RAPORTUL DE ACTIVITATE AL
DIRECȚIEI JUDEȚENE PENTRU CULTURĂ NEAMȚ PE ANUL 2018

Activitatea Direcției pentru Cultură Neamț se desfășoară în conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare și funcționare (aprobat prin OMC nr. 2080/27.02.2012) și cu legislația
în vigoare privind protejarea patrimoniului cultural mobil, imobil, imaterial și de for public (cum ar fi
- Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;
Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului , cu modificările și completările
ulterioare Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și
completările ulterioare; O.G. nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea
unor situri arheologice ca zone de interes național , 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 și Proceduri în
arheologie, Legea 17 /2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor
agricole situate în extravilan, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea nr. 518 /2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor
culturale mobile, Legea 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice, republicată, OMC nr.
2057/5.02.2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și a colec țiilor
publice, actualiza, Legea 120 din 2006 a monumentelor de for public și altele).
Obiectul de activitate al Direcției Județene pentru Cultură Neamț îl constituie aducerea la
cunoștința tuturor actorilor implicați a legislației specifice și verificarea respectării
acesteia, precum și evidența, protejarea, monitorizarea și punerea în valoare a
patrimoniului cultural național. În acest sens, Direcția Județeană pentru Cultură Neamț
urmărește ca prin activitatea desfășurată să realizeze următoarele obiective:
- aplică legile, ordonanțele și hotărârile de guvern, ordinele și instrucțiunile emise de
minister, cu respectarea limitelor de autoritate, potrivit legii;
- aplică strategia Ministerului Culturii și Identității Naționale în domeniul culturii și
patrimoniului cultural național la nivelul județului Neamț;
- îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural
construit – arhitectura laică și ecleziastică, ocupându-se de evidența, inventarierea și
monitorizarea, conservarea și protejarea, punerea în valoare a patrimoniului cultural
construit de pe teritoriul județului;
- îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului arheologic,
mobil și imobil, ocupându-se de evidența, inventarierea și monitorizarea, conservarea și
protejarea, punerea în valoare a patrimoniului arheologic de pe teritoriul județului;
- îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului mobil și
imaterial - patrimoniu muzeal, dar și bunuri culturale deținute de alte instituții sau
organizații, ocupându-se de evidența, inventarierea și monitorizarea, conservarea și
protejarea, punerea în valoare a patrimoniului mobil de pe teritoriul județului;
- dintre atribuțiile instituției în domeniul patrimoniului construit – arhitectura laică și
ecleziastică, enumerăm următoarele:
 inventarierea monumentelor istorice de pe teritoriul județului;
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întocmirea și comunicarea către proprietari a Obligației privind folosința
monumentului istoric, act prin care sunt precizate condițiile și regulile de utilizare
sau exploatare și întreținere a bunurilor mobile clasate monument istoric;
 analizarea și avizarea intervențiilor asupra monumentelor istorice sau în zona
acestora de protecție;
 controlul respectării avizelor emise pentru intervențiile menționate anterior;
 controlul tuturor intervențiilor care se efectuează asupra patrimoniului construit;
 exercită, în numele statului, dreptul de preemțiune asupra monumentelor istorice
clasate în grupa valorică B;
 colaborarea cu structurile abilitate ale diverselor ministere care au atribuții în
aplicarea legislației din domeniul protejării monumentelor istorice;
 constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale în
domeniul protejării monumentelor istorice, în conformitate cu dispozițiile legale în
vigoare;
dintre atribuțiile instituției în domeniul patrimoniului arheologic enumerăm
următoarele:
 aplicarea legislației în vigoare cu privire la regimul juridic general al descoperiri și
al cercetării arheologice, precum și protejarea patrimoniului arheologic, parte a
patrimoniului cultural național;
 verificarea respectării ansamblului de măsuri juridice, administrative, tehnice
menite să asigure evidența și inventarierea patrimoniului arheologic din județ;
 acordarea de asistență de specialitate atât instituțiilor cu atribuții în domeniu, cât și
persoanelor fizice sau juridice;

