DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ NEAMȚ
Domeniu de
activitate

A.
Organizare
administrativă

Obiective realizate la
sfârșitul anului 2016

Gradul de îndeplinire al
obiectivelor, dificultăți
întâmpinate
1. Patru specialiști
Ulterior, după obținerea
angajați, trei
finanțării la rectificarea
contracte prestări
bugetară
din
luna
servicii (pe parcursul
septembrie 2016, aceiași
anului 2016, au fost
specialiști au participat la
recrutați încă 2
un nou concurs, împreună
funcționari publici, în
cu alți candidați, și au
afara contractelor deja
reușit să ocupe funcții
existente a fost încheiat corespunzătoare nivelului
un contract cu un
lor
de
pregătire
și
arhitect)
experienței acumulate.
Prin creșterea numărului de
specialiști, DJC Neamț și-a
îmbunătățit considerabil
activitatea.
Au
fost
întâmpinate
dificultăți la angajarea de
personal
din
cauza
nivelului de salarizare
foarte redus.
Inițial, cei doi specialiști,
absolvenți
de
studii
superioare de lungă durată
au acceptat să ocupe
posturile de nivel inferior
finanțate la începutul
anului 2016.
2. Bugetul a rămas la Cu
ajutorul
nivel de subzistență
fundamentărilor transmise
(bugetul de stat a fost
către Minister, am reușit să
inițial redus, însă au
obținem fonduri pentru
continuat investițiile la dotarea cu tehnică de lucru
sediu și au fost dotate
a Compartimentelor de
birourile cu mobilier si specialitate
și
pentru
tehnică de lucru
investiții
în
vederea
performantă, au fost
îmbunătățirii condițiilor de
achiziționate 5 licențe
lucru ale angajaților.
Windows 10 și 5 Office A fost de asemenea
2013; încasările la
aprobată
nota
de
bugetul de venituri
fundamentare
pentru
proprii s-au dublat față achiziționarea unui nou
de anul 2015, fapt ce a autoturism
pentru
permis realizarea unei
frecventele deplasări în
părți importante din
teren,
așteptăm
aceste investiții și a
repartizarea
sumei

Propuneri de activități
pentru anul 2017
Completarea
schemei
de
personal prin ocuparea celor 2
funcții
finanțate
rămase
vacante. Instituția se află în curs
de primire aviz ANFP pentru
transformarea
postului
contractual de casier în funcție
publică, în vederea creșterii
numărului de specialiști.
Identificarea unor posibilități
financiare pentru colaborarea
cu experți pe bunuri culturale
mobile, în vederea declanșării
unor proceduri de clasare.

Vor
fi
întocmite
alte
documente de fundamentare
pentru obținerea de fonduri de
la bugetul de stat în vederea
inițierii unor proiecte de
conservare și promovare a
bunurilor de patrimoniu din
județ, inclusiv de înscriere a
unor noi obiective pe listă și
pentru clasarea unor bunuri
importante din unități de cult și
instituții publice.
Având în vedere că Ministerul
de resort este în curs de
actualizare a unor acte
normative cu incidență asupra
activității instituțiilor sale
deconcentrate,
sperăm
ca

oferit posibilitatea
încheierii unui nou
contract de colaborare
pe domeniul
arhitectură).

3. Arhiva de după
1989
este
parțial
organizată (au fost
întocmite documente de
inventariere
pentru
arhivă,
au
fost
organizate documentele
întocmite în perioada
2012-2014)

