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Prezentare sintetică a activităţii desfăşurate; 

 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi este serviciu deconcentrat al Ministerului Culturii, 

cu atribuţii ce ţin de implementarea politicilor naţionale la nivel local, în ceea ce priveşte controlul 

respectării legislaţiei-cadru în domeniul culturii şi al patrimoniului naţional imobil, mobil şi 

imaterial: protejarea bunurilor culturale mobile şi a monumentelor istorice. 

Protejarea monumentelor istorice 

 Lista monumentelor istorice a județului Galați conține un număr de 263 monumente istorice, 

pe categorii (grupa A și grupa B):  

Monumente de arheologie- 36 A, 60 B - 96 total 

Monumente de arhitectură-7 A, 134 B - 141 total 

III. Monumente de for public - 21 total 

IV. Monumente memoriale şi funerare - 5 total 

 S-au acordat avize in baza Legii 422/2001 pentru interventii la monumentele istorice, in zona 

de protectie a monumentelor istorice sau in zone construite protejate, după cum urmează: 

a. cu  consultarea CZMI - 13 

b. fără consultarea CZMI - 70 

1. număr de documentații analizate: 175 

2. număr avize favorabile:  81 

număr respingeri - 12 

1. nr. alte documente (puncte de vedere, adrese solicitare completări) - 58; 

 S-au întocmit și transmis către proprietarii un nr. de 8 Obligatii privind folosinta 

monumentului istoric; 

 S-a realizat 5 controale asupra intervențiilor efectuate la monumentele istorice / zone de 

protecție / zone construite protejate;  

 Avizele acordate pentru PUG, PUZ, PUD-uri (si regulamentul local aferent acestora) 

referitoare la monumente istorice / zone de protectie / zone construite protejate – monumente 

categoria B, s-au eliberat după cum urmează: 

1. nr. documentații înregistrate: 12 

2. nr. avize favorabile: 8 

3. alte documente (puncte de vedere, adrese solicitare completări): 5 

 Avize acordate pentru PUD-uri si proiecte de executie in zone de protectie / zone construite 

protejate – monumente categoria A: 4 

 Avizele acordate pentru documentatii tehnice referitoare la monumente istorice – categoria B, 

zone de protectie si zone construite protejate – monumente categoria B, s-au eliberat după cum 

urmează: 

- nr. documentații înregistrate / nr. avize favorabile: 11; 
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 Acordurile scrise/comunicările 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, s-au eliberat după cum urmează: 

- nr. documentații înregistrate: 12; 

- nr. acorduri favorabile:  12; 

- alte documente (puncte de vedere, adrese solicitare completări): 1; 

 S-au realizat 4 consultări pentru monumente istorice;  

 S-a solicitat dreptul de preempțiune pentru vânzarea a 9 monumente istorice; 

 Verificarea respectarii obligatiilor proprietarilor/administratorilor de monumente si ale 

autoritatilor administratiei publice locale: 3 recepții / controale; 

 S-a colaborat cu 14 instituții în activitatea de protecție a monumentelor istorice; 

 S-au născut 6 litigii din aplicarea legislației privind protejarea și punerea în valoare a 

monumentelor istorice, după cum urmează:  

- Dosar 14448/233/2020 - Răspuns la întâmpinare; 

- Dosar  - 222/44/2022 - Citaţie din 11.05.2022 pentru prezentare în instanță pe 14.06. 2022; 

Stadiul procesual: Revizuire - Recurs  

Obiectul: Refuz soluţionare cerere Dosar 17311/233/2020 al Curţii de Apel Galaţi;  

- Dosar 2211/196/2020 

Materia: Penal 

Stadiu procesual: Fond 

Obiect: Abuzul în serviciu (art.297 NCP) 

Disjuns din dosarul nr. 4465/324/2018 

Patrimoniul Arheologic  

 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: 

Număr situri arheologice în LMI - 96 

Număr situri arheologice înscrise în RAN - 238 

Nr. autorizații emise de către MC pentru:  

- cercetare arheologică sistematică: 1 

- supraveghere arheologică: 9 

- cercetare arheologică preventivă: 5 

- diagnostic arheologic: 4 

- utilizare detectoare: 1 

 S-au analizat documentaţii în vederea avizării lucrărilor ce urmeaza a fi efectuate in zonele cu 

patrimoniu arheologic, după cum urmează: 

- În urma colaborării cu APM, au fost analizate și s-au emis puncte de vedere ale D.J.C. Galați 

pentru un număr de 362 de documentații. 

