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RAPORTUL DE ACTIVITATE AL 
DIREC IEI JUDE ENE PENTRU CULTURĂ NEAM  PE ANUL  2018Ț Ț Ț

Activitatea   Direc iei  pentru  Cultură  Neam  se  desfă oară   în  conformitate  cu  prevederileț ț ș
Regulamentului de organizare i func ionareș ț  (aprobat prin OMC nr. 2080/27.02.2012) i cu legisla iaș ț
în vigoare privind protejarea patrimoniului cultural mobil, imobil, imaterial i de for public (cum ar fiș
- Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările i completările ulterioare;ș
Legea  350/2001  privind  amenajarea  teritoriului  i  urbanismuluiș ,  cu  modificările  i  completărileș
ulterioare Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural na ional mobil,ț  cu modificările iș
completările  ulterioare;  O.G. nr.  43/2000 privind protec ia  patrimoniului  arheologic i  declarareaț ș
unor situri arheologice ca zone de interes na ionalț , republicată, OMC nr. 239 din 06.09.2004, OMC
nr. 2518 din 04.09.2007;  OMC nr. 2392/06.09.2004 pentru instituirea de Standarde i Proceduri înș
arheologie, Legea 17 /2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor
agricole situate în extravilan,  cu modificările i completările ulterioare,  ș Hotărârea  nr. 518 /2004
pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  exportul  definitiv  sau  temporar  al  bunurilor
culturale  mobile,  Legea  311/2003  a  muzeelor  i  a  colec iilor  publice,  ș ț republicată,  OMC  nr.
2057/5.02.2007 pentru aprobarea Criteriilor i normelor de acreditare a muzeelor i a colec iilorș ș ț
publice, actualiza,  Legea 120 din 2006 a monumentelor de for public i altele).ș

Obiectul de activitate al Direc iei Jude ene pentru Cultură Neam  îl constituie  ț ț ț aducerea la
cuno tin a  tuturor  actorilor  implica i  a  legisla iei  specifice  i  verificarea  respectăriiș ț ț ț ș
acesteia,  precum  i  eviden a,  protejarea,  monitorizarea  i  punerea  în  valoare  aș ț ș
patrimoniului  cultural  na ionalț .  În  acest  sens,  Direc ia  Jude eană  pentru  Cultură  Neamț ț ț
urmăre te ca prin activitatea desfă urată să realizeze următoarele obiective:ș ș
- aplică  legile,  ordonan ele  i  hotărârile  de  guvern,  ordinele  i  instruc iunile  emise  deț ș ș ț

minister, cu respectarea limitelor de autoritate, potrivit legii;
- aplică  strategia  Ministerului  Culturii  i  Identită ii  Na ionale  în  domeniul  culturii  iș ț ț ș

patrimoniului cultural na ional la nivelul jude ului Neam ;ț ț ț
- îndepline te  atribu iile  prevăzute de lege în domeniul  protejării  ș ț patrimoniului  cultural

construit –  arhitectura  laică  i  ecleziastică,  ocupându-se  de  eviden a,  inventarierea  iș ț ș
monitorizarea,  conservarea  i  protejarea,  punerea  în  valoare  a  patrimoniului  culturalș
construit de pe teritoriul jude ului;ț

- îndepline te atribu iile prevăzute de lege în domeniul protejării ș ț patrimoniului arheologic,
mobil i imobil,  ș ocupându-se de eviden a, inventarierea i monitorizarea, conservarea iț ș ș
protejarea, punerea în valoare a patrimoniului arheologic de pe teritoriul jude ului;ț

- îndepline te  atribu iile prevăzute de lege în domeniul protejării  ș ț patrimoniului mobil  iș
imaterial -  patrimoniu  muzeal,  dar  i  bunuri  culturale  de inute  de  alte  institu ii  sauș ț ț
organiza ii,  ocupându-se  de  eviden a,  inventarierea  i  monitorizarea,  conservarea  iț ț ș ș
protejarea, punerea în valoare a patrimoniului mobil de pe teritoriul jude ului;ț

- dintre  atribu iile  institu iei  în  domeniul  ț ț patrimoniului  construit  –  arhitectura  laică  iș
ecleziastică, enumerăm următoarele: 

 inventarierea monumentelor istorice de pe teritoriul jude ului;ț
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 întocmirea  i  comunicarea  către  proprietari  a  ș Obliga iei  privind  folosin aț ț
monumentului istoric, act prin care sunt precizate condi iile i regulile de utilizareț ș
sau exploatare i între inere a bunurilor mobile clasate monument istoric;ș ț

 analizarea  i  avizarea  interven iilor  asupra  monumentelor  istorice  sau  în  zonaș ț
acestora de protec ie; ț

 controlul respectării avizelor emise pentru interven iile men ionate anterior; ț ț
 controlul tuturor interven iilor care se efectuează asupra patrimoniului construit; ț
 exercită, în numele statului, dreptul de preem iune asupra monumentelor istoriceț

clasate în grupa valorică B;
 colaborarea  cu  structurile  abilitate  ale  diverselor  ministere  care  au  atribu ii  înț

aplicarea legisla iei din domeniul protejării monumentelor istorice;ț
 constată contraven ii i aplică sanc iuni pentru nerespectarea prevederilor legale înț ș ț

domeniul protejării monumentelor istorice, în conformitate cu dispozi iile legale înț
vigoare;