4. Procedurile de
lucru inițiale au fost
întocmite (după
modelul procedurilor
din alte județe, a fost
întocmit manualul de
proceduri de bază
pentru activitatea din
Compartimentele de
Patrimoniu; acest fapt a
contribuit la

necesare în bugetul din
anul în curs.
Din păcate, numărul mic de
taxe percepute pentru
emiterea de documente
reprezintă un risc pentru
creșterea bugetului de
venituri
proprii,
în
condițiile în care creșterea
bugetului de stat nu poate fi
foarte consistentă în raport
cu anul precedent.
Un buget de 3.300 lei/lună
este total nesatisfăcător
pentru
acoperirea
cheltuielilor de bază din
instituție,
astfel
încât
singura posibilitate de
desfășurare a activității în
condiții acceptabile este
creșterea bugetului de
venituri proprii.
A fost întocmit și avizat de
Direcția
Arhivelor
Naționale
Neamț
Nomenclatorul dosarelor.
Au fost selectate și
eliminate documentele cu
termen de păstrare depășit,
precum și cele cu termen
permanent care urmează a
fi
transferate
către
depozitul Arhivei Județene
Neamț.
Au fost așezate cronologic
și pe numerotate conform
Nomenclatorului
documentațiile depuse și
documentele emise în
perioada 2012-2014.
În prezent, documentațiile
depuse la DJC Neamț
pentru obținerea avizelor,
acordurilor, certificatelor
prevăzute de lege respectă
conținuturile -cadru și
Metodologiile
de
întocmire, sunt corect și
complete.
A fost îmbunătățit circuitul
documentelor
între

bugetul de venituri proprii al
anului 2017 să crească.
De asemenea, au fost făcute
demersuri pentru ca sumele
încasate din amenzile aplicate
pentru contravenții săvârșite
asupra patrimoniului cultural să
se verse în bugetul DJC-urilor,
pentru a fi apoi reinvestite în
intervenții asupra respectivelor
obiective de patrimoniu mobil
și imobil.

După 1989, documentele au
fost așezate haotic în arhiva
instituției, fapt ce a creat
dificultăți în selectarea și
organizarea
pe
ani
a
documentelor.
Din păcate, numărul redus al
personalului
nu
permite
alocarea unui timp extins
activității
de
arhivare.
Atribuțiile de arhivă au fost
incluse pe fișa postului unui
specialiști
dintr-un
compartiment de specialitate,
timpul alocat acestei activități
oscilând în funcție de numărul
și complexitatea lucrărilor
prioritare.
În prezent, activitatea în cadrul
compartimentelor componente
ale DJC Neamț se desfășoară
conform procedurilor stabilite
de legislația în vigoare.
Au fost întocmite formulare
actualizate pentru toate tipurile
de documente eliberate de
instituție
și
s-a
stabilit
conținutul
cadru
al
documentațiilor de avizare.

îmbunătățirea vizibilă a
activității de emitere a
documentelor și a unei
bune colaborări cu
beneficiarii de servicii
oferite de instituție)

B.
1. Întocmirea și
Monumente transmiterea
istorice
obligațiilor privind
folosința
monumentelor
istorice (obiectiv major
cu rol de informare și
conștientizare a
proprietarilor/
administratorilor de
monumente istorice cu
privire la
responsabilitățile vis-avis de întreținerea în
bune condiții a acestor
obiective)

compartimente, se respectă
termenele de eliberare a
răspunsurilor și, în măsura
posibilităților, unele dintre
acestea sunt finalizate în
avans.
Tarifarea se face conform
prevederilor legale, fapt
confirmat de Raportul
întocmit ca urmare a
efectuării controlului de
audit intern în luna august
2016.

Pe parcursul anului 2016,
au fost întocmite, la nivel
minimal, toate obligațiile
privind
folosința
monumentelor
istorice
amplasate în mediul rural,
precum și o parte din
obligațiile
aferente
monumentelor din orașe și
municipii.
O parte din aceste
documente
au
fost
întocmite complet, la
solicitarea proprietarilor în
scopul anexării lor la
documentațiile depuse în
vederea
obținerii
de
fonduri europene pentru
investiții.
2. Realizarea bazei de La inițiativa specialistului
date informatizate a
pe monumente istorice, a
monumentelor
fost demarată procedura de
istorice și a
întocmire a bazei de date
repertoriului tipărit al computerizate
a
acestora
monumentelor
istorice,
prin
adunarea
și
organizarea tuturor datelor
necesare în acest sens.