analizarea și avizarea intervențiilor asupra siturilor arheologice sau în zona
acestora de protecție, în zonele cu patrimoniu arheologic cunoscut și cercetat, zone
cu patrimoniu arheologic reperat și necercetat, zone susceptibile să dețină
patrimoniu arheologic;
 controlul respectării avizelor emise pentru intervențiile menționate anterior și
monitorizarea lucrărilor;
 controlul respectării tuturor tipurilor de autorizații în domeniul arheologiei emise
de Ministerul Culturii;
 controlul respectării normelor și procedurilor din acest domeniu,
 colaborarea cu structurile abilitate ale diverselor ministere care au atribuții în
aplicarea legislației din domeniul protejării patrimoniului arheologic;
 constată contravenții și aplică sancțiuni, prin personalul împuternicit, potrivit
legislației în vigoare, în cazul nerespectării reglementărilor privind protejarea
patrimoniului arheologic;
dintre atribuțiile instituției în domeniul patrimoniului mobil, enumerăm următoarele:
 evidența bunurilor culturale mobile clasate de pe teritoriul județului;
 verificarea stării de conservare și de securitate a bunurilor culturale mobile clasate
din județ;
 analizarea cererilor și eliberarea, în conformitate cu legislația specifică, a
certificatelor de export al bunurilor culturale mobile;
 verificarea respectării obligațiilor ce revin prin lege agenților economici autorizați
să comercializeze bunuri culturale mobile;
 evidența registrelor agenților economici din județ autorizați să comercializeze, prin
vânzare publică sau prin intermediere, bunuri culturale mobile;
 colaborarea cu structurile abilitate ale diverselor ministere care au atribuții în
aplicarea legislației din domeniul protejării patrimoniului cultural național mobil;


-

-
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constată contravenții și aplică sancțiuni în conformitate cu legislația în vigoare
privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
inițiază și sprijină acțiuni de revitalizare a elementelor de patrimoniu imaterial - tradiții și
obiceiuri locale, ocupații specifice tradiționale;
participă, la cererea autorităților abilitate și împreună cu acestea, la acțiuni de control al
respectării legislației privind dreptul de autor și drepturile conexe;
solicită și primește, în condițiile legii, în nume propriu sau în numele și pentru Ministerul
Culturii și Identității Naționale, de la autorități ale administrației publice, de la instituții
publice și de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al
artelor și informării publice, date și informații necesare pentru exercitarea atribuțiilor ce le
revin;
controlează respectarea îndeplinirii obligațiilor de plată a contribuțiilor la Fondul Cultural
Național, în condițiile și la termenele stabilite prin lege;
informează și controlează respectarea obligațiilor de plată privind timbrul monumentelor
istorice;
îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Ministrul Culturii și Identității Naționale,
potrivit legii;
în exercitarea atribuțiilor sale, Direcția Județeană pentru Cultură Neamț este autorizată să
controleze respectarea reglementărilor specifice domeniului său de activitate de către
toate persoanele fizice și juridice din județ și să semnaleze organelor și autorităților
competente situațiile de încălcare a dispozițiilor legale în domeniu.


-

-
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MONUMENTE ISTORICE
Nr.
crt.

Acțiunea

Entitatea
implicată în
realizare

Termen
de
finalizare

Stadiul implementării

Obiectivul nr. 1. Evidența și inventarierea monumentelor istorice
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1)

Gestionarea și continuarea
inventarului monumentelor istorice
înscrise în Lista Monumentelor
Istorice 2015 (LMI)

D.J.C.Neamț

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

2)

Verificarea și evidența dosarelor de
clasare/declasare a monumentelor
istorice și înaintarea lor spre analiză și
avizare Comisiei Naționale a
Monumentelor Istorice (CNMI) /
Comisiei Zonale a Monumentelor
Istorice (CZMI)

D.J.C. Neamț

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

3)

Verificarea și evidența dosarelor
privind exercitarea dreptului de
preemțiune al statului român în cazul
vânzării imobilelor cu statut de
monument istoric.