- dintre  atribu iile  institu iei  în  ț ț domeniul  patrimoniului  arheologic  enumerăm
următoarele:

 aplicarea legisla iei în vigoare cu privire la regimul juridic general al descoperiri iț ș
al  cercetării  arheologice,  precum i  protejarea  patrimoniului  arheologic,  parte  aș
patrimoniului cultural na ional;ț

 verificarea  respectării  ansamblului  de  măsuri  juridice,  administrative,  tehnice
menite să asigure eviden a i inventarierea patrimoniului arheologic din jude ;ț ș ț

 acordarea de asisten ă de specialitate atât institu iilor cu atribu ii în domeniu, cât iț ț ț ș
persoanelor fizice sau juridice; 

  analizarea  i  avizarea  interven iilor  asupra  siturilor  arheologice  sau  în  zonaș ț
acestora de protec ie, în zonele cu patrimoniu arheologic cunoscut i cercetat, zoneț ș
cu  patrimoniu  arheologic  reperat  i  necercetat,  zone  susceptibile  să  de inăș ț
patrimoniu arheologic; 

 controlul  respectării  avizelor  emise  pentru  interven iile  men ionate  anterior  iț ț ș
monitorizarea lucrărilor; 

 controlul respectării tuturor tipurilor de autoriza ii în domeniul arheologiei emiseț
de Ministerul Culturii;

 controlul respectării normelor i procedurilor din acest domeniu,ș
 colaborarea  cu  structurile  abilitate  ale  diverselor  ministere  care  au  atribu ii  înț

aplicarea legisla iei din domeniul protejării patrimoniului arheologic;ț
 constată  contraven ii  i  aplică  sanc iuni,  prin  personalul  împuternicit,  potrivitț ș ț

legisla iei  în  vigoare,  în  cazul  nerespectării  reglementărilor  privind  protejareaț
patrimoniului arheologic;

- dintre atribu iile institu iei în ț ț domeniul patrimoniului mobil, enumerăm următoarele: 
 eviden a bunurilor culturale mobile clasate de pe teritoriul jude ului; ț ț
 verificarea stării de conservare i de securitate a bunurilor culturale mobile clasateș

din jude ; ț
 analizarea  cererilor  i  eliberarea,  în  conformitate  cu  legisla ia  specifică,  aș ț

certificatelor de export al bunurilor culturale mobile; 
 verificarea respectării obliga iilor ce revin prin lege agen ilor economici autoriza iț ț ț

să comercializeze bunuri culturale mobile; 
 eviden a registrelor agen ilor economici din jude  autoriza i să comercializeze, prinț ț ț ț

vânzare publică sau prin intermediere, bunuri culturale mobile;
 colaborarea  cu  structurile  abilitate  ale  diverselor  ministere  care  au  atribu ii  înț

aplicarea legisla iei din domeniul protejării patrimoniului cultural na ional mobil;ț ț
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 constată  contraven ii  i  aplică  sanc iuni  în  conformitate  cu legisla ia  în  vigoareț ș ț ț
privind protejarea patrimoniului cultural na ional mobilț

- ini iază i sprijină ac iuni de revitalizare a elementelor de patrimoniu imaterial - tradi ii iț ș ț ț ș
obiceiuri locale, ocupa ii specifice tradi ionale;ț ț

- participă, la cererea autorită ilor abilitate i împreună cu acestea, la ac iuni de control alț ș ț
respectării legisla iei privind dreptul de autor i drepturile conexe; ț ș

- solicită i prime te, în condi iile legii, în nume propriu sau în numele i pentru Ministerulș ș ț ș
Culturii i Identită ii Na ionale, de la autorită i ale administra iei publice, de la institu iiș ț ț ț ț ț
publice i de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, alș
artelor i informării publice, date i informa ii necesare pentru exercitarea atribu iilor ce leș ș ț ț
revin; 

- controlează respectarea îndeplinirii obliga iilor de plată a contribu iilor la Fondul Culturalț ț
Na ional, în condi iile i la termenele stabilite prin lege;ț ț ș

- informează i controlează respectarea obliga iilor de plată privind timbrul monumentelorș ț
istorice; 

- îndepline te  orice  alte  atribu ii  stabilite  de  Ministrul  Culturii  i  Identită ii  Na ionale,ș ț ș ț ț
potrivit legii; 

- în exercitarea atribu iilor sale, Direc ia Jude eană pentru Cultură Neam  este autorizată săț ț ț ț
controleze  respectarea  reglementărilor  specifice  domeniului  său  de  activitate  de  către
toate  persoanele  fizice  i  juridice  din  jude  i  să  semnaleze  organelor  i  autorită ilorș ț ș ș ț
competente situa iile de încălcare a dispozi iilor legale în domeniu.ț ț
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MONUMENTE ISTORICE

Nr.
crt.