 S-au emis următoarele 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: 

- număr de solicitări de întervenție în zone cu patrimoniu arheologic: 29  

- certificate de descarcare de sarcina arheologică: 3 

- avize favorabile cu supraveghere arheologică:  34 

- avize favorabile cu diagnostic arheologic - 3 

- număr solicitări de emitere a avizelor în temeiul Legii minelor/avize acordate: 3 

- alte documente cu caracter administrativ emise: 1 

 S-au emis 37 avize specifice acordate in baza Legii 17/2014; 

Patrimoniul Cultutal Mobil 

 Gestionarea descoperirilor de bunuri arheologice, epigrafice, numismatice, paleontologice sau 

geologice, cu caracter intamplator:  

- Descoperire întâmplătoare a unor bunuri arheologice, în comuna Brăhășești, punct „La capăt”:  
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- Descoperire întâmplătoare a unei monede romane din bronz, între Pădurea Gârboavele și Pădurea 

Miloș, comuna Tulucești; 

- colaborare cu: Muzeul de Istorie Galați, Inspectoratul de Poliție al Județului Galați, Primăria 

Comunei Brăhășești, Institutul Național al Patrimoniului; 

 Bază de date teritorială de evidență a bunurilor culturale clasate la nivelul județului de 

referință: - total 1329 bunuri clasate, dintre care: Tezaur 523, Fond 806; 

 S-au realizat 47 verificări în vederea respectării obligatiilor ce revin operatorilor economici 

autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile, după cum urmează: 

- Operatori economici: 

SC Eclettico Style SRL; 

SC Zaraf Gal SRL; 

SC History Antik SRL; 

- s-au efectuat controale cu IPJ - SIC pe linia prevenirii și combaterii infracțiunilor de furt și trafic 

cu bunuri culturale mobile din situri arheologice; 

 S-au realizat 44 colaborări cu autoritatile publice locale si centrale, precum şi cu persoane 

fizice şi juridice de drept privat, in activitatea de protejare a patrimoniului cultural mobil şi 

imaterial; 

Monumente de for public 

 Evidenta monumentelor de for public: 

- nr.total de monumente în jud. Galați: 320 

- în mun. Galați: 158; 

- în mun. Tecuci: 27 

- nr. de monumente clasate ca monumente istorice: 27  

- S-au efectuat 27 controale / verificări pe teren, amplasare, intervenţii, consiliere, corespondenţă 

cu autorităţile publice locale; 

- S-a purtat 2 corespondențe privind protejarea monumentelor de for public; 

Proiecte culturale finantate /co-finantate de directie, desfasurate in parteneriat cu alte 

institutii: 

Ciclul de conferințe „Poveștile orașului meu”:  

- Aspecte din istoria orașului - port Galați: Context geopolitic și premise interne; 

- Tragedia de la Galați; 

- Poveștile Semilunii la Galați; 

- „Kalimera, Galatz!” 

Gala Culturii Gălățene; 

Controlul respectarii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul Cultural National 

- colaborare cu AFCN referitor la modificarea OG nr. 51/1998, prin OUG nr. 83/2022 și punctul de 

vedere cu privire la înțelesul lit. h) și n) ale art. 21 din  OUG nr. 83/2022; 

Solicitari in baza Legii 544 

- Au fost înregistrare 7 solicitări; 

- S-a realizat Raportul anual de evaluare a implementării legii 544/2001, transmis către Biroul 

Comunicare si Dialog Social din cadrul Ministerului Culturii; 

Evenimente, raportări, informări, corespondenţă, colaborari cu autoritatile publice locale si 

centrale: 

Ministerul Culturii: 94 

D.J.C.-uri: 127 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați: 40 

Instituţia Prefectului - Judeţul Galaţi: 24 

Consiliul Jud. Galaţi: 12 

Statistică: 9 

Primării: 49 

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi / Poliţia Locală Galaţi: 11 

Muzee / instituții de cultură: 32 

Inspectoratul Școlar Județean Galați: 1 

Academia Română: 1 

Alte instituţii / O.N.G.-uri: 8 



Tribunalul București: 1 

Institutul Național al Patrimoniului: 4 

Universitatea Dunărea de Jos Galați: 5 

C. A.S.: 9 

ANFP: 9 

Sindicat „Culturalia” (ACM): 2 

Politica de personal 

D.J.C. Galați are 7 posturi aprobate, finanţate și bugetate, după cum urmează: 

6 POSTURI OCUPATE,  

1 POST TEMPORAR VACANT,   

Director executiv: 1 post ocupat; 