D.J.C. Neamț

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

4)

Actualizarea și completarea datelor

DJC Neamț

trim. III
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Realizat
- a fost completată baza de date pe suport magnetic cu
fotografii actuale și procese-verbale de constatare a
stării de conservare a 14 obiective de pe teritoriul
județului;
- s-au realizat 18 fișe minimale pentru 18 monumente
istorice din județ;
- completarea arhivei monumentelor istorice din județ,
prin crearea unor cutii noi/completarea celor existente,
care cuprind documentații privind intervenții asupra
monumentelor, obligația de folosință a monumentului
istoric și - acolo unde a fost întocmită - fișa minimală
a monumentului istoric;
Realizat
- a fost declanșată și urmată procedura de
clasare/declasare pentru trei imobile monument istoric din
județ;
- au fost întocmite/refăcute și transmise către CNMI
documente pentru completarea unor dosare de clasare
începute de DJC Neamț în anii anteriori (pentru 3 dosare);
-a
fost
acordată
consultanță
proprietarilor
/
administratorilor de monumente istorice în ceea ce
privește procedura de clasare și de declasare cu ocazia
acțiunilor de verificare a stării de conservare a
monumentelor istorice din județ.
Realizat
- verificarea dosarelor depuse pentru vânzarea
monumentelor istorice Ocolul Silvic, azi Poșta din
satul Sabasa, com. Borca, cod: NT-II-m-B-10697;
Casă, str. Paharnicului, nr. 3, Piatra Neamț, cod: NTII-m-B-10569; precum și a unei părți din monumentul
istoric Casa Albu, str. Ștefan cel Mare, nr. 33, ap.3,
Piatra Neamț, cod: NT-II-m-B-10579.
- s-a comunicat neexercitarea dreptului de preemțiune
pentru aceste monumente istorice.
Realizat

cuprinse în Lista Monumentelor
Istorice, în vederea pregătirii Listei ce
urmează a fi publicată în anul 2020

5)

6)

7)

trim. IV

-în a doua parte a anului au fost trimite adrese către toate
autoritățile publice locale pentru a obține adresele actuale
a le monumentelor istorice din județul Neamț
-au fost constatate erorile materiale din LMI Neamț care
pot fi corectate fără documentații avizate de CNMI –
Secțiunea de Evidență
-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 și consiliere
Realizat
Informarea autorităților locale, a
D.J.C. Neamț
trim. I
- au fost informare persoane fizice și juridice cu privire la
persoanelor juridice sau fizice cu
trim. II
regimul juridic al unor imobile în relație cu prevederile
privire la legislația în domeniu (Legea
trim. III
legii nr. 422/2001 și ale OG nr. 43/2000;
nr. 422/2001)
trim IV
- au fost informate primăriile din județ cu privire la
prevederile Legii 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice în ceea ce privește atribuțiile
administrației publice locale, ale primarului și ale
consiliului local, în domeniul protejării monumentelor
istorice.
- au fost întocmite și transmise 12 Obligații privind
folosința
monumentului
istoric
către
proprietarii/administratorii acestora (instituții, persoane
juridice și fizice) din județ.
Asigurarea asistenței de specialitate pe D.J.C. Neamț
trim. I
- Realizat
parcursul elaborării documentațiilor
trim. II
- D.J.C. Neamț a acordat consultanță persoanelor fizice și
tehnice și realizării lucrărilor de
juridice cu privire la legislația și normele din domeniul
trim. III
intervenție asupra monumentelor
protejării monumentelor istorice, dar și întocmirii
trim IV
istorice sau în zonele de protecție ale
documentațiilor de specialitate.
acestora.
Acordarea de consultanță în procesul D.J.C. Neamț
trim. I
Realizat
de elaborare a documentațiilor de
trim. II
- a fost acordată consultanță de specialitate cu privire la
urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.)
documentația pentru obținerea avizului de specialitate
trim. III
pentru investiția Reactualizare Plan Urbanistic General
trim. IV
pentru comunele: Vânători-Neamț, Alexandru cel Bun,
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Dulcești, Ghindăoani, Brusturi, Războieni, Crăcăoani;
8)