Ac iuneaț Entitatea
implicată în

realizare

Termen
de

finalizare

Stadiul implementării

Obiectivul nr. 1. Eviden a i inventarierea monumentelor istoriceț ș
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1) Gestionarea i continuareaș
inventarului monumentelor istorice

înscrise în Lista Monumentelor
Istorice 2015 (LMI)

D.J.C.Neamț trim. I
trim. II
trim. III
trim. IV

Realizat
- a fost completată baza de date pe suport magnetic cu

fotografii  actuale  i  procese-verbale  de  constatare  aș
stării  de  conservare  a  14  obiective de  pe  teritoriul
jude ului;ț

- s-au realizat  18 fi e minimale pentru 18 monumenteș
istorice din jude ;ț

- completarea arhivei monumentelor istorice din jude ,ț
prin crearea unor cutii noi/completarea celor existente,
care  cuprind  documenta ii  privind  interven ii  asupraț ț
monumentelor, obliga ia de folosin ă a monumentuluiț ț
istoric i - acolo unde a fost întocmită - fi a minimalăș ș
a monumentului istoric;

2) Verificarea i eviden a dosarelor deș ț
clasare/declasare a monumentelor

istorice i înaintarea lor spre analiză iș ș
avizare Comisiei Na ionale aț

Monumentelor Istorice (CNMI) /
Comisiei Zonale a Monumentelor

Istorice (CZMI)

D.J.C. Neamț trim. I
trim. II
trim. III
trim. IV

Realizat
-  a  fost  declan ată  i  urmată  procedura  deș ș
clasare/declasare pentru trei imobile monument istoric din
județ;
-  au  fost  întocmite/refăcute  i  transmise  către  CNMIș
documente  pentru  completarea  unor  dosare  de  clasare
începute de DJC Neam  în anii anteriori (pentru 3 dosare);ț
-a  fost  acordată  consultan ă  proprietarilor  /ț
administratorilor  de  monumente  istorice  în  ceea  ce
prive te procedura de clasare  i de declasare cu ocaziaș ș
ac iunilor  de  verificare  a  stării  de  conservare  aț
monumentelor istorice din jude .ț

3) Verificarea i eviden a dosarelorș ț
privind exercitarea dreptului de

preem iune al statului român în cazulț
vânzării imobilelor cu statut de

monument istoric.

D.J.C. Neamț trim. I
trim. II
trim. III
trim. IV

Realizat
- verificarea  dosarelor  depuse  pentru  vânzarea

monumentelor  istorice  Ocolul  Silvic,  azi  Po ta  ș din
satul  Sabasa,  com.  Borca,  cod:  NT-II-m-B-10697;
Casă, str. Paharnicului, nr. 3, Piatra Neam , cod: ț NT-
II-m-B-10569; precum i a unei păr i din monumentulș ț
istoric  Casa Albu,  str.  tefan cel Mare, nr. 33, ap.3,Ș
Piatra Neam , cod: ț NT-II-m-B-10579.

- s-a  comunicat  neexercitarea  dreptului  de  preem iuneț
pentru aceste monumente istorice.

4) Actualizarea i completarea datelorș DJC Neamț trim. III Realizat
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cuprinse în Lista Monumentelor
Istorice, în vederea pregătirii Listei ce

urmează a fi publicată în anul 2020

trim. IV -în a doua parte a anului au fost trimite adrese către toate
autorită ile publice locale pentru a ob ine adresele actualeț ț
a le monumentelor istorice din jude ul Neamț ț
-au fost constatate erorile materiale din LMI Neam  careț
pot  fi  corectate  fără  documenta ii  avizate  de  CNMI  –ț
Sec iunea de Eviden ăț ț
-a fost demarată procedura de întocmire a dosarului pentru
actualizarea  denumirii  unui  ansamblu  de  monumente
istorice: din Schitul Sihla în Mănăstirea Sihla 

Obiectivul nr. 2. Informare i consiliereș
5) Informarea autorită ilor locale, aț

persoanelor juridice sau fizice cu
privire la legisla ia în domeniu (Legeaț

nr. 422/2001)

D.J.C. Neamț trim. I
trim. II
trim. III
trim IV

Realizat
- au fost informare persoane fizice i juridice cu privire laș
regimul juridic al unor imobile în rela ie cu prevederileț
legii nr. 422/2001 i ale OG nr. 43/2000;ș
-  au  fost  informate  primăriile  din  jude  cu  privire  laț
prevederile  Legii  422/2001  privind  protejarea
monumentelor  istorice  în  ceea  ce  prive te  atribu iileș ț
administra iei  publice  locale,  ale  primarului  i  aleț ș
consiliului  local,  în  domeniul  protejării  monumentelor
istorice.
- au  fost  întocmite  i  transmise  12  ș Obliga ii  privindț
folosin a  monumentului  istoric   ț către
proprietarii/administratorii  acestora  (institu ii,  persoaneț
juridice i fizice) din jude .ș ț

6) Asigurarea asisten ei de specialitate peț
parcursul elaborării documenta iilorț

tehnice i realizării lucrărilor deș
interven ie asupra monumentelorț

istorice sau în zonele de protec ie aleț
acestora.

