – a – 

B – 02174 
4. Adapatori din Piatra Ciocile:  

BR– IV – m – B – 02168 

5. Cruce de piatră    :   BR– IV – 
m – B – 02178 

6. Cruce de piatră  ,  Cod LMI 

2004 / 2005 / 2010/2016:   BR– 
IV – m – B – 02182 

7. Cruce de piatră ,  Cod LMI 

2004 / 2005 / 2010/2016:  BR-IV-

m-B-20864 
8. Fântână cu cumpănă – BR– IV 

– a – B – 02188 

9. Fântâni cu cumpănă – BR– IV 
– a – B – 02183 

10. Institutul ‘’Sancta Maria’’, azi 

Spitalul de pneumoftiziologie  , 
BR-II-m-B-02071 

11.Situl arheologic I si II Punct 
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Rubla, Insuratei , BR-I-s-B-02055 
12. Situl arheologic Popina 

Scarlatesti,Ciresu, BR-I-m-B-

02058 
13. Asezare Mos Filon, 

Liscoteanca, BR-I-s-B-02056 

14. Monumentul Eroilor, BR-IV-

m-B-02185 
15. Cimitirul Eroilor  Racovita 

BR-IV-s-B-02177 

16. Monumentul Eroilor, Surdila 
Greci BR-IV-m-B-02180 

17. Obelisc Chiscani BR-IV-m-B-

02169, 
18. Monumentul Eroilor, BR-IV-

m-B-02175, 

19. Obelisc BR-IV-m-B-02187,  

20. Situl arheologic “Muchea lui 
Berbec”, BR-I-s-B-02053, 

21. Cruci de piatra , BR-IV-a-B-

02186 
22. Statuia Eroilor , BR-IV-m-B-

02173 

23. Monumentul Eroilor, BR-IV-
m-B-02184, 

24. Conacul Orezeanu,  BR-II-m-

B-02138,  

25. Statuie bust Toma Tampeanu, 
BR-III-m-B-02147, 

26. Monumentul Eroilor, Galbenu  

BR-IV-m-B-02170 
27. Asezarea de la Popina, BR-I-

s-B-02052, 

28. Asezare BR-I-s-B-02057  

29. Ansamblul de arhitectura  
BR-II-a-B-02134 

30. Situl arheologic de la BR-I-s-

B-02060, 
31. Mănăstirea Măxineni BR– II 
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– m – A – 02136,  
32. Ansamblul Conților de Roma, 

Viziru BR– II – a – B – 21122. 

32. Palatul Administrativ și 
Judecătoresc,  

azi Universitatea „Dunării de 

Jos”, Facultatea de Inginerie  

Cod LMI 2004/2010/2015: BR-II-
m-B-02078 

33. Casa D. P. Perpessicius  

Cod LMI 2004/2010/2015: BR-
IV-m-B-02149 

34. Casa Alexiu - Cod LMI 

2004/2010/2015: BR-II-m-B-
02121 

35. Imobil, Muzeului Brăilei Cod 

LMI 2010/2015: BR-II-m-B-

20909 
36. Biserica „Sf. Împăraţi 

Constantin şi Elena”, cod LMI 

2004/2015: BR-II-m-B-02137 
37. Obelisc (1877 - 1878), cod 

LMI 2004/2015: BR-IV-m-B-

02181 
38. Aşezare - „Popină” cod LMI 

2004/2015:  BR-I-s-B-02059 

2. Documentatii transmise la INP în vederea actualizării/corectării datelor din inventarul monumentelor istorice / LMI 

În anul 2021, DJC Brăila nu a colaborat cu INP 

în vederea actualizării/corectării LMI. 

  

3. Imobile / situri pentru care s-a declansat procedura de clasare  

În anul 2021, DJC Brăila a  efectuat activități 

privind clasarea monumentelor/ siturilor. 

- A fost transmisă o adresă către 

MC/DPC pentru publicarea în 
Mof. A ordinului privind clasarea 

imobilului din Brăila, Str. Mihai 

Eminescu 23A 

- DJC Brăila a transmis Primăriei 
Mun. Brăila (proprietarul 
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imobilului), Institutului Național 
al Patrimoniului și Consiliului 

Județean Brăila o Adresă cu 

privire la publicarea în Monitorul 
Oficial cu numărul 513 din data 

de 18 mai 2021 a Ordinului 

Ministrului Culturii nr. 2695 din 

15.03.2021 privind clasarea în 
Lista monumentelor istorice ca 

monument istoric, categoria m-

monument, II-arhitectură, grupa 
valorică B cu denumirea de 

Tipografia „Moderna” Fränkel  

situată la adresa Str. Mihai 
Eminescu 23A, municipiul Brăila. 

- DJC Brăila a transmis MC-DPC 

completări cu privire la dosarul de 

clasare al imobilului din Mun. 
Brăila, Str. Oituz 5A 

4. Imobile / situri pentru care s-a declanşat procedura de declasare  

În anul 2021, nu au fost efectuate activități 

privind declasarea monumentelor/ siturilor. 

  

5. Obligatii privind folosinta monumentului istoric, elaborate si transmise proprietarilor / administratorilor  

În anul 2021,  CZMI 10 a avizat 38 de  Obligații 

privind folosința monumentelor istorice. 

Aceleași obiective ca la pct. 1 

(pentru care au fost avizate fișele 

de evidență) 

 

2. 

Avizarea si inspectia / 

controlul interventiilor 

asupra monumentelor 

istorice 

 

 

Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 

istorice, republicata, art. 24-

25, art. 26, alin. 14; 

6. Avize acordate in baza Legii 422/2001 pentru interventii la monumentele istorice, in zona de protectie a monumentelor 

istorice sau in zone construite protejate 

 

În anul 2021 au fost eliberate 41 avize, emise 

direct,  în baza prevederilor Ordinului 

Ministrului Culturii nr. 2797/2017 (modificat 

2018). 
 
 

 

 

1. SDEE MUNTENIA NORD 
PENTRU ADR SE, Str. Mercur 

28 – Racord rețea electrică sediu 

administrtiv  

2.  Branșament gaze naturale 
Comuna Mircea Vodă 

3. Branșament gaze naturale 

Comuna Galbenu 
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4. Racord canalizare la Biserica 
Buna Vestire din Brăila, Calea 

Călărașilor nr. 3 

5. Branșament apă la imobilul din 
Brăila Str. M Eminescu nr. 61 

6. Extindere și Branșament gaze 

naturale Mun. Brăila, Str. Viilor 

nr. 7 B 

7. Conductă și racord gaze nat. 

Mun. Brăila, Str. Colței nr. 3 

8. Racord gaze naturale Mun. 
Brăila, Str. Mărăști nr. 13A 

9. Conductă și racord gaze 

naturale Mun. Brăila, Zona 
portuară parcela 3 

10. Branșament apa și canalizare 

Mun. Brăila, Bdul P. Istrati nr 30 

11. Înlocuirea rețele apă-canal, 
branșamente și racorduri uzate, 

Mun. Brăila zona 6 

12. Racord gaze naturale Mun. 
Brăila, Calea Galați nr. 370N  

13. Conductă și racord gaze nat. 

Mun. Brăila, Str. Mercur 28 

14. Branșament gaze naturale 

Mun. Brăila, Str. Viilor nr. 32 

15. Branșament gaze naturale 

Mun. Brăila, Str. Justiției 1 
16. Extindere rețea și branșament  

gaze naturale Mun. Brăila, Str. 

Viilor 8A 

17. Extindere rețea și branșament  

gaze naturale Mun. Brăila, Str. 

Hepites nr. 13 

18. Branșament gaze naturale 
Mun. Brăila, Calea Galați 370 N 

19. Branșament gaze naturale 

Mun. Brăila,Str. A.Cocoș 72,lot 1 
20. Branșament gaze naturale 
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Mun. Brăila, Calea Galați 48 
21. Înființare sistem gaze natural 

com Surdila Greci jud. Brăila 

22. Branșament gaze naturale 
Mun. Brăila,Str. G.Cavadia nr. 47 

23. Branșament gaze naturale 

Mun. Brăila, Str. G. Munteanu 

Murgoci nr. 8G 
24. Branșament gaze naturale 

Mun. Brăila, Str. Justiției nr. 1 

25. Amenajare Parcări Comuna 
Racovița Jud. Brăila 

26. Extindere și Branșament gaze 

naturale Mun. Brăila, Str. Viilor 
nr. 7 B 

27. Conductă și racord gaze nat. 

Mun. Brăila, Str. Colței nr. 3 

28. Racord gaze naturale Mun. 
Brăila, Str. Mărăști nr. 13A 

29. Conductă și racord gaze 

naturale Mun. Brăila, Zona 
portuară parcela 3 

30. Branșament apa și canalizare 

Mun. Brăila, Bdul P. Istrati nr 30 

31. Înlocuirea rețele apă-canal, 

branșamente și racorduri uzate, 

Mun. Brăila zona 6 

32. Racord gaze naturale Mun. 
Brăila, Calea Galați nr. 370N  

33. Branșament apă și record 

canalizare Mun. Brăila, Str. 
Rozelor nr. 5 

34. Racord gaze naturale Mun. 

Brăila, Str. Viilor nr. 16 

35. Racord gaze naturale Mun. 
Brăila, Str. G. Cavadia nr. 25B 

36. Brasnșament electric Mun. 

Brăila, Calea Galați nr. 366A 
37. Înființare sistem gaze com. 
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În 2021 au fost înscrise pe ordinea de zi a 

CZMI 10 un număr de 91 de documentații 

pentru obținerea avizului în domeniul 

protejării monumentelor istorice 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Cireșu, jud. Brăila 
38. Reabilitare rețea gaze naturale 

Mun. Brăila, Str. Oituz, Str. 

Gr.Publice, Str. D Bolintineanu 

39. Racord canalizare Mun. 

Brăila, Str. Frumoasă nr. 2 

40. Debranșare de la rețeaua de 

apă și canalizare imobil Str. 
Frumoasă 36 

41. Extindere și execuție 

branșament gaze Mun. Brăila str. 
Mare 35 

1. Tribunalul Brăila și 

Judecătoria Brăila, Mun. Brăila, 
Calea Călărașilor nr. 47, D.T.: 

Montarea a două ascensoare în 

Palatul Justiției – Brăila 

2. Micu Marcela, Mun. Brăila, 
Str. Pietrei Nr. 4, DTAD- 

Demolare parțială C1parter și 

demolare totală C3 parter 

3. Mavrochefalos Alexandra, 
Mun. Brăila, Str. Cazărmii nr. 22 , 

DTAC-Construire locuință 
S+P+E+M 

4. Popa Dorina, Mun. Brăila, 

Bdul. A.I. Cuza nr. 78, DTAC-

Reabilitare fațadă strada și gard 
stada 

5. Popa Dorina Mun. Brăila, 

Bdul. A.I. Cuza nr. 78, 
DTAD+DTAC-Desființare corp 

C2, reabilitare, masardare și 

extinderecorp C1 – intrare in 

legalitate 

6. Radu Andra Mihaela, Mun. 

Brăila, Str. Belvedere  nr. 11, 

DTAC Construire locuință 
S+P+1E 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Din cele 91 documentații prezentate în 

anul 2021 la CZMI 10,  
- 70 au obținut avize favorabile  

- 2 reveniri în CZMI10 și  

- 19 respingeri 
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7. Puiu Cosmin și Puiu Oana 
Jud. Brăila, Com. Jirlău, Sat Jirlău 

Str.Primăriei nr. 18 DTAD – 

Desființare locuință corp c1 și 
Anexă gospodărească corp c2 p. 

8. Puiu Cosmin și Puiu Oana 

Jud. Brăila, Com. Jirlău, Sat Jirlău 

Str.Primăriei nr. 18 DTAC – 

Construire locuință P+M 

9. Păpădie Marian și Păpădie 

Victoria, Mun. Brăila, Str. 
Andrei Cocoș nr. 32 DTAD – 

Desființare locuință C1 și C2 

10. Manolescu Florentin Daniel, 
Mun. Brăila, Str. A. Cocoș 16 A, 

DTAC – Construire locuință P+1 

– intrare în legalitate 

11. Tudor Cristian, Mun. Brăila, 
Str. G Cavadia nr. 32, DTAC – 

Construire Spațiu commercial și 

café bar 
12 Documentațiile de la  

12 – 39  au avut ca beneficiar pe 

Consiliul județean Brăila și au 
vizat proiectul Elaborarea 

ridicărilor topografice, afișelor 

analitice a releveelor, a studiilor 

istorice și a documentațiilor 

pentru delimitarea zonelor de 

protecție ale monumentelor, 

siturilor istorice/arheologice 

care se află în LMI aferente 

jud. Brăila pentru obiectivele:  

- Clădirea Societății Române de 

Asigurări (Biblioteca jud.):  BR–
II–m–B– 02120 

- Biserica Sfântul Nicolae, Lacu 

Rezi:  BR– II – m – B – 02135 
- Cruci din piatră:  BR- II - a – B- 
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02174 
- Adapatori din Piatra Ciocile:  

BR– IV – m – B – 02168 

- Cruce de piatră: BR– IV–m–B– 
02178 

- Cruce de piatră  ,  Cod LMI 

2004 / 2005 / 2010/2016:   BR– 

IV – m – B – 02182 
- Cruce de piatră ,  Cod LMI 2004 

/ 2005 / 2010/2016:  BR-IV-m-B-

20864 
- Fântână cu cumpănă – BR– IV – 

a – B – 02188 

- Fântâni cu cumpănă – BR– IV – 
a – B – 02183 

- Institutul ‘’Sancta Maria’’, azi 

Spitalul de pneumoftiziologie  , 

BR-II-m-B-02071 
- Situl arheologic I si II Punct 

Rubla, Insuratei , BR-I-s-B-02055 

- Situl arheologic Popina 
Scarlatesti,Ciresu, BR-I-m-B-

02058 

- Asezare Mos Filon, Liscoteanca, 
BR-I-s-B-02056 

- Monumentul Eroilor, BR-IV-m-

B-02185 

- Cimitirul Eroilor  Racovita BR-
IV-s-B-02177 

- Monumentul Eroilor, Surdila 

Greci BR-IV-m-B-02180 
- Obelisc Chiscani BR-IV-m-B-

02169, 

- Monumentul Eroilor, BR-IV-m-

B-02175, 
- Obelisc BR-IV-m-B-02187,  

- Situl arheologic “Muchea lui 

Berbec”, BR-I-s-B-02053, 
- Cruci de piatra , BR-IV-a-B-
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02186 
- Statuia Eroilor , BR-IV-m-B-

02173 

- Monumentul Eroilor, BR-IV-m-
B-02184, 

- Conacul Orezeanu,  BR-II-m-B-

02138,  

- Statuie bust Toma Tampeanu, 
BR-III-m-B-02147, 

- Monumentul Eroilor, Galbenu  

BR-IV-m-B-02170 
- Asezarea de la Popina, BR-I-s-

B-02052, 

- Asezare BR-I-s-B-02057  
- Ansamblul de arhitectura  BR-

II-a-B-02134 

- Situl arheologic de la BR-I-s-B-

02060, 
- Mănăstirea Măxineni BR– II – 

m – A – 02136,  

- Ansamblul Conților de Roma, 
Viziru BR– II – a – B – 21122. 

40. S.C. VALINST 

AGRICULTURE S.R.L.,Mun. 
Brăila,  Calea Călăraşilor Nr.  7 , 

DTAC – Reabilitare corp C1 și 

corp C2, instalarea unui lift în 

corpul C1  
41. Paraschiv Florentin și 

Paraschiv Doriana Alina, Mun. 

Brăila, Str. Albiei  Nr.  6, DTAD 
– Desființare locuințe C1, C2 și 

Anexe C3, C4, C5, si C6 

42. Paraschiv Florentin și 

Paraschiv Doriana Alina, Mun. 
Brăila, Str. Albiei  Nr.  6 , 

DTAC – Construire locuință 

P+1E și împrejmuire la Strada 
43. Bunea Valentin Eugen, Mun. 
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Brăila, Str. Mercur  Nr.  44, 
DTAC – Construire hală P+1 E 

parțial – întreținere și reparații 

auto, platformă betonată și 
împrejmuire teren 

44. Chirlacofschi Florica, Mun. 

Brăila, Bdul Al. I. Cuza nr. 

96,DTAC – Consolidare și 
reparații fațada nord (calcan) 

corpurile C2 și C3 

45. Talpău Georgian Mun. 
Brăila, Bdul. Panait Istrati nr. 25, 

DTAC – Schimbare de destinație 

din locuință în salon de 
înfrumusețare fără modificarea  

46. SOCIETATEA 

NAȚIONALĂ DE TRANSPORT 

FEROVIAR MARFĂ ”CFR 
MARFĂ” S.A. BUCUREȘTI, 

SUCURSALA Galați, Mun. 

Brăila, Str. Fața Portului nr. 1-3 , 
DTAC- Schimbare de destinație 

Corp C3 din centrala termică în 

spațiu alimentație publică pentru 
S.C. BRIDEEA S.R.L.,  

48. Școala Primară ”Sf. Maria”, 

Mun. Brăila Str. Fortificației nr. 

2, DTAC- Proiectare și execuție 
zonă de recreere și sport pentru 

școala Sf. Maria – Congregația 

Jesu – Filiala Brăila 
49. Paraschiv Florentin și 

Paraschiv Doriana Alina, Mun. 

Brăila, Str. Albiei  Nr.  6, DTAD 

– Desființare locuințe C1, C2 și 
Anexe C3, C4, C5, si C6 

50. Paraschiv Florentin și 

Paraschiv Doriana Alina, Mun. 
Brăila, Str. Albiei  Nr.  6 , 
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DTAC – Construire locuință 
P+1E și împrejmuire la Strada 

51. S.C. DORALY MALL S.R.L. 

PUD – Construire locuințe 
individuale P+1E în regim înșiruit 

amenajare și împrejmuire teren 

Mun. Brăila,  Str. Școlilor Nr.  6 

52. Primăria Comunei Surdila 
Greci DTAD – Desființare 

corpuri C1, C5, C6 Jud. Brăila, 

Sat Surdila Greci str. Principală 
nr. 50 

53. Primăria Comunei Surdila 

Greci DTAC – Construire centru 
multifuncțional Jud. Brăila, Sat 

Surdila Greci str. Principală nr. 50 

54. Negură GeorgianMun. Brăila, 

Piața Poligon nr. 2 lot 1 DTAC – 
Extindere corp C1, D+P+2E în 

plan vertical cu mansardă, 

recompartimentare interioară și 
modificare anvelopantă, 

construire împrejmuire parțială pe 

latura de sud și modificare 
împrejmuire la stradală  

55. Primaria Mun. Brăila Mun. 

Brăila, Str. Mercur, Vadul 

Cazărmii, Str. Belvedere și Str. 
Pietrei DTAC – Modernizare 

străzi cartier comorofca 

56. S.C. ANASTASIA TRADE 
S.R.L., Gavrilă Traian și Gavrilă 

Ana,Mun.Brăila, Bdul. Panait 

Istrati nr. 1DTAC – Reabilitare 

imobil C1 cu regim de înălțime 
D+P+1E 

57. Soforne Mariana Mun 

Brăila, Vadul Schelei nr. 20 
DTAD –  Desființare Anexă c2 –
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intrare în legalitate 
58. Parohia  Bisericii „Sf. 

Constantin și Elena” din satul 

Țibănești, com Tufești, Jud Brăila 
Sat Țibănești, com. Tufești, Str. 

Vizirului nr. 8, DTAC – 

Construcție casă praznicală și sală 

de ceremonii mortuare- parter 
59. Paraschiv George Mun.Brăila, 

Bdul A. I. Cuza nr. 166 DTAC – 

Reabilitare fațadă imobil 
C1(P+1), fără modificarea 

calității și formei arhitecturale a 

elementelor de fațadă 
60. Crăciun Marian Mun. 

Brăila, Str. Rozelor nr. 5 DTAC – 

Construire locuință P+1E și 

împrejmuire 
61. Vasile Tudor Mun. 