9)

10)

Obiectivul nr. 3. Analiză și avizare documentații
Analizarea documentațiilor tehnice
D.J.C. Neamț
trim. I
Realizat
pentru toate tipurile de intervenții
trim. II
- au fost analizate 185 documentații depuse de diferite
asupra monumentelor istorice, pentru
trim. III
persoane fizice și juridice din județul Neamț,
zonele de protecție ale acestora,
trim. IV
acordând consultanță beneficiarilor/proiectanților cu
precum și a documentațiilor de
privire la conținutul documentațiilor depuse în
urbanism.
vederea avizării.
Susținerea documentațiilor în cadrul
D.J.C. Neamț
trim. I
Realizat
Comisiei Zonale a Monumentelor
trim. II
-participarea specialistului din instituție la ședințele CZMI
Istorice Suceava sau a Comisiei
de la Suceava, unde au fost prezentate Comisiei, spre
trim. III
Naționale a Monumentelor Istorice.
analiză și avizare, un număr de 95 documentații pentru
trim. IV
obiective reprezentând monumente istorice sau imobile
din zona de protecție a acestora;
- transmiterea către CNMI din București a 12
documentații întocmite în vederea obținerii avizului
favorabil al diferitelor secțiuni ale comisiei.
Realizat
Elaborarea de avize în conformitate cu D.J.C. Neamț
trim. I
- au fost emise 161 avize favorabile
deciziile CZMI/CNMI.
trim. II
- au fost emise 3 avize nefavorabile
trim. III
- au fost amânate 9 documentații incomplete
trim. IV
- au fost emise 2 avize pentru închiriere monumente
istorice
- a fost emis un aviz pentru intervenții în regim de
urgență asupra monumentelor istorice
- au fost transmise către beneficiari avizele emise de
MCIN după apariția OMC nr. 2550/2018
Obiectivul nr. 4 . Monitorizare

11)

Monitorizarea modului de respectare a
avizelor emise atât pentru lucrări de
conservare – restaurarea a
monumentelor istorice, cât și pentru
lucrările din zona de protecție a
acestora.

D.J.C. Neamț

trim. I
trim. II
trim. III
trim. IV
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Realizat
- a fost purtată corespondență cu beneficiarii proiectelor
de restaurare finanțate prin fonduri europene în curs de
derulare în județ; au fost monitorizate lucrările de
restaurare care se aflau în curs de desfășurare, la
obiectivele Mănăstirea Tazlău, Mănăstirea Secu, Biserica

”Sf. Nicolae” Roman și Mănăstirea Almaș.
- au fost efectuate împreună cu reprezentanții IPJ Neamț
și ISU Neamț trei acțiuni de verificare a respectării
legislației în domeniu
- participare în calitate de membri în Comisia de recepție
la finalizarea lucrărilor la obiective înscrise în Lista
Monumentelor Istorice.
12)

Monitorizarea stării de conservare a
monumentelor istorice din județ.

D.J.C. Neamț

13)

Aplicarea de sancțiuni
contravenționale pentru nerespectarea
prevederilor legale în domeniul
protejării monumentelor istorice
sesizarea organelor competente în
domeniu

D.J.C. Neamț

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

Realizat
-a fost verificată starea de conservare a 24 monumente
istorice din județ;

Realizat
-au fost sesizate organele de cercetare penală pentru
demararea lucrărilor de desființare a unei construcții din
Mun. Roman fără avizul DJC Neamț;
- au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale pentru
încălcarea legislației privind protejarea monumentelor
istorice.
Obiectivul nr. 5. Corespondență, privind protejarea patrimoniului imobil, cu autorități publice centrale, locale, precum și cu
persoane fizice și juridice.
14)
Asigurarea corespondenței cu
D.J.C. Neamț
trim. I
Realizat
instituțiile și persoanele interesate în
a
fost
purtată
coresponden
ță cu MCIN, cu diverse
trim. II
domeniu protejării monumentelor
instituții de profil, cu persoane juridice și fizice în vederea
trim. III
istorice.
protejării patrimoniului cultural național construit.
trim. IV
- a fost purtată corespondență cu Instanțe din județ cu
privire la litigiile apărute în legătură cu nerespectarea
legislației în domeniul protejării monumentelor istorice.
PATRIMONIU ARHEOLOGIC