Avizele sunt întocmite conform
modelului prevăzut în anexa nr.
3 din Dispoziția MCC nr.
4300/2005 privind unele măsuri
pentru îmbunătăţirea activităţii
în domeniul avizării.
Cu ajutorul celor doi specialiști
(inginer și arhitect) care
colaborează
în
domeniul
monumentelor istorice, prin
consilierea
oferită
beneficiarilor, se îmbunătățește
permanent draftul de întocmire
a
documentațiilor
pentru
avizare.
Activitatea va continua pe
parcursul anului 2017, astfel
încât până la sfârșitul acestei
perioade să putem definitiva
documentele și să le transmitem
către toți proprietarii.
Scopul demersului este, pe
lângă îndeplinirea atribuției
prevăzute de Legea nr.
422/2001,
aducerea
la
cunoștința
persoanelor/instituțiilor
responsabile
a
tuturor
obligațiilor
ce
vizează
protejarea obiectivelor de
patrimoniu pe care de dețin.

Prin achiziționarea unui laptop
performant, se intenționează
alcătuirea unei baze de date
complexe
despre
monumentelor
istorice,
conținând
date
istorice,
localizare, cadastrul imobilelor,
imagini
ale
obiectivelor,
intervenții efectuate în timp
asupra acestora etc.
Finalizarea acestui proiect este
preconizată în jurul anului 2020
și necesită colaborare cu OCPI
Neamț.
A fost demarat, împreună cu
specialiștii în istorie modernă
din cadrul CMJ Neamț,

proiectul de întocmire a
repertoriului
tipărit
al
monumentelor istorice din
Neamț,
document
de
importanță majoră similar
Repertoriului Arheologic al
județului.

3. Montarea
însemnului distinctiv
– sigla ”Monument
istoric” (creșterea
numărului de UAT-uri
care au finalizat această
activitate)

4. Atribuțiile
autorităților publice
locale în domeniul
protejării
monumentelor
istorice (monitorizarea
situației și aplicarea
unor sancțiuni
contravenționale a
condus la creșterea
responsabilizării
primăriilor în această
privință)

Respectarea prevederilor
Ordinului nr. 2237 din
2004
privind
aprobarea
Normelor metodologice de
semnalizare
a
monumentelor
istorice,
actualizat în 2014.
Municipiile și orașele din
județ au finalizat montarea
siglelor. A fost expediată
adresă către Primării pentru
a iniția demersuri în acest
sens.
În anul 2016, au fost
aplicate instituțiilor sau
angajaților acestora 2
sancțiuni contravenționale
la regimul de protecție al
monumentelor
istorice
(una cu avertisment).
Astfel, a crescut de 4 ori
numărul documentațiilor
de urbanism (PUG-uri
actualizate
conform
prevederilor Legii nr.
422/2001, PUZCP și PUD)
depuse pentru avizare la
DJC Neamț.
Primăria comunei Ștefan
cel Mare a întocmit și
depus la ADRE NE un
proiect de reabilitare a
monumentului
istoric
Hanul Șerbești.
Consiliul Județean Neamț a
întocmit și depus de
asemenea la ADRE NE 5
proiecte pentru reabilitarea
unor muzee aflate în

În perioada imediat următoare,
va fi concepută și transmisă
către Primăriile de comune o
nouă adresă cu solicitarea de
urgentare a amplasării siglelor
pe monumente.
Din păcate, o parte din UAT-uri
nu
cunoșteau
toate
monumentele aflate pe teritoriul
de competență. Prin această
măsură, obținem evidența clară
a obiectivelor protejate.
Identificarea și punerea în
aplicare a unor modalități
variate de creșterea a gradului
de sensibilizare - la nivelul
autorităților
administrațiilor
publice locale - față de
obiectivele de patrimoniu, care
pot reprezenta o resursă de
dezvoltare a unor zone sau
regiuni
prin
creșterea
atractivității
turistice
și,
implicit,
dezvoltarea
economică.

proprietate prin Programul
POR 2014-2020.