D.J.C. Neamț trim. I
trim. II
trim. III
trim IV

- Realizat
- D.J.C. Neam  a acordat consultan ă persoanelor fizice iț ț ș
juridice  cu privire la legisla ia i normele din domeniulț ș
protejării  monumentelor  istorice,  dar  i  întocmiriiș
documenta iilor de specialitate.ț

7) Acordarea de consultan ă în procesulț
de elaborare a documenta iilor deț
urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.)

D.J.C. Neamț trim. I
trim. II
trim. III
trim. IV

Realizat
- a fost acordată consultan ă de specialitate cu privire laț
documenta ia  pentru  ob inerea  avizului  de  specialitateț ț
pentru investi ia  Reactualizare  Plan Urbanistic  Generalț
pentru comunele:  Vânători-Neam , Alexandru cel  Bun,ț
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Dulce ti, Ghindăoani, Brusturi, Războieni, Crăcăoani;ș

Obiectivul nr. 3.  Analiză i avizare documenta iiș ț
8) Analizarea documenta iilor tehniceț

pentru toate tipurile de interven iiț
asupra monumentelor istorice, pentru

zonele de protec ie ale acestora,ț
precum i a documenta iilor deș ț

urbanism.

D.J.C. Neamț trim. I
trim. II
trim. III
trim. IV

Realizat

- au fost analizate 185 documenta ii depuse de diferiteț
persoane  fizice  i  juridice  din  jude ul  Neam ,ș ț ț
acordând  consultan ă  beneficiarilor/proiectan ilor  cuț ț
privire  la  con inutul  documenta iilor  depuse  înț ț
vederea avizării.

9) Sus inerea documenta iilor în cadrulț ț
Comisiei Zonale a Monumentelor
Istorice Suceava sau a Comisiei

Na ionale a Monumentelor Istorice.ț

D.J.C. Neamț trim. I
trim. II
trim. III
trim. IV

Realizat
-participarea specialistului din institu ie la edin ele CZMIț ș ț
de  la  Suceava,  unde  au  fost  prezentate  Comisiei,  spre
analiză  i  avizare,  un număr de 95 documenta ii  pentruș ț
obiective  reprezentând  monumente  istorice  sau  imobile
din zona de protec ie a acestora;ț
-  transmiterea  către  CNMI  din  Bucure ti  a  12ș
documenta ii  întocmite  în  vederea  ob inerii  avizuluiț ț
favorabil al diferitelor sec iuni ale comisiei. ț

10) Elaborarea de avize în conformitate cu
deciziile CZMI/CNMI.

D.J.C. Neamț trim. I
trim. II
trim. III
trim. IV

Realizat
- au fost emise 161 avize favorabile
- au fost emise 3 avize nefavorabile
- au fost amânate 9 documenta ii incompleteț
-  au  fost  emise  2  avize  pentru  închiriere  monumente
istorice
-  a  fost  emis  un  aviz  pentru  interven ii  în  regim  deț
urgen ă asupra monumentelor istoriceț
- au  fost  transmise  către  beneficiari  avizele  emise  de
MCIN după apari ia OMC nr. 2550/2018ț

Obiectivul nr. 4 .  Monitorizare

11) Monitorizarea modului de respectare a
avizelor emise atât pentru lucrări de

conservare – restaurarea a
monumentelor istorice, cât i pentruș

lucrările din zona de protec ie aț
acestora.

D.J.C. Neamț trim. I
trim. II
trim. III
trim. IV

Realizat

- a fost purtată coresponden ă cu beneficiarii proiectelorț
de restaurare finan ate prin fonduri europene în curs deț
derulare  în  jude ;  au  fost  monitorizate  lucrările  deț
restaurare  care  se  aflau  în  curs  de  desfă urare,  laș
obiectivele Mănăstirea Tazlău, Mănăstirea Secu, Biserica
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”Sf. Nicolae” Roman i Mănăstirea Alma . ș ș
- au fost efectuate împreună cu reprezentan ii IPJ Neamț ț
i  ISU  Neam  trei  ac iuni  de  verificare  a  respectăriiș ț ț

legisla iei în domeniuț
- participare în calitate de membri în Comisia de recep ieț
la  finalizarea  lucrărilor  la  obiective  înscrise  în  Lista
Monumentelor Istorice. 