15)

Obiectivul nr. 6. Evidența – inventarierea siturilor arheologice
trim. I
Realizat
Gestionarea și continuarea inventarului
DJC Neamț
siturilor arheologice înscrise în Lista
trim. II
-pe parcursul anului 2018, au fost înscrise în RAN un
Monumentelor Istorice 2015 (LMI) și
număr de 7 situri arheologice noi și au fost actualizate
Repertoriul Arheologic Național (RAN) și
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trim. III

completarea bazei de date a Repertoriului
Arheologic Național cu noi situri, în urma
cercetărilor efectuate de instituții abilitate.
16)

17)

18)

19)

20)

21)

Verificarea și evidența dosarelor privind
exercitarea dreptului de preemțiune al
statului român în cazul vânzării terenurilor
agricole din zona siturilor arheologice
înscrise în LMI.

datele pentru 8 situri arheologice înscrise anterior

trim. IV
trim. I

D.J.C. Neamț

Realizat
-a fost verificat un dosar depus pentru vânzarea unei
trim. II
părți dintr-un teren pe care se află un sit arheologic;
trim. III
-a fost emis răspunsul privind neexercitarea dreptului
trim. IV
de preemțiune pentru vânzarea acelui teren.
Obiectivul nr. 7. Informare și consiliere
trim. I
Realizat
Informarea autorităților locale, a
D.J.C. Neamț
persoanelor juridice sau fizice cu privire la
-au fost consiliate primăriile din județ cu privire la
trim. II
legislația în domeniu ( OG nr. 43/2000,
prevederile legislative vizând predarea bunurilor
Legea 182/2000)
arheologice descoperite întâmplător către instituțiile
trim. III
Statului (DJC/autorități locale)
trim. IV
trim. I
Informări către autorități publice locale cu D.J.C. Neamț
Realizat
privire la identificarea unor noi situri
-au fost trimise către autoritățile locale în drept adrese
trim. II
arheologice în urma cercetărilor efectuate
de informare a descoperirii noilor situri arheologice
trim.
III
de instituții specializate, în vederea
înscrise în RAN, împreună cu date privind localizarea
trim. IV
aplicării legislației în domeniul protejării
lor și prevederile legislației în vigoare privind
patrimoniului arheologic.
protejarea patrimoniului arheologic.
Obiectivul nr. 8 . Analiză și avizare documentații
trim. I
Elaborarea avizelor specifice conform
D.J.C. Neamț
Realizat
Legii 17/2014.
trim. II
- au fost eliberat 44 Avize Specifice Favorabile
trim. III
pentru vânzări terenuri agricole din extravilan.
trim. IV
trim. I
Elaborare avize pentru obținerea permisului D.J.C. Neamț
- au fost eliberate 25 avize favorabile pentru
trim. II
de exploatare a ANRM, conform Ordinului
emiterea permisului de exploatare de către Agenția
trim.
III
94 din 2009, actualizat prin Ordinul
Națională a Resurselor Minerale din România
trim. IV
125/2011
trim. I
Eliberarea certificatelor de descărcare de
D.J.C. Neamț
trim. II
sarcină arheologică pe baza deciziilor
- Nu a fost cazul
trim. III
Comisei Naționale de Arheologie.
trim. IV
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Obiectivul nr. 9. Monitorizare
22)

23)

Monitorizarea și verificarea modului de
respectare a condițiilor impuse în avizele
eliberate precum și în autorizațiile pentru
supraveghere arheologică, autorizații
pentru diagnostic arheologic, autorizații
pentru cercetare arheologică sistematică

DJC Neamț

Verificarea stării de conservare a
patrimoniului arheologic imobil.