Brăila, Str. Școlilor nr. 25 DTAC 

– Schimbate de destinație imobil 
P+M din locuință și spațiu 

comercial în spații de cazare și 

recompartimentare interioară 
62. Zaharia Adela Mun. Brăila, 

Str. G. Cavadia  nr. 51 DTAD – 

Desființare corp clădire  C1  

63. Lăzărescu Nicolae Mun. 
Brăila, Str. Mihai Eminescu nr. 

55 DTAC – Intrare în legalitate 

CORP C3 – Anexă magazie 
64. Stratulat Oana Mariana Mun. 

Brăila, Str. Andrei Cocoș nr. 70  

DTAD –  Intrare în legalitate 

desființare garaj corp C5 
65. Stratulat Oana Mariana Mun. 

Brăila, Str. Andrei Cocoș nr. 70  

DTAC –  Construire locuință 
P+M și Garaj 
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Documentațiile de la 8 la 15 au 
beneficiar CJ Brăila și se refecră 

la Elaborarea ridicărilor 

topografice, afișelor analitice a 
releveelor, a studiilor istorice și a 

documentațiilor pentru 

delimitarea zonelor de protecție 

ale monumentelor, siturilor 
istorice/arheologice care se află în 

LMI aferente jud. Brăila pentru 

următoarele monumente istorice: 

66. Palatul Administrativ și 

Judecătoresc,  

azi Universitatea „Dunării de 
Jos”, Facultatea de Inginerie  

Cod LMI 2004/2010/2015: BR-II-

m-B-02078 

68. Casa D. P. Perpessicius  
Cod LMI 2004/2010/2015: BR-

IV-m-B-02149 

68. Casa Alexiu - Cod LMI 
2004/2010/2015: BR-II-m-B-

02121 

69. Imobil, Muzeului Brăilei Cod 
LMI 2010/2015: BR-II-m-B-

20909 

70. Biserica „Sf. Împăraţi 

Constantin şi Elena”, cod LMI 
2004/2015: BR-II-m-B-02137 

71.Obelisc (1877 - 1878), cod 

LMI 2004/2015: BR-IV-m-B-
02181 

72. Aşezare - „Popină” cod LMI 

2004/2015:  BR-I-s-B-02059 

73. S.C. ANASTASIA TRADE 
S.R.L.-Gavrilă Traian și Gavrilă 

Ana, Mun.Brăila, Bdul. Panait 

Istrati nr. 1 DTAC – Reabilitare 
imobil C1 cu regim de înălțime 
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D+P+1E 
74. SUPAFLC BRĂILA prin 

TURCU EUGEN Mun. 

Brăila, Bdul. Al. I. Cuza nr. 186 
DTAC –Reparații fațade, 

înlocuire tâmplărie exterioară și 

înlocuire jgheaburi 

75. ISMAIL REFIA Mun. 
Brăila, Str. Masinilor nr. 3 DTAC 

–Construire locuință parter și 

împrejmuire parțială 
76. NEMȚEANU DAVID-

MARIAN PÎRVU ALEXE ȘI 

PÎRVU DANIELA ANIȘOARA 
Mun. Brăila, Str. Pensionatului 

nr. 14 lot 2, lot B DTAD – 

Desființare corpuri C1,C2, C3,C 4 

77. JALBĂ SOFICA Mun. Brăila, 
Str. Ana Aslan nr. 18 bis lot 

2DTAD – Desființare parțială 

corp C3 
78. STAN IONEL Mun. Brăila 

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 24 (116 

bis)DTAC –  Modificare de 
proiect la aut. de construire 

nr.331/22.04.2019 prin shimbare 

destinatie din pod in mansarda 

partiala, modificare fatada 
posterioara, repozitionare scari si 

centrala termica 

79. AN APELE ROMÂNE ABA 
BUZĂU JUDEŢ BRĂILA 

COMUNA, MĂXINENI, SAT 

CORBU VECHI  DTAC – 

Lucrări de consolidare mal drept 
râu siret în zona km 532+533 aval 

de localitatea Corbu Vechi şi 

supraînălţare tronsoane dig 
nămoloasa-măxineni şi dig 
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centură Corbu Vechi, jud. Brăila 
80. Spitalul Județean de Urgență 

BrăilaMun. Brăila, Str. Pietății nr. 

1 DALI – Reabilitare și 
modernizare Prosecultura(morga) 

medico-legală din cadrul 

Serviciului Județean de medicină 

Legală Brăila – Spitalul Județean 
Brăila 

81. SUPAFLC BRĂILA pt.  

Mitran Silvia, Mun. Brăila, 
Str. Danubiului nr. 14 DTAD + 

DTAC - Desființare corp C3 

anexă și construire bucătărie 

82. Tătaru Iulian Tătaru Alina, 

Mun. Brăila,  Str. Veche Nr.  

11DTAC- Construire locuință 

P+1E, Anexe, împrejmuire și 
branșament rețele edilitare. 

83. Sasu Daniela,Mun. Brăila, Str. 

Gh. M. Murgoci nr.6 Lot 1/1/2, 
DTAC- Construire locuință parter 

+ garaj 

84. Asociația CAR a 
Pensionarilor Brăila,Mun. Brăila, 

Str. N. Bălcescu nr. 10DTAC-  

85. Schimbare de destinație și 

recompartimentare spațiu existent 
Corp C1, fără intervenție la fațade 

și structura de rezistență  

86. Jalbă Sofica,Mun. Brăila, Str. 
Ana Aslan nr. 18 bis Lot 2 DTAC 

– Reabilitare Corp C3 și 

împrejmuire stradală. 

87. Papadopol Manuela, Mun. 
Brăila, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 

2A parter, DTAC – Construire 

terasă acoperită – intrare în 
legalitate. 
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88.Compania de Utilități Publice 
Dunărea,Mun. Brăila, 

Str.E.Nicolau, Pietrei,Unirii, 

Vadu Schelei, bd. Independenței, 
A.I.Cuza, str. A. Saligni, CA 

Rosetti, Citadelei Golești, 

Mărăști, Orientului, P Istrati, 

Pomilor, Belvedere, Oituz, Gr. 
Publice, Cetății, P Maior,DTAC – 

Înlocuire rețele apă –canal, 

branșamente și racorduri cu grad 
avansat de uzură și extinderi în 

municipiul Brăila, zona 6. 

89.C&J SMART INVEST 
S.R.L.,Mun.Brăila, Str. Frumoasă 

15,DTAC – Construire locuință 

P+1E 

90. Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Brăila, Mun. Brăila, 

Str. N. Bălcescu nr. 10 DTAC- 

Schimbare de destinație și 
recompartimentare spațiu existent 

Corp C1, fără intervenție la fațade 

și structura de rezistență 
91. SOCIETATEA DANUBE 

REZIDENCE S.R.L., Mun. 

Brăila, Str. Golești nr. 27, DTAC 

– CONSTRUIRE LOCUINȚĂ – 
BECI+PARTER+ETAJ, 

REALIZARE ÎMPREJMUIRE, 

REFACERE ÎMPREJMUIRE ȘI 
ACCES AUTO 
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În anul 2021 au depuse 132 documentații din 

care 91 au fost înaintate CZMI 10 pentru 

avizare și 41 au fost analizate doar în cadrul 

DJC Brăila. 

Urmare a consultării CZMI 10 a celor 91 de 

documentații au fost eliberate 70 de avize în iar 

pentru21 au fost decizii de respingere/revenire. 

Pentru toate documentațiile depuse și 

prezentate în ședințele CZMI au fost realizate 

91 Fișe de avizare, 12 Tabele cu documentații 

132 înștiințări privind avizare și 47 de notificări 

privind drepturile și obligațiile deținătorilor de 

monumente istorice. 

Au fost eliberate 41 directe,  în baza 

prevederilor Ordinului Ministrului Culturii nr. 

2797/2017 (modificat 2018). 

În total 111 de avize eliberate in anul 2021 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

7. Controlul interventiilor efectuate la monumentele istorice / zone de protectie / zone construite protejate  

Au fost efectuate un număr de 47 inspecţii la 

imobilele din Mun. Brăila, cu întocmirea PV de 
monitorizare şi control aferente, cf. PO/DJC 

Brăila, corespunzătoare domeniului. Cu ocazia 

inspecțiilor au fost întocmite 28 rapoarte de 

control, ficare raport de control fiind referitor la 
unul sau mai multe imobile controlate. 

1. Bdul A. I. Cuza 156 

2. Str. G Cavadia nr. 32 
3. Str. Viilor nr. 7B 

4. Str. Mihai Eminescu 17 

5. Str. Mihai Eminescu 23 

6. Str. Danubiului 13 
7. Str. Hepites 2 

8. Calea Călărașilor 3 

9. Str. C. Hepites 2 
10. Str.  Fortificației 2 

11. Str. Ana Aslan 18 bis 

12. Str. Rozelor 5 
13. Str. Școlilor 25 

14. Str.  Andrei Cocoș 70 

15. Str. G. Cavadia 31 

16. Str. Fața Portului 1 
17. Bdul A. I . Cuza 166 

18. Str. Albă 5 

19. Str. Campiniu 3 
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20. Piața Traian nr. 4 
21. Sat Racovița, jud. Brăila 

22. Str. Școlilor nr. 6 

23. Bdul. A. I. Cuza 186 

24. Str. Ana Aslan 18 bis 

25. Str. Mașinilor 3 

26. Str. Viilor 30 

27. Str. Viilor 36 
28. Str. G Cavadia 34 

29. Str. Dumbrava Roșie nr. 8 lot 

30. Str. Frumoasă 11 
31. Bdul AL. I. Cuza nr. 91 

32. Str. Pietății nr.1 

33.Str. Mihai Eminescu nr. 15 
34.Str. Gradinii Publice nr. 20     

     (Castelul de Apă) 

35.Str. N Bălcescu nr. 10 

36. Str. Danubiului nr. 14 
37. Calea Călărașilor nr. 29 

38.Str. Frumoasă 15 și 

39. Comuna Gropeni Extravilan-
Tumulul Movila Tarachiu 

40. Bdul. Panait Istrai nr. 5 

41. Str. Anghel Saligny nr. 4 
42. Str. Mihail Sebastian nr. 16 

43. Str. Ana Aslan nr. 42-44 

44. Str. Campiniu nr. 11 

45. Str. Zidari nr. 19 
46. Str. Brașoveni nr. 13 

3. 
Formularea de propuneri 

privind obiectivele 

susceptibile de includere in 

PNR, informarea MC 

privind stadiul lucrarilor 

prevazute in PNR pentru 

judetul de competenta 

OMC 2080/27.02.2012 - ROF 

a Directiilor Judetene pentru 
Cultura si Patrimoniu 

8. Propuneri formulate privind obiectivele susceptibile de includere in PNR 

 

În anul 2021, nu s-au realizat astfel de propuneri.   

9. Informări transmise la MC privind stadiul lucrarilor prevazute in PNR pentru judetul de competenta 

În anul 2021 nu s-au realizat astfel de propuneri, 

întrucât, pe raza județului Brăila nu există lucrări 

finanțate din PNR, în desfășurare. 
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National, respectiv a 
municipiului Bucuresti 

4. 

Avizarea documentatiilor de 

urbanism 

Legea 422/2001 privind 

protejarea monumentelor 

istorice, republicata 

Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului si 

urbanismul 

Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul şi 

de elaborare şi actualizare a 
documentaţiilor de urbanism 

din 26.02.2016 

 

10. Avize acordate pentru PUG, PUZ, PUD-uri (si regulamentul local aferent acestora) referitoare la monumente istorice / 

zone de protectie / zone construite protejate – monumente categoria B 

 

În anul 2021,  nu s-au eliberat avize în domeniul 
urbanismului 

A fost prezentată la Avizare o 
documentație privind PUD – 

Construire locuințe individuale 

P+1E în regim înșiruit amenajare 
și împrejmuire teren Mun. Brăila, 

Str. Școlilor 6 

CZMI 10 au respins propunerea PUD-
ului iar beneficiarul a contestat Decizia 

Comisiei la BCNMI 

11.Avize acordate pentru PUD-uri si proiecte de executie in zone de protectie / zone construite protejate – monumente 

categoria A  

În anul 2021,  nu s-au eliberat avize în domeniul 

urbanismului 

A fost prezentată la Avizare o 

documentație privind PUD – 

Construire locuințe individuale 
P+1E în regim înșiruit amenajare 

și împrejmuire teren Mun. Brăila, 

Str. Școlilor 6 

 

12. Avize acordate pentru documentatii tehnice referitoare la monumente istorice – categoria B, zone de protectie si zone 

construite protejate – monumente categoria B  

A se vedea pct. 2 al prezentei, unde sunt 

detaliate avizele emise în anul 2021, pentru 

fiecare lună în parte. 

  

Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, 
OMC nr. 3037 din 20 iulie 

2020 pentru aprobarea 

procedurii privind notificarea 
prealabilă şi emiterea 

acordului scris 

13.Avize acordate pentru documentatii privind lucrarile de intretinere si reparatii curente – monumente categoria A 

În anul 2021, nu s-au eliberat avize privind 

lucrarile de intretinere si reparatii curente pentru 
monumente categoria A. 

  

 

14. Acorduri scrise/comunicări emise/redactate  în condiţiile prevăzute de art. 11 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în conformitate  cu OMC nr. 3037 din 20 iulie 2020 pentru aprobarea procedurii 

privind notificarea prealabilă şi emiterea acordului scris 

 

 În anul 2021,  au fost eliberate  un nr. de  13 

Acorduri scrise. 

1. Imobilul din Brăila, Str. M. 

Eminescu nr. 55 

2. Iliescu Șerban Cristian Mun. 
Brăila, Calea Călărașilor nr. 5 

Au mai fost prezentate în CZMI 10 3 

documentații pentru obținerea acordului 

scris dar s-a solicitat completarea 
documentației 

file:///C:/Users/Cultura/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp198270/00077704.htm
file:///C:/Users/Cultura/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp198270/00077704.htm
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Lucrări de vopsitorii fațadă și 
vopsitorii învelitoare  

3. Turcoiu Oana-RuxandraMun. 

Brăila, Str. Fortificației nr. 1 
Reparații fațade. 

4. FIRS BANK S.A., Mun. 

Brăila, Str. Fața Portului nr. 1- 

Reabilitare sistem pluvial 
5. Moșescu Maria Mun. Brăila, 

Str. Golești nr.46Lucrări de 

reparații tencuieli și vopsitorii 
fațadă  

6. Ichim Silvia, Mun. Brăila 

Calea Galați nr. 27 Lucrări de 
igienizare și întreținere imobil 

(reparații tencuieli și vopsitorii 

fațadă) 

7. Liceul de Artă „Haricleea 
Darclee” Mun. Brăila, Bdul A. I. 

Cuza nr. 184Lucrări de înlocuire 

tablă și sistem pluvial –Corp C1 
și reparații hidroizolație terasă – 

Corp C3 

8. Cojanu Valentin,Mun. Brăila, 
Calea Galați Nr.  39 Reabilitare 

fațade și învelitoare imobil C1 

9. Baicu Oprea, Mun. Brăila, Str. 

R. S. Campiniu Nr.  34, 
Igienizare, întreținere imobil și 

înlocuire ferestre din lemn 

degradate de pe fațada principală. 
 10. Silviu Gudinov, Mun. Brăila, 

Str.Mihai Eminescu Nr.  16 -

Execuție lucrări reabilitare fațade  

(lucrări de vopsitorii fațadă) 
11. Bivolaru Ilie și Bivolaru 

ConstanțaMun. Brăila, Str. 

Orientului 19 - Lucrări de 
reabilitare fațadă Str. Justiției și 

 
Totodată au fost respinse 3 documentații 

cu privire la solicitare de emitere de 

Acord scris întrucât lucrările erau 
executate 
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schimbare tâmplărie ferestre 

12. Inspectoratul Județean de 

Poliție Brăila, Mun. Brăila, Str. 

M. Sebastian nr. 16- Igienizare și 
întreținere imobil, schimbare 

tâmplărie, reparații învelitoare și 

înlocuire jgheaburi și burlane, 

reparații împrejmuire stradă  
 13. S.C. OLCOCONS S.R.L., 

Mun. Brăila, Str. Polona nr. 19B, 

INSTALAȚIE DE 
ALIMENTARE CU ENERGIE 

ELECTRICĂ 

5. 
Consultanţă de specialitate 

acordata pentru protejarea 

monumentelor istorice 

14. Monumentele pentru care s-a solicitat consultarea – tema consultării 

 

În anul 2021, Compartimentul de specialitate 
Monumente Istorice și Arheologie al DJC Brăila a 

oferit consultații directe, telefonice și în scris, 

permanent. 

Au fost oferite cca. 490 

consultații directe atât 

proprietarilor, cât și 

proiectanților, pentru diverse 
aspecte privind protejarea 

monumentelor istorice cum ar fi: 

avizarea în domeniul protejării, 

protejarea monumentelor istorice, 
prevederi legislative în domeniul 

protejării monumentelor istorice, 

modalitatea de exercitare a 
dreptului de preemțiune, 

drepturile și obligațiile 

proprietarilor de monumente 
istorice și protejarea siturilor 

arheologice. 

Totodată, în aceeași perioadă, au 

fost oferite şi cca. 310 de 

consultații telefonice în aceleași 

domenii de responsabilitate 

indicate mai-sus, la care se 
adaugă consultanţa de specialitate 

oferită  prin e-mail şi 

corespondenţă scrisă. 
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6. 
Exercitarea dreptului de 

preemţiune 

  

Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 

istorice, republicata 

 

OMC 2118/07.03.2007 – 
Metodologie privind 

exercitarea dreptului de 

preemptiune al statului 
roman... 

15. Monumentele istorice care au făcut obiectul exercitării dreptului de preemţiune    

 

În anul 2021 au fost eliberate 83 răspunsuri 

privind neexercitarea dreptului de preemțiune la 

vânzarea unor imobile cu statut de monument 
istoric, toate situate în  Mun. Brăila, în Centrul 

Istoric al Mun. Brăila COD LMI 2016 BR-II-s-B-

02062. 

A fost exercitat dreptul de 

preemțiune pt imobilele din 

Mun. Brăila: 
1. Str. Fortificației nr. 17 

2. Str. M. Eminescu nr. 40 

3. Bdul. Independenței nr. 128 

4. Str. M. Eminescu nr. 17 
5. Str. Rubinelor nr. 10, ap. 16 

6. Bdul. Panait Istrati nr 16 

7. Str. Bastionului 11 
8. Imparatul Traian 30 

9. Str. Dumbrava Rosie 34 F 

10. Str. Rozelor nr. 5 

11. Str. Oituz nr 12 
12. Str. Fundatura marfurilor 3 

13. Bdul. A.I. Cuza 94 

14. Str.  Dumbrava Rosie 34 E 
15. Str. Zidari 34 

16. Bdul. A.I. CUZA 62 

17. Str. Zidari 30 
18. Str. Ana Aslan nr 11 

19. Str.  Golești 31 

20. Str. Școlilor 1 

21. Str. Catolica 2A 
22. Str. Bolintineanu 10 

23. Str. Fața Portului 1 lot 1 

24. Str. M. Eminnescu 41 
25. Str. Militară 26 

26. Str. Militară 28 

27. Str. Ana Aslan 35 
28. Str. Pietrei 20 

29. Calea Galati 17A-c3 

30. Calea Galati 17A- ap 4-5 

31. Piata Traian Nr. 9 et 1  
32. Str. Anghel Saligny 16 

33. Str. Orientului 51 

34. Str. Polonă 12 
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35. Str. Mărășești 3 
36. Str. Pensionatului 7 bis 

37. Str. Brașoveni 30-32 

38. Str. Fortificatiei 19 
39 . Str. Cojocari 12 bis 

40. Str. Zidari 8 

41. Piata Traian 18-22 

42. Str. I.L. Caragiale nr. 28 
43. Str. Brașoveni 16 

44. Piața Traian 15 ap. 6 

45. Piața Traian 15 ap. 3 
46. Str. Cojocari 12 bl b3 ap 4 

47. Str. Ana aslan nr. 16 

48. Str. Mărășesti 7 
49. Str. Golești 38 

50 . Str. Mărășesti 14 ap 2 

51. Str. Hepites 1 

52. Str.  Catolica nr. 11 
53. Str. Cetatii 25 

54.C. Galati 17A+Str. Bălcescu 1 

55. Str. Belvedere nr 8 
56. Str. Petru Maior 24a 

57. Str. Bolintineanu nr. 8 

58. Str. Marasesti nr 35 
59. Str. Gradinii Publice 4 

60. Str. Vadul Schelei 17  

61. Str. Campiniu 9 

62. Str. Marasesti 21 
63. Str. Campiniu 11 

64. Str.  Mihai Eminescu nr.  76 

65. Str. Fortificatiei nr.  25 
66. Str. Hepites nr.  1 

67. Str. C A Rosetti nr. 22 

68. Bdul. A.I. Cuza nr. 258 

69. Str. Golesti nr. 55 lot 1 
70. Str. Fata Portului nr. 2 

71. Calea Galati nr. 10-12 

72. Str. Mihai Eminescu 29 
73. B-dul A. I. Cuza Nr. 102 
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74. Str. C.A. Rosetti nr. 12, Ap. 1 
75. Str.  Mare nr.  42 

76. Str. Frumoasă nr.  10 

77. Str.  Hepites nr.  11 
78. Str. Gh. Marinescu  nr.  5 

79. Str. Sergent Tătaru nr. 5 

80. Str. Frumoasă nr. 3 

81. Polona nr. 1 B etaj 
82. Polona nr. 1 B parter 

83. Calea Galați 21 

7. 
Respectarea prevederilor 

legale privind protejarea si 

punerea in valoare a 

monumentelor istorice 

 
Legea 422/2001 privind 

protejarea monumentelor 

istorice, republicata 
 

 

Hotararea de guvern nr. 
1430/2003 peivind aprobarea 

Normelor metodologice 

privind situatiile in care 

Ministerul Culturii si 
Cultelor, respectiv 

autoritatile administratiei 

locale, contribuie la 
acoperirea costurilor 

lucrarilor de protejare si de 

interventie asupra 
monumentelor istorice 

16. Verificarea respectarii obligatiilor proprietarilor/administratorilor de monumente si ale autoritatilor administratiei 

publice locale. 