12) Monitorizarea stării de conservare a
monumentelor istorice din jude .ț

D.J.C. Neamț trim. I
trim. II
trim. III
trim. IV

Realizat
-a  fost  verificată  starea de conservare a 24 monumente

istorice din jude ;ț

13) Aplicarea de sanc iuniț
contraven ionale pentru nerespectareaț

prevederilor legale în domeniul
protejării monumentelor istorice

sesizarea organelor competente în
domeniu 

D.J.C. Neamț trim. I
trim. II
trim. III
trim. IV

Realizat
-au fost sesizate organele de cercetare penală pentru

demararea lucrărilor de desfiin are a unei construc ii dinț ț
Mun. Roman fără avizul DJC Neam ;ț

- au fost aplicate 2 sanc iuni contraven ionale pentruț ț
încălcarea legisla iei privind protejarea monumentelorț

istorice.
Obiectivul nr. 5. Coresponden ă, privind protejarea patrimoniului imobil, cu autorită i publice centrale, locale, precum i cuț ț ș

persoane fizice i juridice.ș
14) Asigurarea coresponden ei cuț

institu iile i persoanele interesate înț ș
domeniu protejării monumentelor

istorice.

D.J.C. Neamț trim. I
trim. II
trim. III
trim. IV

Realizat
-  a  fost  purtată  coresponden ă  cu  MCIN,  cu  diverseț
institu ii de profil, cu persoane juridice i fizice în vedereaț ș
protejării patrimoniului cultural na ional construitț .
-  a  fost  purtată  coresponden ă  cu  Instan e  din  jude  cuț ț ț
privire  la  litigiile  apărute  în  legătură  cu  nerespectarea
legisla iei în domeniul protejării monumentelor istorice.ț

PATRIMONIU ARHEOLOGIC

Obiectivul nr. 6. Eviden a – inventarierea siturilor arheologiceț
15) Gestionarea i continuarea inventaruluiș

siturilor arheologice înscrise în  Lista
Monumentelor Istorice 2015 (LMI) iș

Repertoriul Arheologic Na ional (RAN) iț ș

DJC Neamț trim. I

trim. II

Realizat

-pe parcursul anului 2018, au fost înscrise în RAN un
număr de 7 situri arheologice noi i au fost actualizateș
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completarea bazei de date a Repertoriului
Arheologic Na ional cu noi situri, în urmaț
cercetărilor efectuate de institu ii abilitate.ț

trim. III

trim. IV

datele pentru 8 situri arheologice înscrise anterior 

16) Verificarea i eviden a dosarelor privindș ț
exercitarea dreptului de preem iune alț

statului român în cazul vânzării terenurilor
agricole din zona siturilor arheologice

înscrise în LMI.

D.J.C. Neamț trim. I

trim. II
trim. III
trim. IV

Realizat
-a fost verificat  un dosar depus pentru vânzarea unei
păr i dintr-un teren pe care se află un sit arheologic;ț
-a fost emis răspunsul privind neexercitarea dreptului
de preem iune pentru vânzarea acelui teren. ț

Obiectivul nr. 7.  Informare i consiliereș
17) Informarea autorită ilor locale, aț

persoanelor juridice sau fizice cu privire la
legisla ia în domeniu  ( OG nr. 43/2000,ț

Legea 182/2000)

D.J.C. Neamț trim. I

trim. II

trim. III
trim. IV

Realizat
-au  fost  consiliate  primăriile  din  jude  cu  privire  laț
prevederile  legislative  vizând  predarea  bunurilor
arheologice  descoperite  întâmplător  către  institu iileț
Statului (DJC/autorită i locale) ț

18) Informări către autorită i publice locale cuț
privire la identificarea unor noi situri

arheologice în urma cercetărilor efectuate
de institu ii specializate, în vedereaț

aplicării legisla iei în domeniul protejăriiț
patrimoniului arheologic.

D.J.C. Neamț trim. I

trim. II
trim. III
trim. IV

Realizat
-au fost trimise către autorită ile locale în drept adreseț
de  informare  a  descoperirii  noilor  situri  arheologice
înscrise în RAN, împreună cu date privind localizarea
lor  i  prevederile  legisla iei  în  vigoare  privindș ț
protejarea patrimoniului arheologic.

Obiectivul nr. 8 .  Analiză i avizare documenta iiș ț
19) Elaborarea avizelor specifice conform

Legii 17/2014.
D.J.C. Neamț trim. I

trim. II
trim. III
trim. IV

Realizat
- au  fost  eliberat  44  Avize  Specifice  Favorabile

pentru vânzări terenuri agricole din extravilan.