5. Atribuțiile
proprietarilor de
monumente istorice.
Verificări ale
respectării legislației
în domeniu (controale
și verificări, aplicare de
sancțiuni
contravenționale,
acordarea consilierii în
domeniu).

6.Clasarea/Declasarea
monumentelor istorice
(finalizarea
clasării
pentru 2 obiective
propuse în anul 2015,
declanșarea procedurii

Au
fost
monitorizate
monumentele
istorice
aflate în stare avansată de
degradare,
au
fost
întocmite procese-verbale
și note de constatare.
În cazurile în care
proprietarii nu au arătat
minim
interes
pentru
întreținerea acestora, au
fost aplicate sancțiuni
contravenționale.
Pe tot parcursul anului, au
fost și transmise către
proprietari adrese privind
posibilitățile de obținere a
finanțării prin POR și
PNDR.
La
nivelul
județului, au fost depuse
aproximativ 15 proiecte
care sunt în curs de
așteptare a rezultatului
selecției de dosare.
Prin
încheierea
unui
contract de colaborare cu
un arhitect, a crescut
calitatea
consultanței
oferite în domeniu.
În luna decembrie 2016, a
fost realizat un calendar
promoțional
cuprinzând
monumentele abandonate
și responsabilii acestora.
Materialul a fost transmis
tuturor actorilor culturali
din județ, instituțiilor și
persoanelor cu activitate
tangențială
domeniului,
impactul fiind unul extrem
de favorabil.
Dificultățile de ordin
financiar
împiedică
avansarea în ritm alert a
procedurilor de clasare
inițiate până în prezent.

Prin actualizarea, în a doua
parte a anului 2016, a Ordinului
Ministrului
Culturii
de
desemnare
a
agenților
constatatori din DJC-uri, a
crescut la 3 numărul angajaților
instituției împuterniciți să
efectueze
verificări
ale
respectării legislației și să
aplice sancțiuni în domeniul
culturii.
Aceasta va avea ca efect
începând din anul în curs o
creștere
exponențială
a
numărului deplasărilor în teren
și al controalelor efectuate, în
consecință o îmbunătățire a
monitorizării bunurilor de
patrimoniu.
Având în vedere anunțul
privind deschiderea din luna
martie a liniei de finanțare prin
programul PNDR, a fost făcută
selecția obiectivelor eligibile și
s-au transmis către proprietarii
acestora adrese de înștiințare.

Pe perioada anului în curs,
activitatea în această direcție se
va
concentra
asupra
definitivării cel puțin a trei
dosare de clasare.

pentru
alte
obiective).

trei Totuși,
cu
sprijinul
proprietarilor
și
în
colaborare cu Complexul
Muzeal Național Moldova
Iași, au fost întocmite și
avizate documentațiile de
clasare a două ansambluri
(unul de arhitectură și unul
de arheologie).
În anul 2016, au fost
declanșate încă 3 proceduri
de clasare, care însă își
așteaptă rândul după cele
inițiate în anul precedent.

C.
1. Siturile arheologice
Patrimoniul (există erori în LMI și
arheologic
RAN referitoare la
situri;
nu
există
localizare exactă pentru
siturile înscrise în LMI
și RAN; la nivelul DJC
Neamț
nu
există
documente cartografice
pentru identificarea în
teren a siturilor din
județ).

2. Protejarea
patrimoniului
arheologic.

Inițierea unor demersuri în
vederea identificării și
corectării erorilor din LMI
și RAN privitoare la
siturile arheologice. În
acest sens, în bugetul
propus pe 2017 au fost
prevăzute fonduri pentru
achiziționarea unui aparat
de localizare terenuri.
Au fost întocmite fișe
analitice de inventariere a
siturilor înscrise în LMI de
pe raza administrativă a 6
UAT-uri.
La sesizarea arheologilor
din CMJ Neamț privind
înscrierea unor noi situri în
RAN, au fost transmise
înștiințări către primării
pentru instituirea regimului
de protecție asupra acestor
terenuri.
Pe parcursul anului, au
avut loc mai multe
verificări din care a rezultat
că săpăturile în unele zone
restricționate
erau
efectuate
în
lipsa
arheologilor, precum și cu
încălcarea condițiilor de
arheologie din avizele
emise de instituție. În acest
sens, au fost aplicate câteva
sancțiuni contravenționale.