 

În anul 2021,  au fost întocmite și transmise un 

număr de 85  adrese/ somații/notificări cu privire 

la drepturile și obligațiile proprietarilor de 
monumente istorice 

1. Somație ref. imobilul din Mun. 

Brăila, Str. Brașoveni 17 

2. Notificare ref. Mun. Brăila, 
Calea Călărașilor nr. 47 

3. Notificare ref. Mun. Brăila, Str. 

Pietrei Nr. 4,  
4. Notificare ref. Mun. Brăila, Str. 

Cazărmii nr. 22  

5. Notificare ref. Bdul. A.I. Cuza 

nr. 78,  
6. Notificare ref. Mun. Brăila, Str. 

Belvedere  nr. 11,  

7. Notificare ref. Jud. Brăila, 
Com. Jirlău, Sat Jirlău 

Str.Primăriei nr. 18  

8. Notificare ref. Mun. Brăila, Str. 
Andrei Cocoș nr. 32  

9. Notificare ref. Mun. Brăila, 

Andrei Cocoș 16 A,  

10. Notificare ref. Mun. Brăila, 
Str. G Cavadia nr. 32,  

11. Statut imobil Loc. Însuratei str 

Brailei 16 
12. Statut imobil Mun.Brăila, Str. 

Plevna 151 

13. Statut imobil Mun.Brăila, Str. 
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Unirii 259 
14. Adresa ref. imobil Str. M. 

Eminescu 55 

15. Adresă ref. Modernizarea 
plotului de irigații plotului de 

irigații SRPA 26 aparținând 

OUAI BH Ianca, jud. Brăila, sin 

amenajarea de irigații incinta BH 
Călmățui – Etapa a II-a prin care 

s-au solicitat completări la 

documentație 
16. Somație ref. imobilul din 

Mun. Brăila, Bdul. A. I. Cuza nr. 

156  
17. Somație ref. imobilul din 

Mun. Brăila, Calea Călărașilor 1 

18. Notificare ref. Mun. Brăila, 

Piața Traian 15 
19. Notificare ref. Mun. Brăila, 

Str. Rozelor Nr. 5,  

20. Notificare ref. Mun. Brăila, 
Str. Ana Aslan 18 bis  

21. Notificare ref. Bdul. 

Belvedere 2,  
22. Notificare ref. Calea 

Călăraşilor Nr.  7,  

23. Notificare ref.,Str.Albiei Nr. 6  

24. Notificare ref.Str. Mercur  44,  
25. Notificare ref.Bdul Al. I. Cuza 

nr. 96,  

26. Notificare ref. Bdul. Panait 
Istrati nr. 25 

27. Notificare ref. Str. Fața 

Portului nr. 1-3  

28. Notificare ref. Str. 
Fortificației nr. 2,  

29. Sancțiune contravențională pt 

imobilu Str. Danubiului 13bis 
30. Sancțiune contravențională pt 
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imobilu Str. Hepites 2 
31. Adresă ref intervenții imobil 

Str. C.A. Rosetti nr.12/ Str. 

Golești nr. 54 
32. Notificare ref. Mun. Brăila, 

Str. Școlilor 6 

33. Notificare ref. Jud. Brăila, Sat 

Surdila Greci str. Principală nr. 50 
34. Adresă ref. imobil Mun. 

Brăila, Calea Călărașilor 5  

35. Adresă ref. imobil Mun. 
Brăila, Bdul A. I. Cuza nr. 177 

36. Adresă ref. SF - Lucrări de 

reabilitare poduri, opdețe și 
tuneluri de cale ferată- etapa II” 

lot SRCF Galați 

37. Notificare ref. imobil bdul. 

Panait Istrati 25 bis 
38. Notificare ref. Str. Fundatura 

marfurilor nr. 3 

39. Notificare ref. imobil Str. 
Împăratul Traian nr. 30 

40. Notificare ref. imobil Mun. 

Brăila, Bdul A. I. Cuza nr. 43 
41. Notificare ref. imobil Mun. 

Brăila, Școlilor 1 lot 3 

42. Adresa ref acord cf Legea 50 

ref  imobil Str.Fortificatiei 1 Oana 
Turcoiu 

43. Adresa catre Buturca ref Str. 

Neagra 6 
44.Adresa catre Ștefan Constantin 

ref. la reparatii fatada str. R.S. 

Campiniu nr. 11 

1. Notificare ref. imobil Calea 
Călărașilor 1 

45. Notificare ref. imobil Str. Ana 

Aslan 11 
46. Notificare ref. imobil  str. 
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Cetății nr. 52 
47. Notificare ref. imobil  str. 

Campiniu 23 

48. Adresă către CNAIR ref. 
informații cu privire la siturile 

arheologice reperate în zona 

gropii de împrumut în Comuna 

Siliștea 

49. Adresă cu privire la cu privire 

la culoarea/nuanța materialului de 

învelitoare pentru proiectul: 
Înlocuire învelitoare acoperiș fără 

schimbarea formei sau culorii 

acesteia pentru corpurile de 
clădire C6, C7, C9, C10, la 

imobilul din Mun. Brăila, Str. 

Polonă nr. 16 

50. Adresă ref. referitoare la 
efectuarea unor lucrări de 

reparații ale fațadei principale 

(respectiv la tencuieli, zugrăveli, 
reparații ferestre, reparații jgheab 

și burlane) la imobilul din Mun. 

Brăila, Str. R.S. Campiniu nr. 34 
51.Adrese tuturor coproprietarilor 

referitoare la necesitatea/ 

obligativitatea efectuării a unor 

lucrări de reparații ale fațadelor 
(respectiv la tencuieli, zugrăveli) 

la imobilul din Mun. Brăila, Str. 

Albă nr. 2 
52. Notificare ref. imobil Bdul. A. 

I. Cuza 254 

53.Notificare ref. imobil Str. 

Oituz 51 
54. Proces Verbal amendă 

nerespectare Aviz pentru SC 

CELULAR ONE SRL – imobil 
Mun. Brăila, Piața Traian 4 
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55. Adresă referitoare la lucrări 
repararea/restaurarea fațadelor la 

imobilul din Mun. Brăila, Bdul. 

Panait Istrati nr. 5 
56. Adresă referitoare la 

demersurile necesare pentru 

restaurarea fațadei imobilului din 

Mun. Brăila, Calea Galați 16 
57. Adresă privind recepția 

lucrărilor privind lucrări de 

„Înlocuire învelitoare” la Biserica 
„Sfinții Arhangheli Mihail și 

Gavriil” 

58. Notificare ref. Mun. Brăila, 
Str. C Hepites  

59. Adresă cu privire la 

intervențiila asupra golurilor/ 

tâmplăriile spațiilor comerciale de 
la parterul imobilului din Mun. 

Brăila, Str. Roșie nr 2 

60. Adresă cu privire la ordinul de 
clasare ca monument istoric al 

imobilului din Mun. Brăila, Str. 

Danubiului nr. 8 
61. Adresă privind recepția 

lucrărilor privind lucrări 

de„Consolidarea, restaurarea, 

conservarea și punerea în valoare 
a Bisericii Buna Vestire Brăila” 

62. AGRICOST S.A. privind 

proiectul: DTAC - Modernizarea 
și reabilitarea punctului de 

acostare Gropeni-Balaia, Km 195 

cu Cheu vertical, desființare și 

refacere parțială a platformei 
portuare, desființare pereu 

existent, utilități și organizare de 

șantier; 
63. Notificare ref. imob. Mun. 
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Brăila,Str. Mărășești Nr. 7  
64. Somație Str. M. Eminescu 15 

65. Notificare ref. imobil Mun. 

Brăila,Str. Belvedere Nr. 8 
66. Adresă referitoare la 

demersurile necesare pentru 

restaurarea fațadei imob. din 

Mun. Brăila, Bdul Al. I. Cuza 162 
67. Adresă referitoare la 

necesitatea obținerii avizului 

instituției noastre pentru 
edificarea unei case pe un teren 

situat în Mun. Brăila, str. Unirii 

68. Adresă ref.la lucrări de 
reparații ale fațadelor imob. din 

Brăila, Str. C.A. Rosetti nr. 1 

69. Adresă de răspuns punctul de 

vedere asupra construcțiilor C5 
(centrală termică) și C6 (garaje), 

situate pe amplasamentul imob. 

din str. Ana Aslan nr. 11 
70. Adresă referitoare la lucrări 

repararea/restaurarea fațadelor la 

imob.din Mun. Brăila, Str. 
Brașoveni nr. 13 

71. Notificare ref. la imob.din 

Municipiul Brăila, Str. Piața 

Traian nr. 15 (ap. 6)  
72. Notificare ref. la imobilul din 

Municipiul Brăila, Str. Piața 

Traian nr. 15 (ap. 3) 
73. Notificare ref. la imobilul din 

Mun. Brăila, Str. Belvedere Nr. 8 

74. Somație cu privire la imobilul 

din Municipiul Brăila, Str. 
Nicolae Bălcescu nr. 10 

75. ADresă către CNAIR 

referitoare la Raportul de  
Diagnostic Arheologic intruziv 
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pentru obiectivul: „Drum expres 
Brăila-Galați, comuna Vădeni, 

jud. Brăila, - Municipiul Galați, 

Jud. Galați, km. 10+020 – 
11+740, km. 11+960-12+280 

76. Adresă privind statutul 

imobilului din Mun Brăila, Str. 1 

Decembrie 1918 nr. 144 
77. Adresă către SUPAFLC 

Brăila referitoare la lucrări 

efectuate la imobilu din Mun. 
Brăila, Str. Danubiului nr. 14  

78. Interpelare referitoare la 

intervențiile realizate la Fântâna 
Arteziană situată în Mun. Brăila, 

Piața Traian 

79. Proces Verbal Contravenție 

pentru S.C. C&J SMART 
INVEST S.R.L., referitor la 

intervenții nelegale la imobilul 

din mun Brăila, Str. Frumoasă 15 
80. Adresă privind obținerea 

avizului domeniul protejării 

monumentelor istorice pentru 
documentația PUZ: „Construire 

apart hotel P+2E retras și 

împrejmuire” imob.din Mun. 

Brăila, Bdul. Al. I. Cuza nr. 185-
187 

81. Adresă privind condițiile ce 

trebuiesc îndeplinite din punct de 
vedere al patrimoniului cultural, 

pentru Planul Urbanistic General 

al Comunei Victoria 

82. Adresă privind Statutul 
d.p.dv. al patrimoniului cultural al 

terenurilor din Comuna Dudești, 

Jud Brăila- Tarla 14, parcela 16, 
nr. Cadastral 70128 și  Tarla 14, 
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Parcela 15lot1/1, Nr. cadastral 
71590 

83. Notificare ref. la imobilul din 

Municipiul Brăila, C.A. Rosetti 2 
84. Adresă ref. dosar clasare 

imobil Str. Danubiului nr. 12 

85. Adresă de răspuns la 

interpelare cu privire semnul de 
circulație „CU EXCEPȚIA 

RIVERANILOR” care a fost 

amplasat pe str. Cojocari c/c Str. 
C. Hepites 

17. Colaborari cu autorităţile publice locale si centrale, în  activitatea de protectie a monumentelor istorice 

În anul 2021 au fost realizate următoarele 

colaborări cu reprezentanții autorităților publice 
locale și centrale: 

 

 
 

 

Au fost transmise 83 adrese către Primăria Mun. 

Brăila și 83 adrese  către Consiliul Județean 
Brăila, cu privire la transferarea dreptului de 

preemțiune la vânzarea imobilelor  

Imobilele pentru care au fost 

redactate cele 83 adrese pentru 
UAT Brăila și 83 pentru CJ Brăila 

sunt menționate  la  pct. 15 al 

prezentei 

 

 Colaborare săptămânală cu Primăria Mun. 

Brăila, în calitate de membrii  ai Comisiei 

Tehnice de Urbanism și Amenajarea 

Teritoriului și alte colaborări/ adrese/ 

răspunsuri 

  

- În calitate de membri ai 

CTUAT-UAT Brăila, DJC Brăila 

a transmis şi 6 răspunsuri scrise 

referitoare la diverse intervenții 
de pe raza Mun. Brăila 

1. Adresă cu punctul de vedere al 

DJC Brăila cu referire la PATJ 
2. Adresă ref. statutul imobilului 

din Mun. Brăila, Str. C.A. Rosetti 

nr. 2, ap. 2 și 
3. Adresă ref. lucrările de 

modernizare a străzilor Vadul 

Cazărmii, Belvedere, Mercur și 

Pietrei 
4. Adresă ref. adresa ref. PUD str. 

Vulturului 9 Cioroiu Mirela 
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5.Adresă referitoare la 
Respectarea condițiilor Avizului 

privind: REABILITARE 

CASTELULUI DE APĂ DIN 
GRĂDINA PUBLICĂ BRĂILA, 

mai precis condiţia de realizare a 

cercetării arheologică preventivă 

6.Adresă referitoare la executarea 
unor intervenții neavizate și 

neautorizate la imobilul din Mun. 

Brăila, Str. Pietrei Nr. 20 

 Colaborarea săptămânală cu Consiliul 

Județean Brăila, în calitatea de membrii în 

Comisia tehnica pentru analizarea si avizarea 

documentatiilor de amenajare a 

teritoriului/urbanism si autorizarea executarii 

lucrarilor de constructii 

În calitate de membri ai Comisiei 

tehnica pentru analizarea si 

avizarea documentatiilor de 

amenajare a 

teritoriului/urbanism si 

autorizarea executarii 

lucrarilor de constructii  au fost 
analizate în perioada de 

referință peste 1500 de 

documentații referitoare la 

intervenții asupra imobilelor 

din jud. Brăila (cu excepția 

municipiului Brăila) 

 

Colaboarea cu Agenția pentru Protecția 

Mediului Brăila în calitate de membrii ai 

Comisiei de Analiză Tehnică și ai Comitetul 

Special Constituit de la nivelul jud. Brăila în 

vederea protejării patrimoniului cultural. 

 

 

 

DJC Brăila a întocmit în total 145 

de răspunsuri către APM Brăila, 

prin care s-au transmis punctele 

de vedere cu privire la protejarea 
patrimoniului cultural și al 

peisajului, pentru diferite 

investiţii realizate în mun. şi jud. 

Brăila. 

 

Colaborare cu Poliția Locală Brăila 

 

 

 

 

 

În anul 2021 DJC Brăila a 

transmis 5 răspunsuri la 5 

interpelări  referioare la imobilele 
din Mun Brăila,  

- Bdul. A. I. Cuza nr. 156. 

- Calea Călărașilor 1,  

- Str. Hepites 2. 

 



34 
 

- Ana Aslan 18 bis 
- Str. Danubiului nr. 14 

Colaborare cu INP Bucureşti 

 

 

 

 

 

 

 

 

În perioada anul 2021, DJC Brăila 

a sesizat INP-Comisia de atesatre 
a specialiștilor în domeniul 

protejării monumentelor istorice 

cu privire la Expertiza realizată de 
Ing. Constantin Mitroi în dosarul 

penalprivind imobilul din Mun. 

Brăila, Str. 1 Decembrie 144 
 

Se completează această rubrică, 

cu informaţiile de la Cap I, pct.2 

al prezentei. 

 

Colaborări cu Primăriile din jud. Brăila 

 

 

 

1. Adresă de corespondență 

privind completarea 

documentației: Reamenajare, 
reconfigurare parc și desființare 

împrejmuire existentă din com. 

Șuțești, jud. Brăila 

2.Adresă de corespondență + PV 
de control către Primăria Orașului 

Însurăței cu privire la prevederile 

legislative din domniul protejării 
patrimoniului cultural național 

3. Adresă de corespondență + PV 

de control către Primăria 

Comunei Bordei Verde cu privire 
la prevederile legislative din 

domniul protejării patrimoniului 

cultural național 
4. Somație cu privire la Sitului 

arheologic - Tumulul Movila 

Mare (Tarachiu), înscris în 
Repertoriul Arheologic Național 

sub nr. de cod:L-35-104-D(A. 64) 
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Prefectura Brăila 

 

1. Adresa ref. interventii la 
imobilul din Mun. Brăila, Calea 

Galați 18 

2. Adresa ref. interventii la 
imobilul din Mun. Brăila, str. 

Vapoarelor 18 

 

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE 

REGIONALĂ SUD-EST  

1. Elaboarare Răspuns referitor la 

Studiu privind dezvoltarea socio-

economică a Regiunii Sud-Est 

pentru fundamentarea 
documentelor de programare 

2021-2027 – Starea 

monumentelor istorice din jud 
Brăila 

 

IPJ Brăila 

 

1. Adresă de răspuns referitoare la 

traficul autovehiculelor de pe Str. 

Cojocari și Str. Pomilor – Mun. 
Brăila 

2. Control comun cu IPJ Brăila, în 

cadrul Planului de acțiune 

Pandora VI în următoarele 

localități din jud. Brăila: Viziru, 

Însurăței, Lacu Rezi, 

Lișcoteanca și Bordei Verde. 

Au fost controlate/inspectate 

monumentele arheologice, siturile 

arheologice și bunurile culturale 
clasate pe raza acestor localități 

(intravilan/extravilan)  

Cu această ocazie s-a încheiat un 
raport de control comun cu IJP 

Brăila. 

3. Adresă de răspuns referitoare la 

Expertiza realizată de Ing. Mitroi 
Constantin, privind la imobilul 

din Mun. Brăila, Str. 1 Decembrie 

1918 nr. 144 
4. Adresă cu privire la modul în 

care a fost soluționată Sesizarea 
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noastră nr.1240/26.06.2014 /  
Dosarul penal nr. 3375/P/2014 cu 

privire la săparea/distrugerea 

sitului arheologic la Sitului 
arheologic - Tumulul Movila 

Mare (Tarachiu). 

5. Adresă cu privire la Imobilul 

din Municipiul Brăila,  Str. 
Școlilor nr. 11 (Str. Ana Aslan nr. 

11) - Casa Jean Troianos 

18. Solicitări de finantare a interventiilor asupra monumentelor istorice gestionate in temeiul HG 1430/2003 

În anul 2021,  DJC Brăila nu a recepționat nicio 

cerere de finanțare a intervențiilor asupra 

monumentelor istorice 

  

18. Activitatea de secretariat a comisiei zonale a monumentelor 

DJC Brăila nu are atribuții cu privire la 

secretariatul CZMI 10. 