DJC Neamț

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

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

Parțial realizat
-din motive independente de voința angajaților DJC
Neamț (întârzierea lucrărilor din diverse motive,
transmiterea cu întârziere de la MCIN a autorizațiilor de
arheologie, întocmirea cu mare întârziere a Rapoartelor
de supraveghere/cercetare/diagnostic de către specialiștii
care le efectuează, din cauza numărului redus al acestora
în județ), această monitorizare poate fi realizată doar
parțial.
PARȚIAL REALIZAT

-.DJC Neamț nu are angajat arheolog
- Nu există un repertoriu al siturilor arheologice din
județul Neamț, în care să fie evidențiată localizarea
preciză și perimetrul acestor zone protejate de lege
trim. I
24)
Aplicare sancțiuni pentru nerespectarea
DJC Neamț
REALIZAT
prevederilor legale în domeniul protejării
trim. II -a fost aplicată o sancțiune contravențională pentru
patrimoniului arheologic (amenzi
nerespectarea condițiilor privind arheologia impuse prin
trim.
III
contravenționale, sesizare organe de
avizul DJC Neamț.
trim. IV
cercetare penală).
-se observă o scădere vizibilă a contravențiilor
săvârșite asupra patrimoniului arheologic în
perioada cuprinsă între 2014-2018
Obiectivul nr. 10. Corespondență, privind protejarea patrimoniului arheologic, cu autorități publice centrale, locale, precum și cu
persoane fizice și juridice.
trim. I
25)
Asigurarea corespondenței cu instituțiile și
DJC Neamț
Realizat
persoanele interesate în domeniu protejării
- a fost transmisă către Ministerul Culturii și Identității
trim. II
patrimoniului arheologic.
Naționale cererea însoțită de documentația specifică
trim. III privind eliberarea Autorizației de cercetare arheologică
sistematică pentru situl arheologic Vechiul Schit Nifon al
trim. IV Mănăstirii Secu, din com. Vânători-Neamț
- conform Legii 17/2014, primăriile din județ au
transmis către D.J.C. Neamț 226 comunicări ale anexei
3A pentru vânzarea terenurilor din extravilan pentru care
nu este necesar emiterea avizului specific.
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PATRIMONIU MOBIL

26)

27)

28)

29)

30)

Obiectivul nr. 11. Evidența – inventarierea bunurilor culturale mobile
Realizat
Completarea bazei de date cu informații
D.J.C. Neamț
trim. I
furnizate de Ministerul Culturii și Identității
trim. II
-au fost primite alerte de furt de la diverse ambasade
Naționale, cu privire la bunurile culturale
trim. III
cu privire la sustragerea mai multor bunuri cu valoare
mobile furate din țară și străinătate.
trim. IV
istorică, arheologică și artistică;
Completarea bazei de date cu muzeele și
colecțiile din mediul rural.

D.J.C. Neamț

trim. I
- Nu a fost cazul.
trim. II
trim. III,
trim. IV
Obiectivul nr. 12. Informare și consiliere
trim. I
Informarea autorităților locale, muzeelor,
D.J.C. Neamț
Realizat
trim. II
persoanelor juridice sau fizice cu privire la
- Au fost informate muzeele principale din județ cu
trim.III
legislația în domeniu (Legea 182/2000,
privire la legislația în vigoare referitor la autorizarea
Legea 311/2003, OG nr. 43/2000).
trim. IV
și acreditarea acestora.
- a fost inițiată procedura pentru acreditarea Muzeului
din Zanea, com. Zănești
Obiectivul nr. 13. Analiză și avizare documentații
trim. I
Verificarea și analizarea documentațiilor
DJC Neamț
Realizat
pentru acreditarea muzeelor și colecțiilor
trim. II
- A fost inițiată procedura de acreditare a Muzeului
publice.
trim.III
Satului Zanea din com. Zănești;
trim. IV
Verificarea documentațiilor depuse privind
exportul temporar sau definitiv de bunuri
culturale mobile și emiterea de certificate de
export.