În privința inițierii unor noi
proceduri, ne vom limita doar la
includerea unor imobile/zone
de interes arheologic pe lista de
propuneri pentru protejare, în
cadrul documentațiilor de
actualizare PUG.
Au fost demarate proceduri
vizând înscrierea unor obiective
de valoare excepțională în lista
patrimoniului UNESCO; se află
în curs de derulare strângerea
datelor
pentru
întocmirea
cererii de înscriere a satului
mănăstiresc de la Agapia.
În parteneriat cu CMJ Neamț, a
fost demarat proiectul de
întocmire
a
Repertoriului
Arheologic al Județului Neamț,
document extrem de util care
stabilește zone de interes
arheologic cu regim de
protecție conferit de prevederile
legislative în vigoare.
Va continua activitatea de
întocmire a FAI pentru siturile
din LMI și RAN iar pe baza
cercetărilor arheologice de
suprafață, vor fi stabilite alte
zone de interes arheologic în
vederea instituirii regimului de
protecție.

Vor fi îmbunătățite condițiile
din avizele de specialitate
referitoare la măsurile de
protejare
a
vestigiilor
arheologice, pentru a asigura
punerea
în
aplicare
a
recomandărilor din rapoartele
de
cercetare
arheologică
întocmite de specialiști.
În parteneriat cu arheologii din
CMJ Neamț, vor fi monitorizate
intervențiile în subsol pentru a
preveni
distrugerea

D. Bunurile 1. Evidența bunurilor
culturale
culturale la nivel
mobile
județean (DJC Neamț
nu deține o evidență a
bunurilor culturale din
aria de competență)
2.
Circulația
bunurilor
culturale
(verificarea autorizării
agenților economici ce
comercializează bunuri
culturale, monitorizarea
exportului,
monitorizarea activității
detectoriștilor)

În același timp, s-a
îmbunătățit considerabil
colaborarea cu primăriile
în acest domeniu și am
primit sesizări în urma
intensificării controalelor
efectuate de acestea în
zonele
cu
restricții,
prevenind
astfel
distrugerea de vestigii
arheologice.
Au fost centralizate date cu
privire la unele bunuri
culturale mobile din lăcașe
de cult și din alte instituții
publice.

patrimoniului arheologic și a
intensifica cercetările în acest
domeniu.
Continuă
strângerea
informațiilor
în
vederea
întocmirii
în
cadrul
Compartimentului specializat al
instituției, a unei baze de date a
bunurilor culturale mobile din
județul Neamț

Au fost inițiate verificări cu
privire la comercializarea
bunurilor culturale de către
agenți
economici
iar
împreună cu structura de
specialitate din cadrul IPJ
Neamț, Compartimentul de
Investigații Criminale, se
monitorizează permanent
comerțul pe rețelele online.
Au
fost
îmbunătățite
procedurile de emitere a
documentelor de export a
bunurilor culturale mobile
(certificate, adeverințe), în
concordanță cu prevederile
actelor
normative
în
vigoare.
Colaborare cu persoane
autorizate
să
dețină
detectoare de metale pentru
a evita pătrunderea în zone
protejate și pentru a-i
informa
despre
obligativitatea
predării
bunurilor descoperite în
termen de 72 de ore către
DJC Neamț. Pe parcursul
anului 2016, la DJC Neamț
au fost predate trei tezaure
monetare descoperite în
județ, îmbogățind astfel
colecțiile CMJ Neamț.