  

19. Litigii născute din aplicarea legislatiei privind protejarea si punerea in valoare a monumentelor istorice 

În anul 2021 DJC Brăila are 2 (două) litigii în 

domeniul protejării monumentelor istorice 

1. Litigiul cu S.C. DORALY 
MALL S.R.L. Constanța, aflat pe 

rolul Tribunalului Constanța -

Dosarul nr. 4286/118/2020 

2. Litigiu la Judecătoria Brăila 
ref. anulare proces verbal amendă 

Str. Hepies nr. 2 cu S.C. 

GECABUILD S.R.L. 

Dosarul nr. 4987/196/2021 
 

DJC Brăila a transmis întâmpinarea către 
Judecătoria Brăila ref proces anulare 

proces verbal amendă Str. Hepites nr. 2 

cu S.C. GECABUILD S.R.L. Dosarul 

nr. 4987/196/2021 

 

Litigiul ref. anulare proces verbal 

amendă Str. Hepites nr. 2 cu S.C. 
GECABUILD S.R.L. 

Dosarul nr. 4987/196/2021 a fost 

câstigat în primă instanță de DJC Brăila 

8. 
Perceperea, incasarea, 

virarea timbrului 

monumentelor istorice  

 
Legea 422/2001 privind 

protejarea monumentelor 

istorice, republicata 

20.Controlul respectarii obligatiilor de plata pentru serviciile si produsele din categoria celor prevazute la art. 51 alin. (3) 

din Legea 422/2001 republicata, in cuntumul timbrului monumentelor istorice  

 

În anul 2021,  în urma inspecţiilor şi 

corespondenţelor  DJC Brăila, plătitorii de TMI au 
transmis lunar adrese cu privire la contribuțiile 

achitate. 

DJC Brăila a transmis o adresă 

către INP în care a fost raportat 
stadiul contribuției pe anul 2021. 

 

Au fost recepționate un 

răspuns/raportare de la plătitorii de 
TMI: 

- 1 centralizator al plăților TMI pentru 
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Hotararea nr. 1502/12 

decembrie 2007 pentru 

aprobarea Normelor 
metodologice privind 

cuantumul timbrului 

monumentelor istorice ... 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

decembrie 2021 din partea Filarmonicii 
”Lyra - George Cavadia”; 

 

9. 
Sistemul de management al 

monumentelor inscrise in  

Lista patrimoniului 

mondial 
Hotararea nr. 1268/2010 

privind aprobarea 

Programului de protectie si 

gestiune a monumentelor 
istorice inscrise in Lista 

patrimoniului mondial 

UNESCO 

21. Implicarea reprezentantului directiei de cultura in activitatea Comitetul de Organizare UNESCO (COU) pentru 

elaborarea documentatiei specifice: 

 

Pe raza județului Brăila nu sunt monumente 

înscrise în Lista patrimoniului mondial. 

  

22. Implicarea reprezentantului directiei de cultura in monitorizarea starii de conservare a monumentului / ansamblului / 

sitului inscris pe Lista Patrimoniului Mondial  

Pe raza județului Brăila nu sunt monumente 

înscrise în Lista patrimoniului mondial. 

  

 

Legea 422/2001 privind 

protejarea monumentelor 

istorice, republicata 

 
Legea 185 din 25 iunie 2013 

privind amplasarea şi 

autorizarea mijloacelor de 
publicitate 

23.Implicarea reprezentantului direcției pentru cultură în cadrul grupului de lucru inițiat de primar pentru delimitarea, în 

cadrul teritoriului administrat, a zonelor de publicitate lărgită şi respectiv a zonelor de publicitate restrânsă, precum şi 

elaborarea regulamentului local de publicitate 

În vederea aplicării Legii 185/2013 privind 
amplasarea și autorizarea mijloacelor de 

publicitate la nivelul Mun. Brăila, există un 

Regulament întocmit în anul 2014, la a cărui 

redactare și concepere a participat și DJC 

Brăila. 

Intervențiile de amplasare/montare a 

panourilor/mijloacelor publicitare se realizează 

pe baza Certificatului de urbanism eliberat de 

Primăria Brăila, Avizului DJC Brăila, 

Regulamentului de publicitate și a celui de 

Urbanism aferent PUZ-Centrul Istoric al Mun 

Brăila. 

  

10. 
Protejarea patrimoniului 

tehnic si industrial 

 

Legea nr. 6/2008 privind 

23. Identificarea, clasarea, cercetarea si punerea in valoare a bunurilor de patrimoniu tehnic si industrial 
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regimul juridic al 
patrimoniului tehnic si 

industrial 

Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 

istorice, republicata 

Legea 182/2000 privind 

protejarea patrimoniului 
cultural national mobil, 

republicata 

II. PATRIMONIU ARHEOLOGIC  

 Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii 

11. 

Cercetarea si protejarea 

patrimoniului arheologic 

 
Ordonanta nr. 43/2000 privind 

protectia patrimoniului 

arheologic si declararea unor 

situri arheologice ca zone de 
interes national,  republicata,  

 

Ordinul Ministrului Culturii 
nr. 1071/2000 privind 

instituirea Regulamentului de 

organizare a săpăturilor 
arheologice din România  

(30 iunie 2000) 

 

Ordinul Ministrului Culturii 
nr. 2518/04.09.2007 –  

24. Controlul respectarii autorizatiilor de cercetare/sapatura arheologica, a Regulamentului sapaturilor arheologice din 

Romania si a Standatdelor si procedurilor arheologice in unitatea administrativ-teritoriala de competenta  

 

S-a realizat monitorizarea şi controlul  
respectării a 22 autorizații de cercetare/ 

supraveghere arheologică, emise de MC. 

10 inspecții in Centrul istoric al 
mun Brăila și 

22 inspecții in Situl Arheologic 

de la Brăiliță 

5 inspecții la siturile de județ 

 

25.Avizarea lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate in zonele cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator 

În anul 2021, pe raza jud. Brăila, a fost 

evidențiat întâmplător patrimoniu arheologic. 

  

26.Supravegherea de specialitate a lucrărilor la care au fost consemnate descoperiri arheologice intamplatoare 

În anul 2021, pe raza jud. Brăila, au fost 

consemnate descoperiri arheologice 

întâmplătoare. 

  

27.Verificarea și gestiunea situațiilor în care au apărut zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător  

 Metodologia de aplicare a  A se vedea Cap III pct. 34.   
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procedurii de descarcare de 
sarcina arheologica 

 

Ordinul Ministrului Culturii 
nr. 2178 din 17 martie 2011 

privind modificarea şi 

completarea Procedurii de 

acordare a autorizaţiilor 
pentru cercetarea arheologică, 

aprobată prin OMC nr. 

2.562/2010 
 

Standarde si Proceduri in 

arheologie  
 

Legea nr. 17/2014 privind 

unele măsuri de reglementare 

a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în 

extravilan ..... 

 
Legii nr. 268/2001 privind 

privatizarea societăţilor 

comerciale ce deţin în 
administrare terenuri 

proprietate publică şi privată a 

statului cu destinaţie agricolă 

şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului 

 

Ordinul nr. 125 din 15 

februarie 2011 pentru 

modificarea şi completarea 

Instrucţiunilor privind 

eliberarea permiselor de 
exploatare, aprobate prin 

Ordinul preşedintelui Agenţiei 

Naţionale pentru Resurse 
Minerale nr. 94/2009  

28. Acte cu caracter administrativ emise in temeiul  art. 5, alin. 3, 5, art. 6, alin. 5 din L. 43 / 2001; OMC 2518/2007 de 

aprobare a Metodologiei de aplicare a procedurii de descarcare de sarcina arheologica, art. 19-24; art. 5 din Ordinul 

ANRS nr. 125/2011; art. 11 din Legea minelor nr. 85 din 18 martie 2003:  

1. certificat de descarcare de sarcina arheologica  

2.aviz favorabil  

3.aviz negativ-nu a fost cazul 

4. alte acte cu caracter administrativ emise  

1. în anul 2021 a fost emis 2(două)  Certificate 

de descărcare de sarcină  
Arheologică. 

 

2. Din Avizele favorabile emise de DJC Brăila 
în anul 2020, enumerate la pct. 2 al prezentei, 

pentru 30 obiective  a fost 

solicitată/condiționată realizarea 

supravegherii arheologice, iar pentru 2 

obiectiv - realizarea cercetării arheologice 

preventive. 

 

3.aviz negativ - nu a fost cazul. 

 

4. alte acte cu caracter administrativ emise: 
au fost recepționate  și verificate în anul 2020, 

21 rapoarte de supraveghere arheologică 

 

Totodată, a fost transmis către Muzeul Brăilei 

„Carol I”, un număr de  42 Autorizații de 

supraveghere/cercetare arheologică, emise de 

Ministerul Culturii. 

 1.Certificatul a fost emis pentru 

imobilul din Mun. Brăila, Str. 
Mercur nr. 28 

 

2. Certificatul a fost emis pentru 
imobilul din localitatea Brăila, 

judeţul Brăila, Str. Frumoasă 15 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Certificatele a fost transmise în 

xerocopie către MC-DPC  

29. Litigii nascute din aplicarea legislatiei privind cercetarea si protejarea patrimoniului arheologic  

DJC Brăila nu are litigii în acest domeniu.   

file:///D:/Directiile%20de%20Cultura_probleme/Rapoarte%20de%20activitate_evaluari/00135875.htm
file:///D:/Directiile%20de%20Cultura_probleme/Rapoarte%20de%20activitate_evaluari/00135875.htm
file:///D:/Directiile%20de%20Cultura_probleme/Rapoarte%20de%20activitate_evaluari/00135875.htm
file:///D:/Directiile%20de%20Cultura_probleme/Rapoarte%20de%20activitate_evaluari/00000016.htm
file:///C:/Users/Cultura/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328802/00122177.htm
file:///C:/Users/Cultura/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328802/00122177.htm
file:///C:/Users/Cultura/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp328802/00122177.htm
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Legea minelor nr. 85 din 18 

martie 2003 

 
30. Avize specifice acordate in baza Legii 17/2014 

În anul 2021  nu au fost solicitate  Avize 
specifice, conform Legii 17/2014. 

   

31. Dosare de preemtiune gestionate in baza Legii 17/2014 

În anul 2021, nu au solicitări privind 

exercitatarea dreptului de preemțiune. 

  

12. 

Colaborarea cu ANCPI 

 

Ordonanta nr. 43/2000 privind 
protectia patrimoniului 

arheologic si declararea unor 

situri arheologice ca zone de 

interes national,  republicata, 

32. Documentatii oferite Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara  pentru includerea zonelor cu 

patrimoniu arheologic reperat in planurile cadastrale si in hartile topografice - 

 

În anul 2021, DJC Brăila nu i  s-a solicitat, din 

partea OCPI Brăila,  planuri cadastrale şi 

/sau hărţi  topografice. 

  

33. Documentatii cerute si primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara  pentru realizarea LMI si 

RAN 

În anul  2021, DJC Brăila nu a solicitat OCPI 

Brăila înscrierea în Cartea funciară statutul de 

monument istoric. 

  

III. PATRIMONIU CULTURAL MOBIL 

 Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii 

13. 
Gestionarea descoperirilor 

intamplatoare de bunuri 

culturale  

Ordonanta nr. 43/2000 privind 

protectia patrimoniului 
arheologic si declararea unor 

situri arheologice ca zone de 

interes national,  republicata, 

34.Gestionarea descoperirilor de bunuri arheologice, epigrafice, numismatice, paleontologice sau geologice, cu caracter 

intamplator,   

 

În luna noiembrie, pe raza jud. Brăila, respectiv 

în localitatea Plopu au fost consemnate 

descoperiri arheologice întâmplătoare. 
 

Prin adresa nr.  /25.11.2021, 

primarul localității i-a fost adus  

la cunoștință dispozițiile legale 
privind descoperirile arheologice 

întâmplătoare printer care și 

faptul că, este necesară 
delimitarea zonei cu patrimoniu 

arheologic evidenţiat întâmplător  

pe o rază de 50 de metri faţă de 

Înceea ce privește colectarea bunurilor 

descoperite, având în vedere că,  DJC 

Brăila nu face parte din categoria 
instituţiilor specializate care au 

competențe în colectarea, cercetarea, 

expertizarea (…), inventarierea, 
depozitarea etc. a bunurilor culturale, cf. 

dispoz.  Art. 52  alin. (1) din Lg. 

182/2000 privind protejarea 
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locul descoperirii, cf. Art. 2 alin. 
(13) lit b) din Ordonanța nr. 43 / 

2000 privind protecţia 

patrimoniului arheologic şi 
declararea unor situri arheologice 

ca zone de interes naţional. 

patrimoniului cultural naţional mobil, 
primarul localității i-a fost adus  la 

cunoștință faptul că, instituția 

specializată care are competenţe generale 
şi speciale în domeniu este Muzeul 

Brăilei ”Carol I”, 

14. 
Clasarea, gestionarea si 

monitorizarea starii de 

conservare si de securitate a  

bunurilor culturale clasate 

sau susceptibile de a fi clasate 
 

HG nr. 886/2008 pentru 

aprobarea Normelor de 

clasare a bunurilor culturale 
mobile 

 

Legea nr. 182/2000 privind 
protejarea patrimoniului 

cultural national mobil – 

republicata 
 

Hotarirea 1546/2003 de 

aprobare a Normelor de 

conservare si restaurare a 
bunurilor culturale mobile 

clasate 

35. Cereri de clasare inregistrate si solutionate provenind de la institutii nespecializate, persoane fizice etc 

 

În anul 2021 nu au fost depuse/ înregistrate astfel 
de solicitări.  

Întocmirea documentaţiei 
prevăzută de Legea nr. 182/2000 

și Normelor de clasare aferente,  

în vederea clasării din oficiu a 
unor bunuri culturale susceptibile 

de a fi clasate, care au făcut 

obiectul unor cercetări penale şi, 
care au fost predate de către 

Inspectoratul de Poliție al 

Județului Brăila, Ministerului 

Culturii prin  DJC Brăila. 

În lucru: - 4 (patru) dosare privind 
 expertizarea şi, eventual, clasarea unor 

bunuri culturale mobile - 27 monede 

romane și 4 monede medievale, bunuri 
care au fost identificate în urma 

activităţilor desfăşurate de I.P.J. Brăila; 

 -1842 de monede (cea mai veche 
monedă având inscripţionat  anul 1861), 

descoperite întâmplător pe raza comunei 

Viziru din jud. Brăila și,  predate DJC 

Brăila de cǎtre viceprimarul localitǎții. 

36. Inregistrari in baza de date teritoriala de evidenta a bunurilor culturale clasate . 

Periodic  sunt executate lucrări de up-datare şi 

mentenanţă a bazei de date, în sistemul – 

DOCPAT. 
 

 In instituţiile muzeale şi în unităţile de cult 

ale judeţului Brăila, există un număr de 

212 de piese/obiecte clasate în  
patrimoniul cultural naţional mobil, dintre 

care:  

•  200 în Muzeul Brăilei “Carol I”  
 12 în bisericile ortodoxe acestea fiind 

înregistrate în  sistemul – DOCPAT. 

 

37. Instiintari asupra intentiei de schimbare a  detinatorului/detinatorilor bunului/bunurilor culturale clasate prin 

comercializare, donatie, succesiune gestionate inregistrate  

În anul 2021 nu au fost înregistrate solicitări 
privind intenția de schimbare a  

deținătorului/deținătorilor bunului/bunurilor 

culturale clasate. 

  

file:///C:/Users/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00070795.htm%23do
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38. Gestionarea de situatii in care sunt privatizate companii nationale, societati nationale, societati cu capital integral ori 

majoritar de stat detinatoare de bunuri culturale mobile proprietate publica  

În anul 2021 nu au fost înregistrate situatii in 

care sunt privatizate companii detinatoare de 
bunuri culturale mobile. 

  

39. Monitorizarea starii de conservare si de securitate a bunurilor culturale mobile clasate 

În anul 2021 au fost realizate un număr de 5 

inspecții de specialitate. 
 

Activitatea de control s-a realizat 

prin inspecţii periodice de 
specialitate la deţinătorii de 

bunuri culturale clasate, respectiv 

la: Biserica „Sf. Constantin”, 

Biserica “Sf. Petru şi Pavel”, 
Biserica “Sf. Arhangheli Mihail şi 

Gavriil”,  

Biserica „Sf. Nicolae ” Lacu 
Rezi, jud. Brăila. 

 

In instituţiile muzeale şi în unităţile de cult 

ale judeţului Brăila, există un număr de 
212 de piese/obiecte clasate în  

patrimoniul cultural naţional mobil, dintre 

care:  

•  200 în Muzeul Brăilei “Carol I”  
•  12 în bisericile ortodoxe : 

    5 - Biserica „Înălţarea Domnului ”,  

    2 - Biserica „Sf. Împăraţi”,  
    1 - Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi 

Gavriil ” 

    1 - Biserica „Sf. Nicolae ”   

    3 - Biserica „Sf. Nicolae ” Lacu Rezi, 
jud. Brăila. 

40. Propuneri de restaurare a bunurilor mobile clasate in tezaur aflate in institutii nespecializate/persoane particulare. 

În anul 2021 nu au fost înregistrate astfel de 
solicitări. 

  

Comertul cu bunuri 

culturale/Exportul bunurilor 

culturale 
 

Legea nr. 182/2000 privind 

protejarea patrimoniului 
cultural national mobil –

republicata 

 

 Hotarirea nr. 1420/2003 
pentru aprobarea Normelor 

privind comerţul cu bunuri 

culturale mobile 

41. Verificarea respectarii obligatiilor ce revin operatorilor economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale 

mobile 

Prin adresa nr. 3585/19.11.2020      DJC Brăila a 
comunicat Direcției Patrimoniu Cultural din 

cadrul MC, Decizia nr. 5/12.11.2020 a societății 

comerciale SC. GERIMAR COM SRL, de 

suspendare a activității de comercializare a 
bunurilor culturale mobile, 

  

42. Certificate de export eliberate 

În cadrul activităţii privind exportului 

definitiv/temporar al bunurilor culturale mobile,  

- A fost înregistrată o solicitare 

privind eliberarea unei licențe de 

 În procesul emiterii certificatelor de 

export temporar/definitiv - de exemplu, 

file:///C:/Users/Cultura/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp199336/00069906.htm%23do
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 Hotarirea nr. 518/2004 pentru 

aprobarea Normelor 

metodologice privind exportul 
definitiv sau temporar al 

bunurilor culturale mobile 

 

au fost emise: 
-   1(unu) Certificat de export temporar pentru 

16 (șaisprezece) lucrări de artă plastică. 

-  1(unu) Certificat de export definitiv pentru 8 
(opt) lucrări de artă plastică. 

-  1(unu) Adeverință de export pentru 3745 

bunuri culturale (reviste/cărți). 

- Licența de export nr. 1/3616/27.09.2021 
pentru un bun cultural,  respectiv Șlep obișnuit – 

navă transport mărfuri generale. 

export pentru un bun cultural – 
navă transport mărfuri (șlep 

obișnuit). 

- În cadrul activităţii privind 
exportului definitiv/temporar al 

bunurilor culturale mobile, a fost 

recepționată adresa Ministerului 

Finanțelor – Direcția Regională 
Vamală – Biroul Vamal Calafat 

cu nr. CVV 78303/25.10.2021, 

prin care ni s-a returnat 
exemplarul nr. 3 al Licenței de 

export, vizată de biroul vamal la 

ieșirea din Comunitate. 
- În cadrul activităţii privind 

exportului definitiv/temporar al 

bunurilor culturale mobile, a fost 

transmisă către MC un număr de 
12 raportări – l unare -  privind nr. 

de  certificate de export eliberate. 

sunt necesare şi obligatorii operaţiunile 
de cercetare, fotografiere a obiectelor şi 

consultare a bazelor de date (informatice 

şi/sau foto/video) cu bunuri furate, 
dispărute sau clasate, pentru evitarea şi, 

eventual, identificare exportului ilegal de 

bunuri culturale mobile, nu doar 

întocmirea actului administrativ 
respectiv numit Certificat de export 

şi/sau Adeverinţă de export - deşi există 

specificaţii clare legale cu privire la 
exceptarea acestor bunuri mobile de la 

rigorile Legii nr. 182/2000 privind 

bunurile culturale mobile, autorităţile 
vamale solicită în mod expres cetăţenilor 

şi un înscris/act emis de D.J.C. Brăila 

care să ateste această excepţie. 