Compartimentul Patrimoniu cultural național mobil și imaterial: 1 post consilier superior ocupat; 

Compartimentul Monumente istorice și arheologie: 2 posturi: 1 post inspector principal ocupat,1 

post consilier asistent temporar vacant - Decizia nr. 35/09.12.2021, 2/06.03.2022, 15/02.08.2022, 

18/22.08.2022; 

Compartimentul Financiar-Contabilitate, salarizare, administrativ , achiziții publice: 

- 2 posturi consilier superior ocupate; 

Compartimentul cultură, management, resurse umane: 1 post consilier superior ocupat; 

Modificari intervenite în structura compartimentelor: încetări de activitate, recrutări, promovări, 

transformări de posturi: 

- Decizia nr. 2/06.03.2022 - Suspendare raport de serviciu de drept - concediu pentru incapacitate 

temporară de muncă; 

- Decizia nr.3/10.03.2022 - Organizare concurs de  recrutare; 

- Recrutare: Decizia nr. 5/29.04.2022 - numire în funcția publică de consilier superior în cadrul 

compartimentului Cultură, Management, Resurse umane.  

- promovare din funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, grad principal, în 

consilier achiziții publice, grad superior, la Compartimentul Financiar-Contabilitate, salarizare, 

administrativ , achiziții publice; Raport final al concursului Nr.924/20.06.2022; Decizia 

nr.12/06.07.2022, Decizia nr.13/22.07.2022; 

Cursuri de pregătire profesională urmate 

Managementul resurselor umane: 4 salariați 

Școala de vară dedicată conservării primare a zidăriilor: 1 salariat 

Sistemul de Control Intern Managerial: 1 salariat 

 

2. Principalele nevoi şi dificultăţi cu care se confruntă instituţia: 

 Vacantarea temporară a unui post de la Compartimentul Monumente istorice și Arheologie; 

 Personal redus comparativ cu atribuţiile reglementate de legislaţia din domeniul specific de 

activitate şi volumul mare de lucru; 

 Necesitatea deblocării sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă, în vederea motivării 

personalului şi aşa insuficient şi salarizat la un nivel foarte slab, comparativ cu restul 

instituţiilor publice, la nivel local şi naţional; 

 Necesitatea modificării legislaţiei în domeniul patrimoniului cultural naţional, întrucât aceasta 

este atât interpretabilă/neaplicabilă (ex. numărul de procese în instanţă pentru anularea actelor 

administrative), cât şi depăşită de avansarea tehnologiei (ex.braconaj arheologic cu ajutorul 

detectoarelor de metal); 

 Lipsa instrastructurii tehnologice adecvate unei bune desfăşurări a activităţii, în relaţia cu 

petenţii; 

3. Propuneri de îmbunătăţire a activităţii instituţiei: 

 Modificarea organigramei instituţiei, prin suplimentarea numărului de posturi la 

compartimente; 

 Crearea unui sistem online integrat pentru transmiterea documentelor, centralizarea acestora şi 

accesarea soluţiilor atât de către petenţi, cât şi de către celelalte instituţii la nivel naţional; 

 Crearea unei baze de date pentru combaterea şi prevenirea traficului ilicit cu bunuri culturale 

mobile, în exteriorul spaţiului intracomunitar (ex.instituţii transfrontaliere, poliţie); 
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5. Domeniile şi acţiunile în care este necesară implicarea mai multor instituţii , pentru 

realizarea cu efcienţă a unor activităţi specifice, care să se desfăşoare în comun: 

 Protejarea patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil implică o colaborare strânsă, prin 

acţiuni de control/inspecţie, cu toate instituţiile publice care au, la rândul lor, atribuţii 

prevăzute în legislaţia specifică. (ex. Primăriile, Poliţia Locală, IPJ, muzee, instituţii de cultură, 

vamă, frontalieră). 

6.Disfuncţionalităţi în relaţia cu autorităţile publice locale (prezentarea situaţiei şi propuneri 

pentru remediere)  
În relaţia cu primăriile:  

- semnalizarea monumentelor istorice; 

- solicitarea avizului instituţiei noastre, prin certificatul de urbanism, pentru intervenţii în zone 

istorice protejate; 

- lipsa actualizării PUG-urilor, pentru localizarea siturilor arheologice; 

- nerespectarea legislaţiei privind vânzarea terenurilor din extravilan; 

- necunoaştere legislaţiei sau reaua credinţă în cazul descoperirilor arheologice întâmplătoare;  

 

Cu stimă, 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Cătălin NEGOIŢĂ 
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