20) Elaborare avize pentru ob inerea permisuluiț
de exploatare a ANRM, conform Ordinului

94 din 2009, actualizat prin Ordinul
125/2011

D.J.C. Neamț trim. I
trim. II
trim. III
trim. IV

- au  fost  eliberate  25  avize  favorabile  pentru
emiterea permisului de exploatare de către Agen iaț
Na ională a Resurselor Minerale din Româniaț

21) Eliberarea certificatelor de descărcare de
sarcină arheologică pe baza deciziilor

Comisei Na ionale de Arheologie.ț

D.J.C. Neamț trim. I
trim. II
trim. III
trim. IV

- Nu a fost cazul
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Obiectivul nr. 9. Monitorizare

22) Monitorizarea i verificarea modului deș
respectare a condi iilor impuse în avizeleț
eliberate precum i în autoriza iile pentruș ț

supraveghere arheologică, autoriza iiț
pentru diagnostic arheologic, autoriza iiț
pentru cercetare arheologică sistematică

DJC Neamț trim. I

trim. II
trim. III
rim. IV

Par ial realizatț
-din  motive  independente  de  voin a  angaja ilor  DJCț ț
Neam  (întârzierea  lucrărilor  din  diverse  motive,ț
transmiterea cu întârziere de la MCIN a autoriza iilor deț
arheologie, întocmirea cu mare întârziere a Rapoartelor
de supraveghere/cercetare/diagnostic de către speciali tiiș
care le efectuează, din cauza numărului redus al acestora
în  jude ),  această  monitorizare  poate  fi  realizată  doarț
par ial.ț

23) Verificarea stării de conservare a
patrimoniului arheologic imobil.

DJC Neamț trim. I

trim. II
trim. III
trim. IV

PAR IAL REALIZATȚ

-.DJC Neam  nu are angajat arheologț
-  Nu  există  un  repertoriu  al  siturilor  arheologice  din
jude ul  Neam ,  în  care  să  fie  eviden iată  localizareaț ț ț
preciză i perimetrul acestor zone protejate de legeș

24) Aplicare sanc iuni pentru nerespectareaț
prevederilor legale în domeniul protejării

patrimoniului arheologic (amenzi
contraven ionale, sesizare organe deț

cercetare penală).

DJC Neamț trim. I

trim. II
trim. III
trim. IV

REALIZAT
-a  fost  aplicată  o  sanc iune  contraven ională  pentruț ț
nerespectarea condi iilor privind arheologia impuse prinț
avizul DJC Neam .ț
-se  observă  o  scădere  vizibilă  a  contraven iilorț
săvâr ite  asupra  patrimoniului  arheologic  înș
perioada cuprinsă între 2014-2018

Obiectivul nr. 10. Coresponden ă, privind protejarea patrimoniului arheologic, cu autorită i publice centrale, locale, precum i cuț ț ș
persoane fizice i juridice.ș

25) Asigurarea coresponden ei cu institu iile iț ț ș
persoanele interesate în domeniu protejării

patrimoniului arheologic.

DJC Neamț trim. I

trim. II

trim. III

trim. IV

Realizat
- a fost transmisă către Ministerul Culturii i Identită iiș ț
Na ionale  cererea  înso ită  de  documenta ia  specificăț ț ț
privind eliberarea Autoriza iei de cercetare arheologicăț
sistematică pentru situl arheologic Vechiul Schit Nifon al
Mănăstirii Secu, din com. Vânători-Neamț
-  conform  Legii  17/2014,  primăriile  din  jude  ț au
transmis către D.J.C. Neam  226ț  comunicări ale  anexei
3A pentru vânzarea terenurilor din extravilan pentru care
nu este necesar emiterea avizului specific.
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PATRIMONIU  MOBIL

Obiectivul nr. 11. Eviden a – inventarierea bunurilor culturale mobileț
26) Completarea bazei de date cu informa iiț

furnizate de Ministerul Culturii i Identită iiș ț
Na ionale, cu privire la bunurile culturaleț

mobile furate din ară i străinătate.ț ș

D.J.C. Neamț trim. I
trim. II
trim. III
trim. IV

Realizat

-au fost primite  alerte de furt de la diverse ambasade
cu privire la sustragerea mai multor bunuri cu valoare
istorică, arheologică i artistică;ș

27) Completarea bazei de date cu muzeele iș
colec iile din mediul rural.ț

D.J.C. Neamț trim. I
trim. II

trim. III,
trim. IV

- Nu a fost cazul.

Obiectivul nr. 12. Informare i consiliereș
28) Informarea autorită ilor locale, muzeelor,ț

persoanelor juridice sau fizice cu privire la
legisla ia în domeniu (Legea 182/2000,ț

Legea 311/2003, OG nr. 43/2000).

D.J.C. Neamț trim. I
trim. II
trim.III
trim. IV

Realizat
-  Au fost informate muzeele principale din jude  cuț
privire la legisla ia în vigoare referitor la autorizareaț
i acreditarea acestora.ș

- a fost ini iată procedura pentru acreditarea Muzeuluiț
din Zanea, com. Zăne tiș

Obiectivul nr. 13. Analiză i avizare documenta iiș ț
29) Verificarea i analizarea documenta iilorș ț

pentru acreditarea muzeelor i colec iilorș ț
publice.