43. Litigii nascute din aplicarea legislatiei privind conservarea si protejarea patrimoniului cultural mobil  

DJC Brăila nu are litigii în acest domeniu.   

IV. MUZEE/COLECTII PUBLICE SI PRIVATE 

 Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii 

15. 
Acreditarea muzeelor  

 

LEGE nr. 311 din 8 iulie 2003 

a muzeelor şi a colecţiilor 
publice - Republicată*) 

Ordin MCC nr. 

2057/5.02.2007 actualizat  

pentru aprobarea 
Criteriilor si normelor de 

acreditare a muzeelor si a 

colectiilor publice 

44. Propuneri de acreditare a colectiilor publice de drept privat 

 

Verificare a documentației de reacreditare a 

Muzeului ”Ianca” (jud. Brăila) 

Prin adresa nr.10 din 10.03.2021, 

Asociația cultural istorică  

”Muzeul” transmite documentația 

de acreditare a Muzeului Ianca. 

 

45. Verificarea periodica a respectarii conditiilor de acreditare a muzeelor si colectiilor publice din subordinea 

autoritatilor administratiei publice locale sia a muzeelor si colectiilor publice de drept privat 

S-a realizat cu prilejul inspecției pentru 
reacreditarea Muzeului Ianca din jud. Brăila  

 

În cadrul activităţi de control 
au fost verificate criteriile de 

acreditare a muzeelor şi a 

colecţiilor publice, precum şi 

Astfel în data de 09.06.2021 Ministerul 
Culturii a emis Ordinul nr. 3093 pentru 

reacreditarea Muzeului Ianca 

file:///C:/Users/Cultura/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133816/00097610.htm
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documentaţiei depuse de către 
Muzeului ”Ianca” în vederea 

acreditării. 

Urmare a inspecţiei la solicitanţii 
reacreditării respectiv Muzeului 

”Ianca” s-a  întocmit o Notă de 

constatare care, împreună cu 

Dosarul de reacreditare a fost 
înaintat Comisiei Naţionale a 

Muzeelor şi Colecţiilor. 

46. Verificarea periodica a respectarii conditiilor de autorizare a laboratoarelor și atelierelor de conservare și restaurare. 

Hotarirea 216/2004 pentru 

aprobarea NORMELOR 
privind autorizarea 

laboratoarelor si a atelierelor 

de conservare si restaurare 
 

   

47. Contraventii constatate și sanctiuni aplicate in domeniul muzeelor, colectiilor si laboratoarelor de conservare si 

restaurare 

În anul 2021 nu au fost aplicate sanctiuni in 

domeniul muzeelor și colecțiilor. 

  

V. MONUMENTE DE FOR PUBLIC 

16. 
Identificarea, amplasarea, 

clasarea si consevarea 

monumentelor de for public 
 

Legea nr. 120 din 4 mai 2006 a 

monumentelor de for public 

48. Evidenta monumentelor de for public  
  

 

DJC Brăila a realizat, încă din anul 2011, 
inventarul monumentelor de for public de pe 

raza Mun. Brăila. 

 

DJC Brăila a realizat în anul 2018, inventarul 
monumentelor dedicate eroilor din jud. Brăila 

În Mun Brăila, există 112 

monumente de for public. 

 

 

În județul Brăila există 133 de 

monumente/morminte dedicate 

eroilor. 

Înventarul monumentelor de for public 
de pe raza Mun. Brăila, a fost transmis și 

la Ministerul Culturii, încă din anul 

2011. 

Anual, se verifică starea de conservare, 
întreţinere şi protejare a acestor 

obiective. 

49. Avize emise pentru proiecte de monumente de for public – număr dosare transmise la CNMFP  

În anul 2020,  a fost recepționată  documentația 
privind edificarea unui monument de for public 

– Fântână în formă de barcă pe Bdul. 

Independenței, Mun. Brăila (tronsonul str. 
Școlilor-Calea Călărașilor) și modernizarea unui 

monument de for public – Fântână în formă de 

1. Documentația a fost transmisă 
către MC-CNMFP, împreună cu 

Avizul de oportunitate al DJC 

Brăila și cu Adresa de înaintare. 
2. În feb. 2021, DJC Brăila a 

transmis către CJ Brăila o Adresă 

 

file:///C:/Users/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00071943.htm%23do
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Glob pământesc pe Bdul. Independenței c/c Str. 
Școlilor. 

 

referitoare la inventarul 
monumentelor de for public 

dedicate eroilor. 

VI. VENITURI  EXTRABUGETARE 

 Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii 

18 

Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 

istorice, republicata 

 

Ordinul ministrului culturii nr. 
2664 din 12 noiembrie 2010 

privind stabilirea cuantumului 

tarifelor pentru eliberarea 
avizelor de specialitate 

necesare autorizării lucrărilor 

de construire sau de desfiinţare 

pentru imobilele aflate în zona 
de protecţie a monumentelor 

istorice şi în zonele construite 

protejate 
 

Legea nr. 182/2000 privind 

protejarea patrimoniului 
cultural national mobil –

republicata 

50. Avize acordate in temeiul L 422 pentru interventiile asupra imobilelor situate in zonele de protectie a monumentelor 

istorice si in zonele construite protejate  

 

75.882,49 lei   

51. Expertize realizate in baza Legii 182/2000, art. 51 art. d) -  

0   

52. Gestionarea alocatiilor de la bugetul de stat destinate finantarii activitatilor de descoperire, colectare, cercetare, 

expertizare, clasare, inventariere, depozitare (art. 50, alin. 1/L 182/2000  

0   

53. Alte surse extrabugetare (donatii, legate etc.) 

0   

54. Activități finantate din veniturile extrabugetare 

0   

PROIECTE SI PROGRAME CULTURALE 

 

 Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii 

19. 

Initierea/implementarea de 

proiecte si programe 

culturale  

55. Activitati culturale finantate /co-finantate de directie, desfasurate in parteneriat cu alte institutii  

  0   

20. 
Asigurarea contributiilor 

56. Actualizarea bazei de date privind operatorii ecomici platitori de contributii la FCN 
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pentru Fondul Cultural 

National 

Ordonanta 51/1998 actualizata 

privind imbunatatirea 
sistemului de finantare a 

programelor, proiectelor si 

actiunilor culturale 

Verificare periodică.   

57. Controlul respectarii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul Cultural National 

Au fost transmise un nr. de 15 înștiințări/somații 

de plată  privind contributiile la Fondul Cultural 

National, diferiților agenți economici de pe raza 
municipiului Brăila.  

- Declarații depuse: 1 (una) SC FOR YOU 

SERV SRL – 168 lei. 
- Declarații depuse: 1 (una) SC FOR YOU 

SERV SRL – 217,60 lei. 

De asemenea, agențiile 

imobiliare au fost contactate și 

telefonic, cu privire la   
respectarea  Art.21 lit.c din 

Ordonanța 51/1998, aceștia au 

comunicat faptul că agenția doar 
intermediază vânzarea imobilelor, 

și nu vând propriu-zis imobile, așa 

cum menționează  Ordonanța 
51/1998. 

Au fost transmise înștiințări de 

plată și către Centrul Județean 

pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Brăila,  

Teatrul Maria Filotti Brăila, 

Biblioteca Județeană ”Panait 
Istrati” Brăila și către Primăria 

Municipilui Brăila pentru a ne 

comunica  evidența operatorilor 

economici care au primit 
autorizație  pentru desfășurarea 

integrală  a activității lor, în 

incinta sau pe domeniul public 
aflat în spațiul de protecție al 

monumentelor istorice-proprietate 

publică.  

 

58. Litigii nascute din aplicarea prevederilor legale 

0 0 0 

VII. POLITICA DE PERSONAL 

 Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii 

21. Structura / Organigrama /    
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Statul de functii 
OMC 2080/27.02.2012 – 

privind aprobarea 

Regulamentului de organizare 
si functionare a Directiilor 

Judetene pentru Cultura si 

Patrimoniu National, respectiv 

a municipiului Bucuresti 
HOTĂRÂRE nr. 90 din 10 

februarie 2010, actualizată, 

privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului 

Culturii  

 
 

 

 

59. Modificari intervenite in structura compartimentelor: încetari de activitate, recrutari, promovari, transformari de 

posturi 

Transformare post – Inspector clasa I grad 

Principal se transformă în Inspector clasa I grad 
profesional Superior. Aviz ANFP nr. 

16087/2021 și Decizia nr. 9/1663/10.05.2021. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

- Având în vedere prevederile 

Art. 476 - Art.479 din Ordonanța 
de Urgența a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, Direcția 
Județeană  pentru Cultură Brăila, 

a organizat în data de 25 ianuarie 

2021, ora 10:00, examen de 
promovare în grad profesional,  la 

sediul instituției din Brăila, Str. 

Mihai Eminescu, nr.10-12, 

Județul Brăila. 
- Prin adresa nr.4225/2021, 

transmisă de ANFP și  înreg la 

DJC Brăila sub 
nr.539/16.02.2021, ni se 

condiționează acordarea avizului 

ca urmare a promovării, conf. 
Art.402 din OUG nr. 57/2019  

privind Codul administrativ de  

aplicarea Art.610 alin.(1) din 

OUG 57/2019 și Art.6 alin. (1) 
din OG nr.27/20021, 

- Cu adresa nr.1292/12.04.2021, 

transmisă către ANFP, 
retransmitem documentația 

necesară obținerii avizului privind 

funcţiile publice din cadrul 
Direcției Județene pentru Cultură 

Brăila, pentru promovarea în grad 

superior a unui funcționar public 

din cadrul DJC Brăila. 
 

 

 

Având în vedere prevederile art. 402 

alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, prin adresa 

nr.253/27.01.2021, transmisa ANFP, a 

fost solicitat avizul privind funcţiile 
publice din cadrul Direcției Județene 

pentru Cultură Brăila. 

Ținând cont de prevederile art. 
402 alin. (4) din actul normativ anterior 

menționat, precum și de dispozițiile 

O.P.A.N.F.P. nr. 1886/2019 privind 

aprobarea listei documentelor necesare 
pentru obţinerea avizului Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici, 

precum şi a modalităţii de transmitere a 
acestora de către autorităţile şi 

instituţiile publice, au fost transmise 

ANFP următoarele documente: 
- -proiectul de act administrativ (conform 

competenței de aprobare a statului de 

funcții stabilite în condițiile 

legii)/Decizie Director Executiv; 

- referatul de aprobare a proiectului de 
act administrativ, prin care se 

fundamentează stabilirea sau modificarea 

structurii de funcţii publice, precum şi 
reorganizarea activităţii autorităţii sau 

instituţiei publice, cu evidenţierea 

modificărilor intervenite pentru fiecare 
funcţie publică în parte şi pe fiecare 

subdiviziune organizatorică, precum şi cu 

indicarea temeiului legal aplicabil; 

- proiectul detaliat al structurii 
organizatorice a Direcției Județene 

pentru Cultură Brăila; 
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- Au fost efectuate modificări în structura 
compartimentelor. 

Prin OMC nr. 3753/24.11.2021 DJC Brăila are 

aprobat și repartizat un nr. de 8 posturi, din care 
7 posturi finanțate. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Postul suplimentar repartizat  va 
fi valorificat exclusiv în vederea 

stabilirii funcției publice de 

execuție: Consilier achiziții 
publice. 

- proiectul statului de funcţii care 
cuprinde funcţiile identificate prin 

denumire, clasă, nivelul studiilor, gradul 

profesional, gradul sau treapta 
profesională, după caz, cu încadrarea 

acestora în structura organizatorică a 

DJC Brăila, regimul de ocupare a 

postului şi precizarea titularului, după 
caz, conform modelului-cadru, prevăzut 

în anexa la OPANFP nr. 1886/2019. 

- Prin adresa nr. 559/16.02.2021, DJC 
Brăila, revine cu clarificări suplimentare, 

cu privire la îndeplinirea tuturor 

condițiilor de acordare  a Avizului 
ANFP,  precizate la Art. 1 și Art.2 din 

Anexa 1 la  Ordinul nr. 1886 /2019 

privind aprobarea listei documentelor 

necesare pentru obţinerea avizului 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici, precum şi a modalităţii de 

transmitere a acestora de către 
autorităţile şi instituţiile publice, și ale 

condițiilor legale  de acordare  a 

Avizului ANFP pentru promovarea în 
grad profesional stipulate la Art.402 

alin.(1)-(2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  iar condiționarea acordării 
avizului în discuție, de îndeplinirea  

celorlalte articole din Codul 

administrativ nu face parte dintre 
condițiile cumulative ale   Art. 1 și Art.2 

din Anexa 1 la  Ordinul nr. 1886 /2019.  

- Adresa MC- Domnului Secretar de 

Stat, Serviciul Juridic, Contencios 

Direcția Managenet Resurse Umane, cu 

privire la  plângerea prealabilă a 
domnului Coroș Ionel Cristian, Inspector 

Principal în cadrul Comptimentului 
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Patrimoniul Cultural Național Mobil și 
Imaterial,  prin care solicită numirea în 

funcția publică de Inspector Grad 

profesional superior, în urma promovării 
examenenului din data de 25.01.2021. 

- Adrese transmise către MC - SS Liviu 

Brătescu, Direcția Economică, Serviciul 

Juridic-Contencios, Resurse Umane, cu 
privire la solicitarea avizului pentru 

promovarea în grad imediat superior, 

aviz acordat condiționat de 
realizarea/aplicarea dispozițiilor Art. 

610, alin. 1 din Codul administrativ. 

- Răspuns la solicitarea dna. Cons Iacob 
M. cu privire la ponderea activității de 

achiziții publice la nivelul DJC Brăila. 

- Revenire la - Adresele transmise către 

MC - SS Liviu Brătescu, Direcția 
Economică, Serviciul Juridic-

Contencios, Resurse Umane, cu privire 

la solicitarea avizului pentru promovarea 
în grad imediat superior, aviz acordat 

condiționat de realizarea/aplicarea 

dispozițiilor Art. 610, alin. 1 din Codul 
administrativ. 

- Adresă căter MC –SS Liviu Brătescu 

cu privire la posibila soluționare a 

punerii în aplicare de către DJC Brăila a 
dispozițiilor Art. 610 alin. 1 din OUG 

57/2019. 

- Solicitare către ANFP cu privire la 
avizul funcțiilor publice din cadrul DJC 

Brăila, cf. Art. 402 alin. 1 din OUG 

57/2019. 

- Răspunsuri în termen legal solicitate de 
MC – Resurse Umane cu privire la 

salariile în plată pentru diferite tipuri de 

funcții publice, grade profesionale, 
gradații. 
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60. Cursuri de pregatire urmate  

- Sesiune online  - de acordare a asistenței de 

specialitate-  referitoare la aplicarea legislației 

privind funcțiile publice și funcționarii publici 
din cadrul autorităților și instituțiilor puplice 

locale/centrale și, a recomandărilor primite în 

cursul acestei sesiuni, având în vedere 

prevederile Art. 402 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 
- Webinar-ul cu tema ”Competențele viitorului” 

organizat de ANFP București. 

 

- Curs ” Instruire Funcționari” din instituțiile 
culturale, perioada 16- 17.06.2021 

 

- Curs specializare ”Auditor intern în sectorul 
public” – cod COR 241306 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

2 (doi) funcționari publici, cu 
formator extern. 

 

- 1(unu) funcționar public de 
conducere 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Cu test de verificare final, online. 
 

 

Certificat de absolvire seria N nr. 
0097532 

VIII. MODIFICAREA CADRUL LEGISLATIV 

 Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii 

22. 
Imbunatatirea cadrului 

legislativ pentru protejarea 

patrimoniului cultural 

national 

61. Propuneri transmise Ministerului Culturii 

 

În perioada anul 2021nu au fost transmise la MC 
propuneri legislative. 

 

Totodată, au fost transmise la MC 10 adrese cu 
diverse tematici. 

 
. 

 

IX. TRANSPARENTA SI COMUNICAREA ACTIVITATII IN COMUNITATE 

23. 
Parteneriate la nivel 

local/judetean/national 

62. Parteneriate incheiate cu institutii, autoritati, asociatii neguvernamentale pentru derularea unor actiuni/activitati 

privind protejarea patrimoniului cultural; 
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Inspectoratul Judeţean de Poliţie Brăila, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brăila, 

Autoritatea Naţională a Vămilor - Brǎila, 

Ministerul Apărării Naționale - Garnizoana 
Brăila, dar și cu Liceul de Artă ”Hariclea 

Darclee”, Școala Gimnazială ”Anton Pann”   

 

 

 

 
Promovarea multiculturalismului şi protejarea 
culturii minorităţilor. 

- Parteneriatul  cu Asociaţia  
Partida Romilor “Pro–Europa”, în 

vederea realizării de programe 

/proiecte/manifestări/evenimente 
şi acțiuni comune de promovare a 

valorilor diversităţii etnice rrome, 

+ participare lunară în Grupul de 

Lucru Mixt  pentru romi, din 
cadrul  Instituţiei Prefectului 

Brăila; 

- Continuarea parteneriatului 
cultural  în baza “Acordurilor  de 

colaborare” ale DJC Brăila cu  

numeroasele Comunităţi etnice 
ale Evreilor, Grecilor, Ruşilor 

Lipoveni, Bulgarilor din Brăila. 

 

 

63. Comunicarea prin intermediul mass 

media locala/judeteana/nationala a activitatii 

Colaborarea instituţiei cu mass-

media localǎ/regionalǎ, 
concretizatǎ prin publicarea de 

articole referitoare la activitatea 

DJC Brăila în publicaţiile tipărite 
și/sau în mediul on-line 

(Obiectiv-Vocea Brăilei, Brăila 

Chirei, Cronica de Brǎila, Știri de 

Brǎila, MDPress,  
Brăilapebunenet) transmiterea 

către mass– media a  informațiilor 

de interes cultural şi/sau 
solicitate, cu maximum de 

celeritate, chiar în aceeași zi cu 

solicitarea, de cele mai multe ori; 

 

Comunicarea prin 

intermediul mass media 

locala/judeteana/nationala 

Comunicate și informări de presă, periodice. 

64. Adresa paginii web  

 http://djcbr.cultura.ro/    

http://brailadjc.blogspot.com/ 

 

Comunicare publicǎ și transparențǎ decizionalǎ 

1.  Programul național „Citește-

mi 100 de povești!” 

2. Informare INP ref. 
înscrieri  pentru promovarea 

arheologiei  în zilele de 18, 19 și 

20 iunie 2021 - Zilele Europene 

ale Arheologiei 2021. 

- Diseminarea informaţiilor de 

specialitate, a legislaţiei culturale actuale 

şi a oportunităţilor de finanţare în 
vederea aplicării la programele culturale 

europene şi/sau  programele culturale 

naţionale şi regionale 

-Realizarea unei prompte, eficiente şi 
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prin postarea pe blogul instituţiei  
(brailadjc.blogspot.ro) a unui număr de 18 

informări, iar pe  pagina de net a instituției 

(https//djcbr.cultura.ro), la diferite rubrici,un 
nr.25 articole/informări 

 

3. publicare ROF –CNMI 
4. Apel - Biroul Europa Creativa, 

Voices Of Culture 

5. Informare INP ref. invitația de 
a descoperi ”Arheologia pentru 

toți” 

6. publicare ROF –CNMI 

7. Informare INP ref. Lansare - 
 Centrul Național de informare și 

promovare a patrimoniului 

cultural 
8.Informare MC ref. Trofee 

Cinematografice Francofone 2021 

| APEL selecție FILME 
9.Informare AFCN  ref. sesiune 

AFCN 2021 

10.Informare INP ref. Competiţia 

Naţională "Patrimoniul cultural, 
istoric şi natural - Zestrea 

comunităţilor locale" 

11.Informare MC  ref. lansarea 
celei de-a noua sesiuni de 

depunere a dosarelor de 

candidatură pentru obţinerea 
titlului de TEZAUR UMAN VIU, 

12.Informare Fundația 

Transilvania Trust ref. 

organizeazarea unei noi  ediții a 
Zilelor Porților Deschise. 