Vor fi intensificate verificările
privind respectarea legislației
vizând
comercializarea
bunurilor culturale prin agenți
economici autorizați, afișarea
normelor privind comerțul cu
bunuri culturale, verificarea în
prealabil de către un expert a
bunurilor ce urmează a fi
comercializate,
existența
registrului în care sunt
consemnate
bunurile
comercializate.

3. Clasarea bunurilor
culturale (DJC Neamț
nu
a
întocmit
documentații de clasare
pentru bunuri culturale,
singurele bunuri clasate
din județ - 1361 se află
în administrarea CMJ
Neamț
iar
documentațiile au fost
întocmite de specialiștii
din
cadrul
acestei
instituții de cercetare).
4. Bunuri culturale
aflate în muzee și
acreditarea muzeelor

E.
Identificarea
Patrimoniul modalităților de
imaterial
protejare a
elementelor de
patrimoniu imaterial

Având în vedere că
bisericile și mănăstirile din
județul Neamț sunt cele
mai mari deținătoare de
bunuri culturale, unele cu o
vechime
și
valoare
deosebite,
se
impune
identificarea
bunurilor
susceptibile de a face parte
din patrimoniul cultural
național și declanșarea
procedurii de clasare a
acestora.
În temeiul Legii nr.
182/2000 și a Legii nr.
311/2003, au fost efectuate
de asemenea verificări în
privința
asigurării
condițiilor de depozitare și
a stării de conservare a
unor bunuri din muzee
aflate pe lista instituțiilor
acreditate
de
către
Ministerul Culturii.

Deși legislația în acest
domeniu este deficitară, la
nivelul județului Neamț se
păstrează
numeroase
elemente de patrimoniu
imaterial:
gastronomie
locală, elemente de decor
pe locuințe și anexe
gospodărești, meșteșuguri
străvechi,
obiceiuri,
tradiții, folclor specific.
Conservarea
acestor
elemente
reprezintă
garanția păstrării identității
acestor
locuri,
a
specificului
vieții
locuitorilor,
ceea
ce
diferențiază județul Neamț
față de celelalte județe din
România.

Vor fi realizate verificări în
lăcașurile de cult și muzee
organizate în incinta acestora,
în vederea stabilirii bunurilor
culturale de valoare deosebită și
inițierea unor proceduri de
clasare
a
acestora
în
patrimoniul cultural național.
Stabilirea unei colaborări cu
experți pe patrimoniul mobil,
pentru întocmirea expertizelor
din dosarul de clasare.
În parteneriat cu CMJ Neamț,
va fi inițiat un proiect de
identificare
a
bunurilor
culturale depozitate în foste
muzee
școlare,
selectarea
bunurilor
susceptibile
de
clasare, efectuarea unor lucrări
de conservare a acestor bunuri
și găsirea unor soluții pentru
crearea condițiilor optime de
păstrare a lor.
Reluarea
procedurii
de
acreditare a Muzeului Sătesc
”Mihail
Sadoveanu”
din
comuna Tupilați, în contextul în
care documentația transmisă
către Ministerul Culturii s-a
rătăcit.
La inițiativa consilierului cu
atribuții în acest domeniu, au
fost începute demersuri pentru
înscrierea unor obiceiuri de
iarnă specifice Neamțului
(capră, urs, cerb, irozi, arnăuți)
pe lista patrimoniului imaterial
UNESCO.
De asemenea, în colaborare au
autorități publice locale, vor fi
inițiate proiecte de colectare
date și imagini ale elementelor
de patrimoniu imaterial local
(tradiții, obiceiuri, port popular,
arhitectură
tradițională,
gastronomie locală) în scopul
valorificării
acestora
prin
întocmirea și publicarea unui
Repertoriu al patrimoniului
imaterial al județului Neamț.

Proiectul se va derula în
colaborare cu meșteșugari din
județ și cu sprijinul unor
specialiști din cadrul Centrului
pentru Cultură și Arte Carmen
Saeculare Neamț.
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