DJC Neamț trim. I
trim. II
trim.III
trim. IV

Realizat
-  Pentru  prima  dată  de  la  data  înfiin ării  institu ieiț ț
(anul 2003) a fost definitivată procedura prevăzută de
legisla ia  în  vigoare  pentru  acreditarea  unui  muzeuț
din  jude ul  Neam :  Muzeul  de  Artă  ”Iuliaț ț
Hălăucescu” din com. Tarcău, jud. Neam  ț
-  Au  fost  ini iate  proceduri  de  acreditare  pentruț
Muzeul  Satului  Zanea  din  com.  Zăne ti  i  Muzeulș ș
Satului din Com. Ceahlău;

30) Verificarea documenta iilor depuse privindț
exportul temporar sau definitiv de bunuri

culturale mobile i emiterea de certificate deș
export.

D.J.C. Neamț trim. I
trim. II
trim.III
trim.IV

Realizat
-Au  fost  verificate  6  documenta ii  depuse  pentruț
exportul  definitiv  al  unor  bunuri  culturale  mobile
realizate  de  autori  în  via ă  i  au  fost  emise  6ț ș
adeverin e de export în acest sens;ț
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- A fost verificată
Obiectivul nr. 14.  Monitorizare

31) Verificarea respectării obliga iilor prevăzuteț
de legisla ia în domeniu (asigurareaț

integrită ii, securită ii, eviden ei,ț ț ț
inventarierii, clasării, conservării iș

restaurării, cercetării, promovării) privind
bunurile culturale mobile de către muzee iș

colec iile publice.ț

DJC Neamț trim. I
trim. II
trim. III
trim.IV

Realizat

-Pe  parcursul  anului  2018,  au  fost  desfă urateș
activită i de verificare a respectării acestor obliga ii înț ț
unită ile  ce  apar in  Complexului  Muzeal  Jude eanț ț ț
Neam , singura institu ie muzeală acreditată din jude ;ț ț ț
-A fost pusă în vedere conducerii institu iei să ini iezeț ț
procedura  pentru  reacreditarea  muzeului,  care  este
obligatorie conform legii la fiecare 5 ani

32) Verificarea respectării legisla iei în domeniuț
a agen ilor economici autoriza i, înț ț

condi iile legii, să comercializeze bunuriț
culturale mobile

DJC Neamț trim. I
trim. II
trim III
trim.IV

- Nu a fost cazul

33) Aplicarea sanc iunilor legale privindț
protejarea patrimoniului cultural mobil.

DJC Neamț trim. I
trim. II
trim. III
trim.IV

- Nu a fost cazul

Obiectivul nr. 15. Coresponden ă, privind protejarea patrimoniului cultural mobil, cu autorită i publice centrale, ț ț
locale, precum i cu persoane fizice i juridice.ș ș

34) Asigurarea coresponden ei cu institu iile iț ț ș
persoanele interesate în domeniu protejării

patrimoniului cultural na ional mobil.ț

D.J.C. Neamț trim. I
trim. II
trim. III
trim.IV

- Nu a fost cazul

PATRIMONIU IMATERIAL

Obiectivul nr. 21.  Eviden a – inventarierea patrimoniu cultural na ional imaterialț ț
35) Actualizarea bazei de date

referitoare la me terii populari dinș
jude .ț

D.J.C. Neamț trim.I
trim.II
trim.III
trim.IV

- Nu a fost cazul (DJC Neam  de ine o bază de dateț ț
actualizată a me terilor populari din jude )ș ț

36) Inventarierea elementelor de
arhitectură tradi ională din jude ulț ț

Neamț

D.J.C. Neamț trim.I
trim.II

Realizat
- Au fost  realizate  fotografii  ale  elementelor  de arhitectură

tradi ională din gospodării (case, anex, garduri, fântâni etc)ț
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trim.III
trim.IV

din 12 comune ale jude uluiț

Obiectivul nr. 22. Informare i consiliereș
37) Consultan ă de specialitate oferităț

institu iilor publice, persoanelorț
juridice i fizice în domeniulș

legisla iei specifice.ț

D.J.C. Neamț trim.I
trim.II
trim.III
trim.IV

Realizat

- A fost acordată consultan ă de specialitate unor primării dinț
jude  pentru  ini ierea  unor  măsuri  privind  protejareaț ț
arhitecturii tradi ionale locale;ț
-A fost purtată coresponden ă i discu ii cu Primarul comuneiț ș ț
Bicaz-Chei, pentru acordarea titlului de tezaur uman viu unui
localnic din comună.

Obiectivul nr. 23. Coresponden ă, privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, cu autorită i publice centrale, locale,ț ț
precum i cu persoane fizice i juridice.ș ș

38) Asigurarea coresponden ei cuț
institu iile i persoanele interesateț ș

în domeniu protejării
patrimoniului cultural imaterial.