13.Informare Platforma UE a 

Cartelor Diversității  ref. Luna 
Europeană a Diversității.  

14.Informare Agenția Executivă 

pentru Educație, Audiovizual și 

Cultură (EACEA) ref. primele 
apeluri în cadrul componentei 

Cultura a programului Europa 

Creativă 2021-2027. 
15.Informare Ministerul Culturii 

utile informări a autorităţilor şi 
instituţiilor publice locale a tuturor 

factorilor interesaţi, cu privire la: 

a) modificările legislative în domeniul 
culturii şi patrimoniului cultural naţional; 

b) oportunităţile de finanţare interne  şi 

externe în domeniul culturii şi 

patrimoniului cultural  naţional; 
c)oportunităţile de implicare/participare 

la viaţa culturală 

locală/zonală/regională/naţională 
/internaţională a instituţiilor publice de 

cultură din subordinea administraţiei 

publice locale. 
 

http://brailadjc.blogspot.com/2021/02/nou-apel-biroul-europa-creativa.html
http://brailadjc.blogspot.com/2021/02/institutul-national-al-patrimoniului.html
http://brailadjc.blogspot.com/2021/02/institutul-national-al-patrimoniului.html
http://brailadjc.blogspot.com/2021/02/institutul-national-al-patrimoniului.html
https://www.cartadiversitatii.ro/eu-diversity-month
https://www.cartadiversitatii.ro/eu-diversity-month
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prin Unitatea de Management a 
Proiectuluir ref. Festivalul 

Internațional de Film de Animație 

– ABIFF 

16.Informare MC  ref. Elemente 

de patrimoniu cultural imaterial 

din România 

17.Informare MC ref. Lansarea 
Sesiunii 2021 a programului 

Tezaur Uman Viu 

18.Informare MC ref. lansarea 
Concursului Național pentru 

selectarea proiectului care va 

reprezenta România la cea de-a 
59-a ediție a Expoziției 

Internaționale de Artă - la 

Biennale di Venezia 

19.Informare MC -  Asociația 
Arteka  ref. proiectul 

cultural Teatru Radiofonic pentru 

Copii, finanțat de Ministerul 
Culturii. 

20.Informare CZMI  ref. 

Simpozionul „CERINȚE, 

EXIGENȚE, ÎN POLITICA 

DE CONSERVARE ȘI 

RESTAURARE A 

MONUMENTELOR 

ISTORICE” 

21.Informare Biroul de 
Diplomatie Publica al Ambasadei 

 SUA ref. anunt acceptare 

propuneri de proiecte 
pentru Fondul Ambasadorial 

pentru Conservarea Obiectivelor 

Culturale (AFCP) Editia 2022. 
22.Informare INP ref. Premiile 

Europene pentru Patrimoniu / 

http://brailadjc.blogspot.com/2021/05/lansarea-sesiunii-2021-programului.html
http://brailadjc.blogspot.com/2021/05/lansarea-sesiunii-2021-programului.html
http://brailadjc.blogspot.com/2021/05/lansarea-sesiunii-2021-programului.html
http://brailadjc.blogspot.com/2021/12/sesiune-anuala-de-comunicari.html
http://brailadjc.blogspot.com/2021/12/sesiune-anuala-de-comunicari.html
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Europa Nostra – nominalizări 
pentru ediția 2022. 

Pagina web 65. Comunicarea pe retelele de socializare 
Nu avem cont / pagină pe retelele de socializare. 

Alte mijloace de comunicare În vederea implementării măsurilor de explicitare a legislaţiei, funcţionarii publici din cadrul DJC Brăila au oferit, în anul2021, 

un număr de 491 consultaţii directe, 312 consultaţii telefonice, 422 în scris. 
Au fost efectuate un nr. de 4559 integistrări în Registrul intrări/ieșiri al instituției. 

Audiențe: 

- 17.08.2021 – Pătrașcu Gheorghe ref. Lucrări fațadă imob. str. Albastră nr. 5 

- 24.08.2021 – Baicu Oprea ref. Lucrări fațadă imob. str. Brașoveni nr. 13 

- 24.08.2021 – Dumitriu Petre ref. Lucrări fațadă imob. str. 1 Decembrie 1918  nr. 27 

 

Solicitari în baza Legii 544. 4 solicitări 

 

 

 

1. Petiția transmisă Ministerului 

Culturii și înregistrată de Biroul 

Comunicare și Dialog Social cu 

nr. 482/19.04.2021, redirecționată 
la DJC Brăila, ref. la 

documentația necesară pt. 

efecuarea de intervenții la fațadă, 
imob. din centrul istoric. 

 

2. Petiția transmisă Ministerului 
Culturii și înregistrată de Biroul 

Comunicare și Dialog Social cu 

nr. 148/25.05.2021 referitoare la o 

serie de informații privind imob. 
din mun. Brăila str. Industriei nr. 

17, în baza Legii 422/2001. 

 
3. Petiția transmisă Ministerului 

Culturii și înregistrată de Biroul 

Comunicare și Dialog Social cu 
nr. 1054/20.10.2021 referitoare la  

executarea unor  lucrări de 

renovare a fațadei imobilului din 

str. Pietrei nr. 20. 
 

S-a răspuns prin adresa nr. 

1496/23.04.2021, comunicată spre știință 

și Biroului Comunicare și dialog social 

din MC. 
 

 

 
 

 

S-a răspuns prin adresa nr. 
2099/02.06.2020, comunicată spre știință 

și Biroului Comunicare și dialog social 

din MC. 

 
 

 

 
S-a răspuns prin adresa nr. 

3920/26.10.2021, comunicată spre știință 

și Biroului Comunicare și dialog social 
din MC. 

 
 

 

 

http://brailadjc.blogspot.com/2021/12/sesiune-anuala-de-comunicari.html
http://brailadjc.blogspot.com/2021/12/sesiune-anuala-de-comunicari.html
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4. Petiția transmisă Ministerului 
Culturii și înregistrată de Biroul 

Comunicare și Dialog Social cu 

nr. 1160/02.12.2021 privind 
montarea unui indicator rutier pe 

str. Cojocari – Centrul Istoric al 

mun. Brăila. 

S-a răspuns prin adresa nr. 
4547/10.12.2021, comunicată spre știință 

și Biroului Comunicare și dialog social 

din MC. 

 

 

ALTE ACTIVITATI 1.Participarea în Comisiile de specialitate - ca 
membru activ -  organizate la nivelul 

autorităţilor administrative locale/centrale, la 

convocarea acestora, şi în majoritatea timpului 
(în cursul anului 2021) pe calea comunicării 

online/virtuale. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.Realizarea integralǎ și la termenele stabilite de 

legislația de specialitate ȋn domeniu, pe baza 

planificǎrilor anuale, a tuturor obiectivelor și 
atribuțiilor ȋn domeniul organizǎrii activitǎții 

pentru apǎrarea ȋmpotriva incendiilor (PSI), 

securitatea, sǎnǎtatea și protecția muncii (SSM), 
colectǎrii selective a deșeurilor (CSD), instituția 

neȋnregistrȃnd niciun fel de somație, avertizare 

ori amendare ȋn aceste domenii, din partea 
organismelor de control abilitate 

 

3. Elaborarea și transmiterea, trimestrial/ 

semestrial/anual/ la solicitǎri, a tuturor 
raportǎrilor, situațiilor statistice/centralizare de 

date, documentații, chestionare, tabele sinoptice, 

programe și corespondențǎ diversǎ ȋn domeniile 
de competențǎ, materiale privind activitatea 

Instituției Prefectului Județului  
Brăila – Colegiul Prefectural;  

- Consiliului Judeţean Brăila - 

Comisia Tehnică de Urbanism şi 
Amenajare a Teritoriului;  

- Primăriei Municipiului Brăila - 

Comisia Tehnică de Amenajare a 

Teritoriului/ urbanism şi 
autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii;   

- Comitetului Consultativ de  
Dialog  Civic pentru Problemele 

Persoanelor Vârstnice de pe lângă 

Prefectura Brăila;  
- Comisia de atribuire de 

denumiri  a județului Brǎila din 

cadrul Instituției Prefectului 

Județului  Brăila;  
- Grupului de Lucru Mixt pentru 

Romi din cadrul Instituției 

Prefectului Județului  Brăila;  
- Consiliului Consultativ al 

Inspectoratului Școlar Județean - 

Brǎila; 
- Comisiei de Analizǎ Tehnicǎ din 

cadrul Agenției pentru Protecția 

Mediului – Brǎila, etc. 
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Direcției și de ȋndeplinire a sarcinilor de lucru,  
s-au realizat şi comunicat/transmis cu 

respectarea termenelor  legal prevăzute și a celor 

date prin dispozițiile rezolutive ale MC/ 
direcțiilor/serviciilor/compartimentelor de 

specialitate din ministerul de resort, dintre care 

exemplificǎm cu următoarele documente/ 

raportări/ informări/ corespondenţe către: 
Miisterul de resort, Prefectura Brăila, APL-uri, 

alte mMinistere/ autorități publice centrale și/sau 

reprezentanților lor în teritoriu, INP, AFCN, 
INCFC, instituții publice de specialitate, 

asociații, fundații, ONG-uri, persoane fizice și 

juridice, etc. 
 

4. Îndeplinirea atribuțiilor legale ȋn ceea ce 

privește existența și funcționarea ȋn termeni și 

conținut legal a Comisiei paritare, Comisiei de 
Achiziții publice, Comisiei de inventariere, 

Comisiei de casare,  Comisiei de recepție a 

lucrărilor şi bunurilor, Echipei de gestionare 
riscuri şi Comisiei de monitorizare,  existenţa şi 

activitatea Consilierului de Eticǎ, persoanei 

responsabile cu protecția datelor cu caracter 
personal la nivelul instituției, etc. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

5. Activitatea de control financiar preventiv 

propriu organizată în cadrul  instituției este  

conformă  cu dispozițiile Normelor 

metodologice generale referitoare la exercitarea 
controlului financiar preventiv, aprobate prin 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Controlul financiar preventiv 
propriu este fundamentat din 

punct de vedere teoretic și practic 

prin Proceduri Operaționale 
interne, s-a desfǎșurat fǎrǎ 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Nu existǎ Comisie de Disciplinǎ ȋntrucȃt, 

același nr. mic de salariați la nivelul 

fiecǎrei Direcții face imposibilǎ 
aplicarea dispozițiilor legale ȋn materie. 

Conform prevederilor legale în vigoare, 

au fost iniţiate proceduri/activităţi de 
comunicare/ corespondenţă, dialog, 

consultare şi întocmire a draftului de 

Decizie comună a mai multor DJC-uri , 
pentru constituirea unei Comisii de 

Disciplină comune (DJC Bacău, Brăila, 

Buzău, Galaţi, Neamţ, Vaslui, Vrancea, 

Tulcea), în baza dispoziţiilor Anexei 7 – 
Normele din 4 iunie 2021 privind modul 

de constituire, organizare şi funcţionare a 

Comisiilor de disciplină,  a Codului  
Administrativ,  introdusă prin Legea nr. 

153/2021 de aprobare a OUG 63/2019. 

 

Din cauza aceluiași grav deficit de 
personal de specialitate și la nivelul 

compartimentului contabilitate  (1 singur 

funcționar public), conform cu 
solicitǎrile exprese ale cadrului normativ 
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O.M.F.P nr. 923/2014 și ale  Codului specific de 
norme profesionale  pentru persoanele care 

desfășoară activitatea de control financiar 

preventiv propriu, republicat.  Cadrul general al 
operațiunilor supuse controlului financiar 

preventiv este organizat și reglementat prin 

Decizie a conducătorului instituției.  

 
 

 

6.Activitatea de emitere de documente 
administrative specifice domeniilor de 

competențǎ, potrivit atribuţiilor  stabilite de 

corpusul legislativ în materie, cu maximă 
celeritate, eficienţă şi eficacitate, în bună parte 

datorate şi lucrului bazat pe Proceduri 

Operaționale, întocmite conform Standardelor 

precizate de O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru 
aprobarea Codului controlului intern, fără a 

atenta la standardele de calitate şi legalitate în 

domeniu. 
 

7. Colaborarea cu instituţii, autorităţi şi entităţi 

publice şi/sau private, civile, pentru protejarea şi 
punerea în valoare a patrimoniul cultural 

naţional şi aplicarea a prevederilor legale în 

domeniu, pentru participare activă la viaţa 

publică a „cetăţii”- locale, naţionale, europene. 
 

 

8. Activitatea anuală de inventariere a 
bunurilor/resurselor materiale ale instituţiei, a 

fost dispusă prin decizia nr. 19/4758/22.12.2021 

şi realizată în condiţiile, conţinutul şi termenii 

legal prevăzuţi, neînregistrându-se nicio 
neconcordanţă/lipsă/decalaj între evidenţele 

scriptice şi cele faptice din evidenţa tehnico-

operativă şi din contabilitate. 

pierderi, fǎrǎ ȋntȃrzieri, fǎrǎ 
refuzuri de vizǎ,cu depunerea   

trimestrialǎ/la termen a 

Rapoartelor privind activitatea de 
control financiar preventiv cǎtre 

ministerul de resort și efectuarea 

tuturor celorlalte operațiuni 

referitoare la Registru, Liste de 
verificare, ș.a 

 

- Obiective generale stabilite: 17 
 - Obiective specifice stabilite: 17 

 - Indicatori asociaţi obiectivelor 

specifice: 17 
 - Activităţi procedurabile 

inventariate: 29 

 - Proceduri  elaborate: 28 

 -Riscuri înregistrate în Registrul 
riscurilor: 21 

 

 
 

Muzeul Brăilei „Carol I”, Centrul 

Judeţean de Conservare şi 
Promovare a Culturii 

Tradiţionale-Brǎila, Biblioteca 

Județeanǎ „Panait Istrati”, Școala 

de Arte „Vespasian Lungu”, 
Palatul Copiilor, Liceul de Artǎ 

„Hariclea Darclee”, Camera de 

Comerţ - Brăila, ș.a. 

sus-amintit referitor la organizarea și 
exercitarea controlului financiar 

preventiv propriu, persoana care exercitǎ 

Viza CFP trebuie sǎ fie alta decȃt cea 
care efectueazǎ și aprobǎ operațiunea 

supusǎ vizei, s-a impus cu necesitate și la 

rigoare legislativǎ angajarea prin 

contract, ȋncheiat ȋn condițiile legii, a 
unui expert contabil autorizat. 
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REZUMAT  AGENDA DE LUCRU  ANUALĂ(2021) a DIRECTORULUI  EXECUTIV al  D.J.C. BRĂILA 

 

 

 

Activitatea depusă de Directorul  Executiv al  D.J.C. BRĂILA/2021, în calitatea sa de reprezentant legal al  instituţiei, circumscrisă managerierii 

activităţii administrative şi implementării măsurilor/obiectivelor programate în scopul esenţial al protejării patrimoniului cultural, pe raza judeţului Brăila, s-a 

axat pe următoarele direcţii principale:  

•  aplicarea/implementarea riguroasă a legislaţiei în vigoare şi a principiilor fundamentale care definesc activitatea din domeniul culturii şi 

patrimoniului cultural naţional, cu accent imperativ pe acţiunea de protejare, conservare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional, aplicată 

nevoilor şi realităţilor patrimoniului cultural local;    

          • realizarea activităţilor şi obiectivelor propuse în anul 2021 prin  Strategia ministerului de resort şi prin planificarea propriea obiectivelor de lucru, 

conform programelor, proiectelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor şi însărcinărilor forului nostru ierarhic superior; 

           •  exercitarea principalelor atribuţii conferite de actele normative în vigoare care guverneazǎ activitatea DJC  Brǎila  în domeniul culturii şi 

patrimoniului cultural naţional, respectiv acelea de reprezentare, analiză şi avizare, monitorizare şi control, consultanţǎ de specialitate, interfaţǎ şi mediere 

a ministerului de resort în teritoriu;    

 • asigurarea comunicării permanente, eficiente şi eficace a Ministerului Culturii cu autoritǎţile administraţiei publice locale, cu instituţiile publice de 

cultură şi aşezămintele culturale, cu diverşi operatori culturali şi comunitatea locală, cu toţi factorii interesaţi, prin explicitarea şi diseminarea informaţiilor 

relevante, a noutăţilor în domeniu, inclusiv în domeniul actelor normative specifice şi a metodologiilor de aplicare a lor, rezolvarea tuturor solicitărilor, 

acordarea serviciilor publice prevăzute de lege, etc.    

 • sprijinirea logistică şi materială, în limitele competenţelor legale,  a unor programe, proiecte  şi activităţi de promovare şi punere în valoare a 

patrimoniului cultural local, de educaţie publică „în” şi „prin” cultură,  prin intermediul instituţiilor publice de cultură, ONG-urilor cu obiective şi acţiuni 

culturale, instituţii de învăţământ ş.a. 

  Detaliind, însă doar cu titlu de trecere în revistă a agendei de lucru, fără pretenţia înregistrării exhaustive a activităţilor zilnice, pe parcursul anului de 

raportare (2021), exemplificăm următoarele: 

 activităţile de prognoză/planificare, întocmire, organizare, coordonare, monitorizare, evaluare, aprobare/ avizare şi transmitere  a planurilor,  

propunerilor de tematici şi activităţi specific domeniului de activitate şi competenţă a DJC Brăila/2021, cum ar fi, de ex. :  

- “Raportul privind realizarea, în semestrul II  al anului 2020, a acţiunilor propuse pentru anul 2020”, funcţie de obiectivele stabilite pentru domeniul de 

activitate şi competenţă teritorială a DJC Brăila şi, raportate la Programul de guvernare 2020-2024, adoptat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 1/14 

martie 2020; 

- “Planul de acţiuni pentru anul 2021, pentru realizarea  în judeţul Brăila a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2020-2024”,  
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- propuneri activităţi/2021 pentru Comisiile/Comitetele de  la nivel judeţean  în  care DJC Brăila este membru titular şi/sau invitat permanent, după caz,   din 

cadrul Instituţiei Prefectului Brăila (Colegiul prefectural, C.C.D.C.P.P.V., Comisia mixtă, Comisia de atribuire denumiri), I .S.J.Brăila, Consiliului Judeţean 

Brăila, Primăriei Mun. Brăila, Agenţia pentru Protecţia Mediului - Brăila(Comisia de analiză tehnică/C.A.T) , Agenţia de Dezvoltare Regională S-E, 

C.O.J.E.S. Brăila, ş.a.; 

- analiza, verificarea,  întocmirea şi transmiterea de propuneri, observaţii, amendamente, puncte de vedere referitoare la: “ Strategia de dezvoltare a judetului 

Braila pentru perioada 2021-2027”, proiect implementat de Consiliul Judeţean Brăila, cod SIPOCA 520/cod SMIS 125782, cofinanţat din Fondul Social 

European(FSE), prin POCA 2014-2020; 

- întocmirea, comunicarea, discutarea şi contrasemnarea Rapoartelor de evaluare profesională individuală/2020, pentru fiecare funcţionar public al DJC 

Brăila în parte, în baza  metodologiei/procedurii de evaluare anuală, aşa cum este ea prevăzută în Cap. 3 al Anexei  6 la Codul Administrativ, precum şi prin 

Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 

cu modificările și completările ulterioare;  

- realizarea şi prezentarea/susţinerea  unei  Informări - în  cadrul ședintei lunare a  Colegiului  Prefectural (24.06.2021) - privind:  ”Raportul periodic de 

monitorizare multianuală a salvgardării și promovării elementelor  românești în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial UNESCO” care a 

adus clarificări și detalii suplimentare informării realizate în luna anterioară, în condiţiile  participării reprezentanților unor instituții ce administrează, 

reprezintă și/sau promovează patrimoniul cultural imaterial la nivel local/județean, precum primarii UAT-urilor din județul Brăila; 

- completare, centralizare date şi informaţii solicitate şi,  transmitere chestionar adresat organizaţiilor de  către COJES –Brăila, ref. la: “ Sesizarea asupra 

hărţuirii morale la locul de muncă”; 