D.J.C. Neamț

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

Realizat
-Au fost verificate 6 documentații depuse pentru
exportul definitiv al unor bunuri culturale mobile
realizate de autori în viață și au fost emise 6
adeverințe de export în acest sens;
- A fost verificată
Obiectivul nr. 14. Monitorizare
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31)

32)

33)

34)

35)

36)

Verificarea respectării obligațiilor prevăzute
de legislația în domeniu (asigurarea
integrității, securității, evidenței,
inventarierii, clasării, conservării și
restaurării, cercetării, promovării) privind
bunurile culturale mobile de către muzee și
colecțiile publice.

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

DJC Neamț

Realizat
-Pe parcursul anului 2018, au fost desfășurate
activități de verificare a respectării acestor obligații în
unitățile ce aparțin Complexului Muzeal Județean
Neamț, singura instituție muzeală acreditată din județ;
-A fost pusă în vedere conducerii instituției să inițieze
procedura pentru reacreditarea muzeului, care este
obligatorie conform legii la fiecare 5 ani

trim. I
- Nu a fost cazul
trim. II
trim III
trim.IV
trim. I
DJC Neamț
- Nu a fost cazul
trim. II
trim. III
trim.IV
Obiectivul nr. 15. Corespondență, privind protejarea patrimoniului cultural mobil, cu autorități publice centrale,
locale, precum și cu persoane fizice și juridice.
trim. I
Asigurarea corespondenței cu instituțiile și D.J.C. Neamț
trim. II
persoanele interesate în domeniu protejării
- Nu a fost cazul
trim. III
patrimoniului cultural național mobil.
trim.IV
PATRIMONIU IMATERIAL

Verificarea respectării legislației în domeniu
a agenților economici autorizați, în
condițiile legii, să comercializeze bunuri
culturale mobile
Aplicarea sancțiunilor legale privind
protejarea patrimoniului cultural mobil.

DJC Neamț

Obiectivul nr. 21. Evidența – inventarierea patrimoniu cultural național imaterial
- Nu a fost cazul (DJC Neamț deține o bază de date
Actualizarea bazei de date
D.J.C. Neamț
trim.I
actualizată a meșterilor populari din județ)
referitoare la meșterii populari din
trim.II
județ.
trim.III
trim.IV
Realizat
Inventarierea elementelor de
D.J.C. Neamț
trim.I
- Au fost realizate fotografii ale elementelor de arhitectură
arhitectură tradițională din județul
trim.II
tradițională din gospodării (case, anex, garduri, fântâni etc)
Neamț
trim.III
din 12 comune ale județului
trim.IV
Obiectivul nr. 22. Informare și consiliere
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37)

Consultanță de specialitate oferită
instituțiilor publice, persoanelor
juridice și fizice în domeniul
legislației specifice.

D.J.C. Neamț

Asigurarea corespondenței cu
instituțiile și persoanele interesate
în domeniu protejării
patrimoniului cultural imaterial.

D.J.C. Neamț

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

Realizat

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

- Nu a fost cazul

- A fost acordată consultanță de specialitate unor primării din
județ pentru inițierea unor măsuri privind protejarea
arhitecturii tradiționale locale;
-A fost purtată corespondență și discuții cu Primarul comunei
Bicaz-Chei, pentru acordarea titlului de tezaur uman viu unui
localnic din comună.
Obiectivul nr. 23. Corespondență, privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, cu autorități publice centrale, locale,
precum și cu persoane fizice și juridice.
38)

39)

40)

41)