D.J.C. Neamț trim. I
trim. II
trim.III
trim.IV

- Nu a fost cazul

Obiectivul nr. 24.  PUNEREA IN VALOARE A PATRIMONIULUI CULTURAL NA IONALȚ
39) Popularizarea patrimoniului

cultural na ional din jude .ț ț
D.J.C. Neamț trim. I

trim. II
trim. III
trim.IV

Realizat
- Au  fost  sus inute  conferin e  de  presă,  au  fost  acordateț ț

interviuri  în  presă  i  mass-media  cu  privire  la  situa iaș ț
patrimoniului cultural din jude , prevederile legisla iei înț ț
vigoare  i  activită ile  întreprinse  de  DJC  Neam  înș ț ț
domeniul protejării acestuia.

- DJC  Neam  a  organizat  2  activită i  de  promovare  aț ț
patrimoniului  cultural  na ional:  de  Zilele  Europene  aleț
Patrimoniului  în  luna  septembrie  i  cu  ocazia  celebrăriiș
Centenarului Marii Uniri, în luna decembrie 2018 

40) Promovarea în mediul on-line a
patrimoniului cultural/activită iiț
institu iei/activită ilor culturaleț ț

din județ

D.J.C. Neamț trim. I
trim. II
trim. III
trim.IV

Realizat
-au fost popularizate pe site-ul institu iei principalele activită iț ț
culturale organizate de institu iile de cultură din județ ț
-pe  site-ul  institu iei  -  ț www.neamtdjc.ro -  au  fost  postate
materiale  privind  obiective  de  patrimoniu  din  județ
(imagini+informa ii utile)ț
-pe site-ul institu iei au fost promovate proceduri de lucru dinț

http://www.neamtdjc.ro/
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institu ie, modificări ale legisla iei în domeniuț ț
41) Participare la diverse întruniri,

sesiuni tiin ifice, conferin e,ș ț ț
colocvii, simpozioane pe teme
legate de patrimoniul cultural

D.J.C. Neamț trim. I
trim. II
trim. III
trim.IV

Realizat
- Pe parcursul anului speciali tii institu iei au participat la 6ș ț

întâlniri de acest fel, în jude  i în afara acestuia, în care aț ș
fost  prezentată  situa ia  patrimoniului  cultural  al  jude uluiț ț
Neam ;ț

- La finalul anului a fost realizat proiectul anual de întocmire
i distribuire a unor materiale promo ionale (calendare deș ț

perete  reprezentând  imagini  ale  unor  bunuri  culturale
valoroase  din  muzee  i  colec ii  nem ene,  calendare  deș ț ț
buzunar prezentând modele de case tradi ionale conservateț
din jude , pixuri cu tricolorul inscrip ionate cu denumireaț ț
institu iei).ț

Obiectivul nr. 25. COLABORAREA CU DIFERITE INSTITU II DE CONTROL SAU DE SPECIALITATEȚ
42) Colaborare cu institu ii de controlț

(Inspectoratul de Poli ie alț
Jude ului Neam , Inspectoratul deț ț

Stat în Construc ie Neam ,ț ț
Inspectoratul pentru Situa ii deț

Urgen ă Neam , autorită ileț ț ț
publice locale).

D.J.C. Neamț
colaboratori:

ONG-uri 
mass-media

locală

trim. I
trim. II
trim. III
trim.IV

Realizat
-pe parcursul anului 2018 a existat o foarte bună colaborare cu
IPJ Neam  i ISU Neam  (activită i comune de control, ini iereaț ș ț ț ț
unor măsuri privind punerea în siguran ă a unor obiective deț
patrimoniu aflate în stare de precolaps)
-ca urmare a activită ilor de consiliere oferite în anii preceden i,ț ț
mare parte din autorită ile publice locale din jude  î i cunoscț ț ș
atribu iile  i  colaborează  cu  DJC  Neam ,  pentru  aplicareaț ș ț
corectă  a  legisla iei  în  domeniul  protejării  patrimoniuluiț
cultural local.  

Obiectivul nr. 26. ASIGURAREA ACCESULUI LA INFORMA II DE INTERES PUBLICȚ
43) Actualizarea permanentă pe

domenii de activitate, cu
informa ii utile pentru ceiț

interesa i cu privire la protejareaț
patrimoniului cultural na ionalț  :

site, pagină de Facebook iș
avizierul institu iei.ț

D.J.C. Neamț trim. I

trim. II
trim. III

trim.IV

Realizat

-Se are în vedere actualizarea permanentă a site-ului instituţiei,
pe categoriile create, pentru eficientizarea accesului publicului
larg la informaţiile privind protejarea patrimoniului cultural.

44) Postarea în mediul on – line a
principalelor informa ii legateț

D.J.C. Neamț trim. I
trim. II

Realizat
-Pe  site-ul  institu iei  sunt  postate  Rapoartele  anuale  deț
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de institu ia noastră a a cumț ș
prevede Legea 544/2001

(buletin informativ, buget,
bilan ,etc.)ț

trim.III
trim.IV

activitate ale institu iei, Rapoartele anuale privind informa iileț ț
de  interes  public,  declara iile  de  avere  i  interese  aleț ș
func ionarilor publici din institu ie, datele privind salarizareaț ț
personalului etc.

Director executiv:
Rocsana Josanu
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