- realizarea şi trasmiterea unui material solicitat de ADR S-E, cuprinzând colectare  de date şi informaţii  statistice din domeniul nostru de activitate şi 

responsabilitate, pentru analiza contextului regional și a potențialului de dezvoltare socio-economic al regiunii Sud-Est ( conform machetei atașate solicitării 

ADR S-E,) în vederea asigurării unei analize teritoriale cât mai cuprinzătoare și adecvate, necesare elaborării “ Studiului privind dezvoltarea socio-

economică a Regiunii Sud-Est pentru fundamentarea documentelor de programare 2021-2027” (SDSE)  document ce își propune analiza stadiului actual al 

evoluției socio-economice a regiunii de Sud-Est și, fundamentarea investițiilor care se vor realiza în perioada de programare 2021-2027; 

- transmiterea de  propuneri   referitoare la : Documentul viziune privind Sistemul de e- licențiere pentru importul bunurilor culturale (IGC),  realizat în 

concordanță cu  Regulamentului (UE) 2019/880 privind introducerea și importul bunurilor culturale care  include o obligație pentru Comisie de a stabili un 

sistem electronic centralizat,  în contextul în care controalele actuale asupra importului bunurilor culturale nu sunt suficiente pentru a asigura originea, 

proveniența vârsta sau dreptul de proprietate legitimă a bunurilor care intră pe teritoriul vamal al Uniunii din țări terțe - către reprezentantul RO în relația cu 

DGV-MFP, dl. Iulian Vizauer, Director DJC Tulcea; 

- întocmirea şi transmiterea Instituţiei Prefectului Judeţului Brăila a Raportării semestriale, cu privire la stadiul atingerii obiectivelor cuprinse în Planul de 

acțiuni  pe anul 2021; 
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 analiza,  identificarea şi planificarea  de activităţi/acţiuni, căi/mijloace şi instrumente de îmbunătăţire,  la  

nivel de management instituţional,  a:    -  comunicării (interne/externe; inter-personale; transversale); 

                     -  dinamicii şi motivării echipei D.J.C. Brăila; 

                     -  gestionării conflictelor (potenţiale), interne şi externe/cu terţii; 

                     -  delegării eficiente şi eficace; 

                     - învăţării/perfecţionării/dezvoltării profesionale şi (auto-)educaţiei  personale continue – zilnic, pe parcursul anului 

de raportare; 

 participări active la întâlnirile de lucru/convocările (online)  Secretarului de Stat din Ministerul Culturii, la şedinţele (online) Comisiei Naţionale a  

Monumentelor Istorice,  Secţiunii de Evidenţă a CNMI, etc. din cadrul Min. Culturii – periodic,  pe parcursul anului de raportare; 

 participările la şedinţa Colegiului Prefectural, Comitetului  Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice (CCDCPPV),  

Grupului de lucru mixt pentru problemele romilor, CTATU/C.J. Brăila, CTUAT/Primăria Mun. Brăila, Comisiei de atribuire de denumiri din cadrul 

Instituţiei Prefectului Brăila, la analiza şi dezbaterea rezultatelor preliminare ale studiilor de fundamentare privind patrimoniul construit şi peisajele în cadrul 

Planului de Amenajare a Teritoriului Jud. Brăila (PATJ), în organizarea Consiliului Judeţean Brăila, ca membru titular,  la şedinţele COJES  din cadrul 

Agenţiei Judeţene  pentru Plăţi şi Inspecţie Socială – Brăila, etc. – lunar/periodic, pe parcursul anului de raportare; 

 îndrumare şi verificare funcţionari publici din subordine, ameliorarea şi/sau adaptarea  desfăşurării activităţilor zilnice(funcţie de restricţiile/situaţiile  

special apărute, etc.), răspunsuri interpelări/ consultanţă/ probleme şi corespondenţe diverse ( telefonice, electronice, letrice/ în scris,  face to face) – zilnic, 

pe parcursul anului de raportare; 

 dispoziţii rezolutive, repartizare şi urmărire lucrări şi termene de realizare a lucrărilor, verificări / evaluări, îndrumări, corectări/ajustări, completări,  

semnare  documente diverse, emise de funcţionarii publici din compartimentele de specialitate ale D.J.C. Brăila – zilnic (uneori şi în week-end, din cauza 

subdimensionării de personal şi a complexităţii, multitudinii de sarcini şi termenelor scurte de realizare a lor); 

 şedinţe interne de lucru (management consultativ) de consultare, schimb de informaţii, idei şi experienţă şi ajustare interdisciplinară a activităţilor  

echipei, de planificare a activităţilor ( individuale/de echipă) şi prioritizare a lor, de formare şi dezvoltare a mentalităţ ii de tip win-win , de motivare a echipei 

- ca  metodă (verificată în timp) în construirea şi menţinerea  unei echipe de oameni motivaţi  - săptămânale şi/sau bisăpămânale (funcţie de complexitatea, 

încărcarea de personal şi problemele inopinate cu rezolvări urgent) ;   

 pregătire şi participare şedinţa  CZMI 10 – lunar, pe parcursul anului de raportare; 

 analiză, verificare, lucru mapă documente director: zilnic şi, de mai multe ori pe zi, până la sfârşitul programului şi, uneori, şi după terminarea lui(  

funcţie de volumul şi complexitatea documentelor supuse analizei, verificării, controlului şi semnării);  

 întocmirea, verificarea, avizarea/aprobarea, semnarea şi comunicarea - în termenul legal prevăzut şi/sau acordat -  a diferitelor lucrări, sinteze, situaţii  

centralizatoare, materiale de informare şi clarificare, memorii, informaţii solicitate de diferite Direcţii, Servicii şi Compartimente de specialitate ale  

Ministerului  Culturii, precum şi instituţiilor ei subordinate (INP, INCFC, etc.)  – periodic, pe tot parcursul anului de raportare, ca de exemplu:                 
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- Situaţia sintetică a  rezultatelor autoevaluării, prevăzută de Anexa 42  din OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice; 

 - Raportul asupra sistemului de control intern managerial la 31 Decembrie 2020, prevăzut de Anexa 43  din OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice. Aceste două documente au fost transmise atât ministerului de resort -Unităţii de Politici Publice a 

Ministerului Culturii, cât şi Secretariatului General al Guvernului. 

 -  informaţii  referitoare la stadiul implementării sistemului de control intern/managerial, la nivelul DJC Brăila, prin completarea tabelului anexat circularei 

Secretarului General al MC; 

- verificare, completare/corectare, semnare şi transmitere răspuns- către Compartimentul Managementul Instituţiilor de Cultură al Direcţiei  Managementul 

Resurselor Umane din Ministerul Culturii - la Circulara SG  nr. 636/01.02.2021, cu privire la autoevaluarea periodică a gradului de implementare a Strategiei 

Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 583/2016, conţinând o serie de date şi informaţii referitoare la:  

                                            - inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, cu indicatorii de evaluare aferenţi, 

                                            - raportul narativ al stadiului implementării măsurilor prevăzute în Planul de integritate al instituţiei şi,  

                                            - situaţia incidentelor de integritate, cu prezentarea succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat 

producerea incidentului – dacă a fost cazul; 

 - informaţii solicitate prin Circulara nr.506/SG/2021, referitoare la controlul auditorilor publici externi privind achizitionarea serviciilor de consultanţă  

juridică; 

-  Planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici din subordine, la nivelul DJC Brăila; 

- informaţii solicitate de Serviciul Achizitii si Administrativ din cadrul Ministerului  Culturii; 

- informarea/raportarea financiară  lunară  ref. cheltuieli( încasări/plăţi) măsuri Covid, solicitată de Direcţia Economică a M.C.; 

- informaţii solicitate de Serviciul Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerului Culturii, cu privire la stadiul şi perspectivele cooperării dintre România şi 

Finlanda în domeniul culturii, la nr. busturi/statui ale unor personalităţi albaneze amplasate/edificate pe teritoriul Judeţului  Brăila; 

 - Programul-cadru al manifestărilor şi evenimentelor cultural- artistice preconizate a fi organizate  în județul Brăila/2021, precum și Agenda culturală a 

județului Brăila 2021 realizată în baza acestui program-cadru, în vederea informării ministerului de resort şi, promovării acestora şi la nivel central, solicitată 

de D.P.C. a M.C.;  

 -  “Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public “ la nivelul DJC Brăila, pentru anul 2020, 

conform modelului prevăzut în Anexa 10 la H.G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001; 

- centralizarea celor 48 de răspunsuri ale UAT-urilor din Jud. Brăila la Chestionarul aplicat de DJC Brăila teritorial,  în vederea colectării de date şi 

informaţii actuale, reale şi consistente – necesare întocmirii Raportului periodic de monitorizare multianuală, transmise ministerului, cu privire la: 

I. Evaluarea îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă în domeniul Patrimoniului Cultural Imaterial (PCI): informare- promovare- educaţie- inventariere 

– ONG-uri/asociaţii specializate – indivizi păstrători ai tezaurului cultural imaterial local; 

II. Relația local– național– internațional– intersectorial în inventarierea, conservarea, promovarea PCIm. local. 
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- răspunsul la circulara 3291/SS/03.11.2021 referitoare la dispoziţiile Art. 10 alin.(1) din ROF CNMI, aprobat prin OMC nr. 2173/2013, în vederea aplicării 

Art. 10 alin.(2) din acelaşi act normativ; 

- răspunsul la circulara 737/15.11.2021 a Serviciului de Relaţii Internaţionale din cadrul Min. Culturii, referitoare la stadiul şi perspectivele cooperării dintre 

România şi Republica Azerbaidjan, în domeniul culturii; 

- raportarea  nr.  dosare de avizare gestionate de DJC Brăila  în ultimele 3 luni (septembrie-noiembrie 2021),  pentru care au fost consultate comisiile zonale, 

câte dosare au primit avizul, câte respingeri de aviz şi, pentru câte dosare/documentaţii  s-a dispus amânarea, completarea  lor, reveniri în Comisie; 

- adresa 8199/D.P.C./23.11.2021 privind  verificarea respectării prevederilor legale cu privire la bunurile din domeniul public și privat al statului și bunurile 

ce constituie patrimoniul cultural național mobil, deținute sub orice formă; 

- informare a DJC Brăila, în vederea întocmirii Raportului periodic de monitorizare multianuală a celor 7 elemente româneşti din Lista Reprezentativă a 

patrimoniului cultural imaterial UNESCO; 

- răspuns la demersul inițiat în cadrul PNRR, de identificare a  comunelor care vor constitui “Ruta satelor cu arhitectură tradiţională”, respectiv 

microregiuni gastronomice în cadrul judeţului de referinţă; 

- răspunsul la petiția  transmisă și înregistrată  la Ministerul Culturii sub  nr. 1160/02.12.2021, ref. la cladire de patrimoniu ameninţată de trafic în zona 

Centrului istoric din Mun. Brăila, redirecționată DJC Brăila  de către Biroul de Comunicare şi Dialog Social al Min. Culturii;   

- situaţia exactă în ceea ce priveşte evidenţa monumentelor istorice la nivelul judeţului de competenţă, referitoare la nr. Fişelor de Evidenţă întocmite cf. 

OMC 2260/2008, nr. monumentelor istorice care au întocmită Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric ( cf. OMC 2684/2003, monumente clasate 

individual în ansambluri şi situri, situri urbane/ansambluri, monumente situate în situri/ansambluri care ar necesita clasare individual, etc. 

- răspuns la adresa nr. 288/SGA/07.12.2021 cu privire la verificarea respectării prevederilor legale cu privire la bunurile din domeniul public şi privat  al 

statului, şî bunurile ce constituie patrimoniul cultural naţional mobil, deţinute sub orice formă, aflate în evidenţa contabilă; 

 - proiectul de buget al DJC Brăila pentru anul 2022 şi,  estimările de buget (la nivel de titlu) necesar DJC Brăila pentru perioada 2023-2025; 

- întocmirea şi transmiterea notei de fundamentare privind motivarea suplimentării  posturilor finanţate pentru anul 2022, ca anexă la formularul F06; 

- răspuns la solicitarea I.N.P. nr. 6980/06.12.2021 cu privire la activitatea de control a  DJC Braila în domeniul colectării taxei Timbrului Monumentelor 

Istorice/2021; 

- răspuns la circulara 8441/CM/10.12.2021 referitoare la situaţia avizelor/autorizaţiilor la incendiu pentru imobilul aflat în administrarea DJC Brăila (sediul 

instituţiei), cf. prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

- răspuns la circulara 7456/SG/14.12.2021, referitoare la situaţia posturilor  de execuţie vacante la nivelul DJC Brăila, cf. machetei transmise de SRU/MC; 

-  transmiterea situaţiei cu nr. posturi vacantate și nr. posturi ocupate  în  anul 2021, la nivelul DJC Brăila; 

- răspuns la circulara  2873/21.12.2021 a Direcţiei Managementul Res. Umane /MC, ref. programarea concediului de odihnă /2022 a Directorului Ex. al DJC 

Brăila. 

 realizare/verificare/asumare/transmitere de multiple şi complexe date şi informaţii - solicitate de dl. Secretar de Stat L. Brătescu şi/sau  

Compartimentul SPD al DPC din Ministerul Culturii, cu privire la:  
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-  dosarele nefinalizate de propunere de clasare a monumentelor istorice,necesare Comisiei de Evidenţă a MC; 

- situaţia primelor  monumentelor  istorice aflate în stare de precolaps și colaps, la nivelul judeţului de competenţă; 

- situaţie sintetică/stadiu colaborare cu INP-Bucureşti, ref. la actualizare LMI/jud. Brăila; 

- informarea scrisă a tuturor UAT-urilor/APL-urilor/aleşilor locali din judeţul de competenţă,  privind siturile și monumentele de pe teritoriul UAT-urilor 

respective, cu trimitere la legislatia în vigoare privind protejarea patrimoniului cultural, intervențiilre la monumente istorice, în situri arheologice, în zone 

construite protejate, descoperiri arheologice întâmplătoare, obligațiile ce le revin în administrarea unui monument istoric,  

- analiza privind bugetul acordat pentru 2021 la ”cheltuieli de personal”, dacă sumele alocate de ministerul de resort sunt suficiente pentru plata salariilor 

angajatilor existenţi pentru întreg anul 2021, dacă e posibil (există acoperire financiară) de  organizare a  concursurilor  pentru ocuparea posturilor vacante, 

iar în cazul în care nu sunt bugetate posturile vacante  realizarea unui calcul al necesarului/lună /post (-urile) vacant(e) ; 

-  ”intrarea in legalitate” în cazul unor intervenţii neautorizate la monumente istorice/ zone de protecţie/situri şi ansambluri, zone cu patrimoniu arheologic  

(nr. total al unor astfel de solicitări  în anul 2020,  de răspunsuri ale DJC -urilor în ultimii 5 ani), de cine a fost ”dispusă” intratea în legalitate: primărie - prin 

certificat de urbanism, instanţe judecătoreşti, etc.-, propunerile CZMI  în acest sens,  rezolvarea legală a speţelor de către fiecare DJC în parte; 

- sistemul  informatic pentru patrimoniul cultural imobil prin care se vor gestiona solicitările de avizare, exercitare a dreptului de preempțiune, autorizare a 

cercetarii arheologice etc. şi transmiterea adreselor  de e-mail ale funcţionarilor publici - viitori utilizatori din partea serviciilor publice deconcentrate ai 

acestei platforme și ale persoanelor ce vor avea rol de coordonator grup la nivelul DJC Brăila; 

- participarea funcţionarilor publici ai DJC Brăila la instruirea privind funcţionalitatea platformei culturalia.ro ; 

- comunicarea de  propuneri membrii de pe raza judeţului Brăila, pentru a face parte din Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţ iilor; 

- propuneri de modificare/ completare/ameliorare a Ordinului 2173/2013 privind organizarea şi functionarea  CZMI-urilor;  

- situaţie sintetică a avizelor emise de DJC Brăila în 2020 şi 2021, inclusiv cele emise fără consultarea CZMI, nr. acorduri în baza Legii 50/1991,  nr. 

personalului de specialitate implicat (angajaţi+ colaboratori), sume încasate avize 2020, cheltuielile cu funcţionarea CZMI în 2019 şi 2020; 

-  corespondenţa şi clarificările multiple, memoriile realizate şi trimise de directorul D.J.C. Brăila  ANFP-ului, Direcţiei/Serv. Resurse Umane din Ministerul 

Culturii şi Dl. Secretar de Stat L. Brătescu,  pentru deblocarea acordării  avizului pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui 

deţinut, de către un funcţionar public din cadrul instituţiei noastre, statului de funcţii al DJC Brăila, etc.; 

- actualizarea şi retransmiterea către compartimentul SPD al DPC, a tuturor datelor de contact  ale DJC-urilor; 

- întocmirea, verificarea, avizarea/aprobarea şi transmiterea de  date şi informaţii cu privire la:     

      -  cursurile de pregătire profesională  absolvite în 2020                                 

      -  dificultăţile obiective întâmpinate în perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2020. 

      -  necesitățile de formare profesională  pentru 2021, ale Directorului Ex. Al DJC Brăila, în vederea inserării lor în Raportul de evaluare profesională 

individual, către Compartimentul SPD al DPC din Min. Culturii; 

- completări/amendamente/ameliorări de fondşi/sau legislative de adus Protocolului Min. Culturii  cu I.G.P. R. privind protejarea patrimoniului cultural  

naţional; 
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- posibilitatea reală a existenţei/înfiinţării şi bugetării postului de consilier achiziţii publice la nivelul DJC-urilor, raportat la bugetul, atribuţiile şi activităţile 

specific SPD-urilor M.C, în domeniul administrării culturii şi nu de operator cultural; 

- posibilitatea cooptării ca angajaţi/colaboratori/voluntari a arhitecţilor stagiari/studenţilor la Universităţile de Arhitectură, în activităţile specifice domeniului 

protejării patrimoniului cultural naţional, la nivelul teritoriului de competenţă;  

- agenţii constatatori la nivelul D.J.C. Brăila; 

- situația cu salariiile în plată ale angajaţilor DJC Brăila, pe fiecare funcție, clasă, grad/gradație, în parte,  salariul de bază (cu temeiul legal), indemnizatia de 

hrană, și, unde este cazul, spor condiţii nocive, spor de doctor, spor CFP; 

- posibilitatea de implicare a OAR în popularizarea anunturilor DJC/DCMB privind necesităţile de colaborare cu arhitecţi debutanţi/studenţi Arhitectură an 

terminal;  

- situaţia posturilor DJC Brăila;  

- documentarea, întocmirea şi transmiterea către dl. Secretar de Stat L. Brătescu a Memoriului Directorului DJC Brăila cu privire la imposibilitatea “intrării 

în legalitate” prin aplicarea art 601 alin (1) din Codul Administrativ – cf. solicitării imperative a Directorului Res.Umane al M.C, - prin încălcarea a unor 

alte/multiple articole, alineate şi paragrafe de lege (Codul Administrativ, Legea 153 a salarizării unice a personalului plăt it din fonduri publice, etc.) 