Obiectivul nr. 24. PUNEREA IN VALOARE A PATRIMONIULUI CULTURAL NA ȚIONAL
Popularizarea patrimoniului
D.J.C. Neamț
trim. I
Realizat
cultural național din județ.
- Au fost susținute conferințe de presă, au fost acordate
trim. II
interviuri în presă și mass-media cu privire la situația
trim. III
patrimoniului cultural din județ, prevederile legislației în
vigoare și activitățile întreprinse de DJC Neamț în
trim.IV
domeniul protejării acestuia.
- DJC Neamț a organizat 2 activități de promovare a
patrimoniului cultural național: de Zilele Europene ale
Patrimoniului în luna septembrie și cu ocazia celebrării
Centenarului Marii Uniri, în luna decembrie 2018
Promovarea în mediul on-line a
D.J.C. Neamț
trim. I
Realizat
patrimoniului cultural/activității
trim. II
-au fost popularizate pe site-ul instituției principalele activități
instituției/activităților culturale
trim. III
culturale organizate de instituțiile de cultură din județ
din județ
trim.IV
-pe site-ul instituției - www.neamtdjc.ro - au fost postate
materiale privind obiective de patrimoniu din județ
(imagini+informații utile)
-pe site-ul instituției au fost promovate proceduri de lucru din
instituție, modificări ale legislației în domeniu
Participare la diverse întruniri,
D.J.C. Neamț
trim. I
Realizat
sesiuni științifice, conferințe,
trim. II
- Pe parcursul anului specialiștii instituției au participat la 6
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colocvii, simpozioane pe teme
legate de patrimoniul cultural

42)

43)

44)

trim. III
trim.IV

întâlniri de acest fel, în județ și în afara acestuia, în care a
fost prezentată situația patrimoniului cultural al județului
Neamț;
- La finalul anului a fost realizat proiectul anual de întocmire
și distribuire a unor materiale promoționale (calendare de
perete reprezentând imagini ale unor bunuri culturale
valoroase din muzee și colecții nemțene, calendare de
buzunar prezentând modele de case tradiționale conservate
din județ, pixuri cu tricolorul inscripționate cu denumirea
instituției).
Obiectivul nr. 25. COLABORAREA CU DIFERITE INSTITUȚII DE CONTROL SAU DE SPECIALITATE
Colaborare cu instituții de control D.J.C. Neamț
trim. I
Realizat
(Inspectoratul de Poliție al
colaboratori:
trim. II
-pe parcursul anului 2018 a existat o foarte bună colaborare cu
Județului Neamț, Inspectoratul de
ONG-uri
IPJ Neamț și ISU Neamț (activități comune de control, inițierea
trim. III
Stat în Construcție Neamț,
mass-media
unor măsuri privind punerea în siguranță a unor obiective de
trim.IV
Inspectoratul pentru Situații de
locală
patrimoniu aflate în stare de precolaps)
Urgență Neamț, autoritățile
-ca urmare a activităților de consiliere oferite în anii precedenți,
publice locale).
mare parte din autoritățile publice locale din județ își cunosc
atribuțiile și colaborează cu DJC Neamț, pentru aplicarea
corectă a legislației în domeniul protejării patrimoniului
cultural local.
Obiectivul nr. 26. ASIGURAREA ACCESULUI LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC
Realizat
Actualizarea permanentă pe
D.J.C. Neamț
trim. I
domenii de activitate, cu
-Se are în vedere actualizarea permanentă a site-ului instituţiei,
informații utile pentru cei
trim. II
pe categoriile create, pentru eficientizarea accesului publicului
interesați cu privire la protejarea
trim. III
larg la informaţiile privind protejarea patrimoniului cultural.
patrimoniului cultural național :
trim.IV
site, pagină de Facebook și
avizierul instituției.
Postarea în mediul on – line a
principalelor informații legate
de instituția noastră așa cum
prevede Legea 544/2001
(buletin informativ, buget,

D.J.C. Neamț

trim. I
trim. II
trim.III
trim.IV
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Realizat
-Pe site-ul instituției sunt postate Rapoartele anuale de
activitate ale instituției, Rapoartele anuale privind informa țiile
de interes public, declarațiile de avere și interese ale
funcționarilor publici din instituție, datele privind salarizarea

personalului etc.

bilanț,etc.)

Director executiv:
Rocsana Josanu
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