- situaţia/starea monumentelor  istorice de pe raza jud. Brăila, afectate de fenomene meteo şi hidrologice extreme, în vederea verificării eligibilităţii accesării 

Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene;  

- probleme curente/diverse ale DJC Brăila; 

 răspunsul la solicitarea  primită din partea Ministerului Investitiilor și Proiectelor Europene - Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem,  

privind suprafețele încadrate în patrimoniu cultural afectate de proiectele de infrastructura - exprimate in hectare, pentru perioada 2014-2020 (pentru fiecare 

an în parte) / evaluarea intervenţiilor POIM în domeniul transporturilor; 

 transmitere periodică – funcţie de recepţionări - a dovezilor de plată a TMI, către INP- Bucureşti; 

 analiza, verificarea, corectarea/completarea, semnarea şi transmiterea -  în termenul solicitat- a Proiectului de Buget/2021 şi Notei de fundamentare 

aferente; 

 pregătire şi participare şedinţe C.A.T. (APM-Brăila) – bi-săptămânale, pe parcursul anului de raportare; 

 analiză, prelucrare şi transmitere informaţii angajaţilor D.J.C. Brăila cu privire la “Studiul privind evaluarea oportunității flexibilizării modului și  

timpului de lucru în administrația publică “, publicat de Institutul Naţional de Administraţie din România, mai ales în ceea ce priveşte: 

-  necesitatea dobândirii/dezvoltării de competențe de digitalizare și autonomie în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, 

-  schemele  de muncă flexibile, în strânsă legătură cu digitalizarea administrației,  

-  asigurarea de echipamente IT&C eficiente, compatibile nivelului şi complexităţii noilor forme de lucru, 

-  dezvoltarea de noi proceduri de lucru, adaptate noului sistem de muncă şi comunicare, 

-  construirea şi accesul la baze de date interoperabile,  

-  fluxul  intern și extern informatizat al documentelor,  
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- semnături electronice/achiziționarea de servicii de certificare a semnăturii electronice și formarea  profesională a  personalului  D.J.C. Brăila  privind 

instrumentele digitale și a fluxurilor de lucru în mod digital. 

 analiza şi verificarea întocmirii şi transmiterii de observaţii/amendamente/puncte de  vedere ref. diferite interpelări, documente programatice/de 

urbanism, problematici în sfera protejării patrimoniului cultural de pe raza judeţului de competenţă (de ex., actualizare P.U.G.-uri, investiţii diverse în judeţ 

în cadrul procesului de obţinere a avizului de mediu/APM Brăila, etc.) – zilnic, pe parcursul anului de raportare; 

 întocmirea şi transmiterea de adrese de informare către entităţi publice/private interesate/cu atribuţii în domeniu, cum ar fi, de exemplu: 

- organizarea de către Fundația Transilvania Trust a două tabere interdisciplinare internaţionale, pentru valorificarea meseriilor tradiționale în cadrul 

programului de specializare în reabilitarea patrimoniului construit, destinat studenților, muncitorilor din industria construcțiilor, precum și altora interesați, 

 în cele două perioade, respectiv: 1-14 august 2021 și 15-28 august 2021; 

- înscrierea/participarea/contribuţii  la acțiunile şi evenimentele  dedicate  Zilelor Europene ale Arheologiei (ZEA)/2021 pe teritoriul României - online şi/sau 

offline, sub  coordonarea Institutului Naţional al Patrimoniului (INP), pentru perioada 18-20 Iunie 2021, ş.a. 

 analiză, centralizare date şi informaţii şi comunicare de răspunsuri corespunzătoare la diferite solicitări, cum ar fi, de exemplu:   

- cererea unui grup de lucru studenţi ai  Facultăţii de Științe Politice a Universității București - programul de Master Afaceri Publice Internaționale,  

pentru  o cercetare proprie, în vederea obținerii de date şi  informații necesare  realizării  unei baze de date naționale a locațiilor culturale (muzee, galerii de 

artă, teatre, case de cultură, cinematografe, librării, festivaluri/evenimente culturale multianuale/periodice, Hub-uri/studiouri de creaţie, etc.) la nivelul 

fiecărui judeţ în parte, ca instrument de lucru util şi indispensabil  industriei creative și culturale din România; 

- adeverinţe, caracterizări profesionale şi scrisori de nominalizare/ recomandare ale unor artişti, muzicieni, lucrători în cultură din judeţul Brăila şi/sau î 

în plan naţional (colaboratori şi parteneri ai DJC Brăila în diferite proiecte, acţiuni, evenimente), pentru organisme cultural diverse, cum ar fi UCMR, 

ALZIAR, “Music and Opera Category of the Frontiers of Knowledge Award- 2021 edition” (pentru dl. Ulpiu Vlad). 

 participare activă la cursuri/seminarii/workshop-uri/şedinţe (online şi fizic):   

- cursul online "Etică şi integritate instituţională"-organizat de Ministerul Justiţiei, în cadrul proiectului “Consolidarea capacităţii administrative a 

Secretariatului Tehnic al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupţie”, SIPOCA 62, finanţat FSE, cu 

evaluarea programului de formare prin susţinerea testării online la finalul instruirii;   

- conferinţa publică “Arheologia pentru toţi”, în organizarea şi coordonarea I.N.P., prin care, cu ajutorul specialiștilor, s-a  urmărit  realizarea de incursiuni 

virtuale  a celor mai interesante situri arheologice de pe fosta graniță a Imperiului Roman  (Programul Național Limes) – pentru care în 2021, România  a 

pregătit dosarul de candidatură pentru înscrierea pe lista Patrimoniul Cultural Mondial (UNESCO); 

- întâlnirea de lucru (online) organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pe tema asistenţei de specialitate în gestionarea resurselor umane la 

nivelul SPD-urilor Ministerului Culturii; 

- webinarul (online) cu tema:”Competenţele viitorului”, în organizarea A.N.F.P. şi I.N.A., cu privire la principalele teme de dezbatere, înţelegere şi aplicare a 

noilor tehnologii în domeniul serviciului public/administraţiei publice actuale; 
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- cursul/instruirea (online) cu tema:”Etică şi integritate instituţională (22-23.02.2021), organizat în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităţii administrative 

a secretariatului ethnic al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupţie.”, Cod SIPOCA 62, în organizarea 

A.N.I. şi A.N.F.P.; 

- participarea (fizică) la Simpozionul naţional „Herculane- arcade în timp”( 10-13 iunie 2021), în organizarea Primăriei locale, Ministerului Culturii şi 

Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice (ALZIAR) 

- participarea (online)  la lansarea oficială a  Proiectului UNESComunitate de către Centrul Regional UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural 

Imaterial în SE-ul Europei, la sesiunea de lucru (online) pentru regiunea Muntenia şi Conferinţa finală (online) a participanţilor; 

- participarea  fizică la cursul de  specializare pentru ocupaţia :”Auditor intern în sectorul public”, acreditat de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, 

absolvit cu Certificat seria N, nr. 0097532; 

- întâlnirea /sesiunea de lucru (online)  a  Grupului Tematic Regional (GTR) pentru analiza şi dezbaterea draftului documentului numit:  ”Studiul privind 

dezvoltarea socio-economică a Regiunii Sud-Est pentru fundamentarea documentelor de programare 2021-2027” (SDSE), pe următoarele teme de discuţie:  

                      - prezentarea POR SE 2021-2027,  

                      - prezentarea rezultatelor analizei socio-economice a regiunii și analizei SWOT,  

                      - prezentarea și validarea priorităților de dezvoltare ale Regiunii pentru perioada 2021-2027. 

- participare activă (online) workshop UNESComunitate ( 09.09.2021) privind documentarea patrimoniului cultural imaterial din România, organizat sub 

egida Centrului Regional UNESCO din Sofia; 

- participarea (online) la cel de-al patrulea Seminar Regional pentru promovarea Convenției-cadru privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate/ 

Convenţia Faro, în organizarea I.N.P. ; 

- participarea fizică la Simpozionul/workshop-ul pentru cunoașterea și promovarea cerințelor și exigențelor în conservarea și restaurarea monumentelor 

istorice, creșterea calității documentațiilor întocmite, a informării asupra responsabilităţilor celor care activează în acest domeniu, dar şi al administratorilor 

şi proprietarilor de monumente,  în organizarea CZMI 10, împreună cu CNMI, sub patronajul Ministerului Culturii și, în parteneriat cu  toate structurile 

județene: DJC-urile membre ale CZMI 10, Muzeul Judeţean, C.J. şi Primăria Mun. Brăila; 

- participare –online- la procedura de evaluare strategică   de mediu în vederea obţinerii Avizului de mediu pentru proiectul “Program Operaţional Regional 

Sud-Est 2021-2027”, la invitaţia colaboratorului şi titularului de Program, ADR S-E (25 noiembrie 2021); 

- participare activă (online)  la lucrările Sesiunii Științifice Anuale (Ediția a XVIII-a, 11-13 Dec.2021), în organizarea Muzeului Național al Carpaților 

Răsăriteni,  privind aspectele teoretice, metodologice și manageriale ale cercetării și salvgardării patrimoniului arheologic, mai ales la modulul din data de  

13 decembrie 2021 – “Cooperarea actorilor principali ai salvgardării patrimoniului arheologic – deziderat imposibil?” 

- participare (online) la Sesiunea  anuală de comunicări științifice a Institutului Național al Patrimoniului, pe teme extreme de actuale şi  cuo  miză foarte 

importantă,  în ceeea ce  priveşte cercetarea, monitorizarea, conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural – imobil şi imaterial,  inclusiv 

patrimoniul digital. 

 participarea – în sensul îndeplinirii funcţiei de reprezentare în teritoriu a ministerului de resort – la activităţi, evenimente, programe şi proiecte  
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culturale  locale, în organizarea instituţiilor publice de cultură judeţene, municipale, comunale, cum ar fi, de exemplu:  

- vernisaje: cel  dedicat aniversării a 75 de ani de la naşterea artistului plastic Ion Gâţă – expoziţie organizată de Galeria “ Gheorghe Naum” a Muzeului 

Brăilei “Carol I”, vernisajul “Candoare florală”, organizat de Şcoala de Arte “Vespasian Lungu” – ambele instituţii aflate în subordinea Consiliului Judeţean 

Brăila; 

- recitaluri vocal-instrumentale/concerte de muzică cultă/cameral/simfonică, în stagiune sau aniversare, organizate de Orchestra de Cameră/Filarmonica 

“Lyra- George Cavadia” din subordinea Consiliului Judeţean Brăila; 

- spectacolul-concert  “O primăvară muzicală”, organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale (CJCPCT) din 

subordinea Consiliului Judeţean Brăila; 

-  lansări de carte, în organizarea Muzeului Judeţean al Brăilei “Carol I” şi/sau Bibliotecii Judeţene “Panait Istrati”- Brăila; 

- evenimente festive/ manifestări cultural-artistice diverse (“Timpuri ale memoriei ( 10 mai 1866- 1877-1881”, expoziţia temporară “Steaua şi Coroana 

României” pe baza colecţiei particulare “Marius Diaconu”, cel dedicat aniversării a 140 de ani de la autorizarea funcţionării în urbea Brăila a Muzeului 

Ştiinţific, prin Decretul  regal nr. 2134/23.08.1881, Zilele Muzeului 20-23 August 2021, “Seară de civilizaţie românească la Muzeul Brăilei “CarolI”,  

ConcertSoNoRo Conac IX la Centrul Cultural “Nicăpetre”, proiect muzical  itinerant inițiat de Asociația Sonoro),  în organizarea Muzeului Judeţean al 

Brăilei “Carol I”, filialei UAP- Brăila, etc.; 

- Festivalul Internaţional de folclor “Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării”(ediţia a XIV-a), în  organizarea CJPCCT Brăila , din subordinea C.J. Brăila; 

- manifestările dedicate sărbătoririi Zilei Naţionale a României (1 Decembrie 2021), precum şi la manifestările dedicate  Zilei Victoriei Revoluţiei Române şi 

a Libertăţii ( 22 decembrie 2021), organizate în Municipiul  Brăila de Instituţia Prefectului Judeţului Brăila. 

 monitorizare actualizare date şi informaţii publice pe pagina de internet a DJC Brăila- periodic, zilnic/săptămânal, funcţie de afluxul de informaţii  

necesar  a fi comunicate; 

 întocmirea şi comunicarea ( în scris şi/sau pe pagina de internet a instituţiei) entităţilor publice şi private cu activitate şi responsabilităţi în domeniul  

culturii, de pe raza judeţului de competenţă, precum şi tuturor celor interesaţi   a unor informări privind: 

- ședințele periodice ale   Comisiei Naționale pentru Monumente de For Public; 

- realizarea şi transmiterea unui material consistent cu date, informații, texte aferente monumentelor, note de semnalare în presa locală/centrală, eventuala 

reabilitar şi documentarea  fotografică   a monumentelor edificate în județul Brăila în perioada 2014 -2020, dedicate eroilor  din Primul Război Mondial  și 

făuritorilor Marii Uniri  necesare pentru elaborarea unui demers științific care privește Centenarul Războiului de Întregire și al Marii  Uniri, solicitate de 

Prof. Univ. Dr. Ion Solcanu, pentru Asociaţia “UNLIMETED CONNECTIONS”; 

- alocarea bugetului pentru finanţarea proiectelor şi programelor cultural  pentru a II-a sesiune a A.F.C.N., încadrabile în  11 arii tematice de exprimare şi 

activitate cultural, cu posibilitatea înscrierii în competiţia de proiecte până la 30 aprilie 2021; 

- lansarea celei de a 9-a sesiuni de depunere a dosarelor de candidatură pentru acordarea titlului de “Tezaur Uman Viu”(TUV) şi a Regulamentului afferent, 

până la data de 31 Mai 2021- tuturor UAT-urilor de pe raza jud. Brăila; 
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- anunţul privind Concursul  naţional pentru selectarea proiectului ce va reprezenta România la cea de-a 59-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă 

(Biennala de la Veneţia), între 23 aprilie – 27 noiembrie 2022; 

- facilitarea colectării de date şi informaţii din teritoriul de competenţă în vederea întocmirii cu cât mai mare acurateţe a  Raportului periodic de monitorizare 

multianuală a celor șapte elemente înscrise în LISTA REPREZENTATIVĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL UNESCO – sarcină obligatorie a 

României, în vederea respectării prevederilor Convenției UNESCO de la Paris din 2003; 

- organizarea unor ateliere de dezbateri şi informare cu privire la documentarea şi salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, în cadrul proiectului 

“UNESComunitate” şi în organizarea Academiei Române, Ministerului Culturii, Comisiei Naţionale pentru Salvgardarea Patrimoniu lui Cultural Imaterial, 

Centrului Naţional pentru Informare şi Promovare a Patrimoniului Cultural; 

- Concursul Naţional de Creaţie Literară „Vasile Voiculescu”(ediţia XXXIII-a), organizat de Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”, Direcţia Judeteană 

pentru Cultură- Buzău, Primăria comunei Pârscov, Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu”, în colaborare cu Muzeul Județean Buzău și Revista Detectiv 

Cultural Bucureşti; 

- Expoziția “ Castele și cetăți de pe Valea Someșului”, vernisată de Fundația Transilvania Trust ; 

- popularizarea/comunicarea tuturor celor interesaţi a informaţiilor  referitoare la organizarea celei de- a XIII-a ediţii a Competiţiei celor mai bune practici 

din administraţia publică din România, un demers realizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru cunoașterea și recunoașterea performanţei la 

nivelul administraţiei publice româneşti; 

- deschiderea  înscrierilor  pentru Școala de vară de la Cetatea Ibida (Slava Rusă, jud. Tulcea) - Atelier de conservare primară a zidăriilor antice, organizat  

de INP  între 6 și 19 septembrie 2021, în cadrul programelor de formare estivală multidisciplinare dedicate viitorilor specialiști în domeniu;  

-  “Măsura 1 - Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”, din cadrul schemei de stat instituite prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 

din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, relansată în data de 25 octombrie 2021, ora 

10:00 şi, domeniile de activitate eligibile, cum ar fi cele ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor, activităţi recreative şi distractive, de creaţie şi interpretare 

artistic, cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste, servicii informatice, etc.; 

- apelurile de proiecte în cadrul componentei Cultură a Programului Europa Creativă 2021-2027, destinate: 

  - Cooperării europene, 

  - Reţelelor Europene şi 

  - Entităţilor culturale  paneuropene;  

-  popularizarea  tuturor celor interesaţi + comunicare publică a celui de-al patrulea Seminar Regional pentru promovarea Convenției-cadru privind valoarea 

patrimoniului cultural pentru societate/ Convenţia Faro, în organizarea I.N.P. (14-15 octombrie 2021); 

- anunţul  Biroului  de Diplomaţie Publică al Ambasadei  S.U.A. de deschidere a ediţiei 2022 a Fondului Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor 

Culturale (AFCP)- etape, termene şi condiţii de înscriere, obiective finanţate prin acest instrument financiar: clădiri istorice şi situri arheologice, obiecte şi 

colecţii culturale/de patrimoniu,  obiecte arheologice şi etnografice, picturi, sculpturi, manuscrise, muzică  tradiţională, meşteşuguri, etc 
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- invitaţia I.N.C.F.C. la Conferința Națională a Managerilor Culturali – Ediția a VIII-a, cu tema: ”Repoziționarea managementului cultural: cercetare, 

strategie, inovație”(format online). 

 participarea la realizarea unor materiale  informative cu privire la studiile de bune practici   locale privind regenerarea zonelor urbane şi istorice  

(HUA), pentru proiectul HORIZONT 2020, proiect al Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de  Artă din România şi, Asociaţia Europeană a Oraşelor 

Istorice; 

 conceperea, perfectarea, armonizarea şi încheierea de contracte de prestări servicii în domeniul arhitectură/urbanism, cu specialişti ai domeniului, în  

scopul creşterii acurateţii, profesionalismului şi rigorii în domeniul protejării monumentelor istorice, din teritoriul de competenţă, necesitate obiectivă mai cu 

seamă în urma pierderii Arhitectului instituţiei (2 Martie 2021), prin deces; 

 iniţierea şi realizarea unor multiple proceduri/activităţi de comunicare/corespondenţă, dialog, consultare şi întocmire a draftului de Decizie comună a  

mai multor DJC-uri , pentru constituirea unei Comisii de Disciplină comune (DJC Bacău,Brăila, Buzău,Galaţi, Neamţ, Vaslui, Vrancea, Tulcea), în baza 

dispoziţiilor Anexei 7 – Normele din 4 iunie 2021 privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a Comisiilor de disciplină,  a Codului  

Administrativ,  introdusă prin Legea nr. 153/2021 de aprobare a OUG 63/2019, inclusiv cu reprezentanţii sindicatului Culturalia; 

 organizarea şi monitorizarea participării funcţionarilor publici ai DJC Brăila la cele două sesiuni de instruire a utilizatorilor Sistemului informatics  

pentru patrimoniu cultural imobil (SIPCI), în 14 și 15 iunie 2021, prin intermediul platformei Microsoft Teams; 

 organizarea şi monitorizarea participării funcţionarilor publici ai DJC Brăila la instruirea ( online) privind funcţionalitatea platformei culturalia.ro  

(16-17.06.2021), cu testare finală; 

 organizarea, monitorizarea şi evaluarea colaborării ( 13-24 septembrie 2021) compartimentelor  de specialitate în domeniul protejării patrimoniului  

cultural naţional (mobil şi imobil) din cadrul DJC Brăila cu reprezentanţii I.J.P. Brăila, în organizarea operaţiunii EUROPOL cu scopul prevenirii şi 

combaterii infracţiunilor care aduc atingere patrimoniului naţional; 

 întocmirea, verificarea, documentarea şi transmiterea  la Tribunalul Constanţa, în termen legal,  a tuturor Întâmpinărilor, documentelor necesare,  

Obiecţiunilor  DJC Brăila faţă de Raportul-Expertiză tehnică, specialitatea Urbanism dispusă de instanţă, în litigiul / dosarul 4286/118/2020 cu  Dorally 

Mall, referitor la imobilul din B-dulCuza nr. 1; 

 întocmirea, documentarea/susţinerea cu documente şi transmiterea Întâmpinărilor DJC Brăila – ca pârât, în procesul cu Sindicatul Culturalia,  

reprezentantul reclamanţilor ( f.p. de execuţie,  membrii de sindicat) din cadrul DJC Brăila, litigiu referitor la egalizarea veniturilor salariale cu cele ale 

funcţiilor publice de execuţie similare  din Ministerul Culturii; 

 documentarea, întocmirea şi transmiterea materialului  informativ solicitat, către Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între  Femei şi Bărbaţi  

(ANES), referitor  la îndeplinirea de către DJC Brăila a obligațiilor prevăzute de Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 

bărbați, cu modificările și completările ulterioare;  

 organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii de  inventariere anuală, desfăşurată de  Comisia de inventariere a  DJC Brăila; 

 program audienţe Director – săptămânal/zilnic, pe tot parcursul anului de raportare (2021). 
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 concediu odihnă (restant şi cuvenit 2021), în perioadele:     - 27-29 aprilie 2021; 

- 04-06 Mai 2021; 

- 13-17.09 2021 şi  

- 20-24.09.2021, timp în care s-a asigurat, corespunzător, delegarea de competenţe şi  

organizarea lucrului pe perioada absenţei directorului, în condiţii de legalitate, eficienţă, eficacitate şi înaltă calitate constantă a activităţilor şi  serviciilor 

publice oferite de instituţie. 

 

               


