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RAPORTUL ACTIVITĂȚII DIRECȚIEI JUDEȚENE PENTRU CULTURĂ NEAMȚ ÎN ANUL 2017
Domeniu de
activitate
A.
Organizare
administrativă

Obiective realizate la
Gradul de îndeplinire al obiectivelor, dificultăți
Propuneri de activități pentru anul 2018
sfârșitul anului 2016
întâmpinate
1. PERSONAL: Cinci
S-au menținut dificultățile întâmpinate la angajarea de Având în vedere că, prin OUG nr. 90/2017 se
funcționari publici
personal din cauza nivelului de salarizare foarte redus. reglementează
restricționarea
ocupării
angajați, cinci contracte
Nu au existat dosare profesionale întocmite pentru posturilor vacante din instituțiile publice,
prestări servicii (din care
fiecare angajat, ceea ce crea dificultăți în gestionarea DJC Neamț va continua să funcționeze cu
două pentru servicii
activității pe resurse umane.
schema de personal existentă.
contabile, unul pentru viza Prin creșterea numărului de angajați, DJC Neamț a Încercăm să identificam noi posibilități de
CFP și unul pentru servicii de continuat să-și îmbunătățească permanent activitatea, colaborare cu specialiști/experți în domeniul
arheologie).
devenind o instituție vizibilă la nivel județean.
monumentelor istorice și pe bunuri culturale
Reînființare compartiment
mobile, în vederea continuării sau inițierii
Cultură, Management,
unor noi proceduri de clasare.
Resurse Umane conform
prevederilor ROF aprobat
prin OMC nr. 2080/2012 și
mutarea aici a postului rămas
vacant. Întocmirea dosarelor
profesionale individuale.
2. BUGETUL: s-a
Din păcate, numărul mic de taxe percepute pentru Au fost făcute demersuri pentru inițierea
menținut la nivelul anului emiterea de documente reprezintă un risc pentru unui act normativ care să prevadă ca sumele
precedent (pentru buna
creșterea bugetului de venituri proprii, în condițiile în încasate din amenzile aplicate pentru

funcționare a activității, au
fost achiziționate două
multifuncționale, un aparat
foto performant și un
aparat de localizare prin
GPS; din păcate, încasările
la bugetul de venituri
proprii au înregistrat o
scădere față de nivelul
anului 2016, fapt ce a redus
posibilitatea realizării altor
investiții necesare în
instituție).
3.
ARHIVA:
arhiva
începând din anul 2012 a
fost organizată, a fost
creată
arhiva
monumentelor istorice

4. ACHIZIȚIILE: au fost
respectate
prevederile
legislației
în
vigoare
privind achizițiile publice
(au
fost
inițiate
46
proceduri de achiziție
publică
prin
sistemul
SEAP)

care creșterea bugetului de stat nu poate fi foarte contravenții săvârșite asupra patrimoniului
consistentă în raport cu anul precedent.
cultural să se verse în bugetul DJC-urilor, cu
Un buget de 3.300 lei/lună este total nesatisfăcător condiția de a fi apoi reinvestite în intervenții
pentru acoperirea cheltuielilor de bază din instituție, asupra respectivelor obiective de patrimoniu
astfel încât singura posibilitate de desfășurare a mobil sau imobil.
activității în condiții acceptabile este consistența Ar fi necesară o suplimentare a bugetul de
bugetului de venituri proprii.
cheltuieli alocat de ordonatorul de credite
pentru ca atingerea obiectivelor instituției să
fie posibilă fără condiționarea impusă de
veniturile proprii obținute.

A fost reorganizat depozitul de arhivă (montare rafturi După 1989, documentele au fost așezate
metalice, ușă metalică conform normelor PSI) și a fost haotic în arhiva instituției, fapt ce a creat
lărgit spațiul destinat păstrării documentelor prin dificultăți în selectarea și organizarea pe ani
montarea unor rafturi pe o parte din terasă, au fost a documentelor.
realizate cutii de arhivare care cuprind documentele Din păcate, numărul redus al personalului nu
existente în instituției pentru fiecare monument în permite alocarea unui timp extins activității
parte, a fost actualizat nomenclatorul arhivistic care de arhivare. Atribuțiile de arhivă au fost
este transmis spre aprobare către SJAN Neamț.
incluse pe fișa postului unui specialiști dintrDocumentele emise până în anul 2013 erau depozitate un compartiment de specialitate, timpul
haotic în toate birourile, nu exista un nomenclator alocat acestei activități oscilând în funcție de
arhivistic întocmit și aprobat.
numărul
și
complexitatea
lucrărilor
În instituție, nu există personal instruit în domeniul prioritare.
arhivării documentelor.
S-a încercat astfel asigurarea în cadrul instituției a Urmărirea modificărilor legislative în
cadrului legal necesar pentru a realiza achiziţionarea de domeniu și desfășurarea procesului de
bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă achiziții publice în condiții de legalitate și
economică şi socială.
eficiență.
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5. PROCEDURILE: cele
contabile, administrative,
de personal și de
management au fost
întocmite anterior, au fost
elaborate jumătate din
procedurile de lucru în
compartimentele de
specialitate

6. COMUNICAREA:
foarte bună, prin crearea
site-ului oficial al
instituției
(www.neamtdjc.ro) și a
unei pagini de Facebook
proprie, pentru
comunicarea din oficiu a
informațiilor de interes
public specifice
domeniului de activitate.
Noua adresă oficială de email:
patrimoniunt@gmail.com
Aceste date se regăsesc și
în antet-ul actualizat.

Îmbunătățirea activității și reducerea timpilor de Definitivarea, în primul trimestru al anului, a
executare a unei activități.
procedurilor din compartimentele de
A fost îmbunătățit circuitul documentelor între specialitate și actualizarea până la sfârșitul
compartimente, se respectă termenele de eliberare a acestuia a procedurilor contabile și
răspunsurilor și, în măsura posibilităților, unele dintre administrative.
acestea sunt finalizate în avans.
Au fost actualizate cererile și formularele documentelor
eliberate de instituție.
Personalul redus și volumul mare al sarcinilor de
serviciu/angajat creează întârzieri în definitivarea
procedurilor operaționale.
Procedurile contabile și administrative necesită
actualizare.
Pe pagina oficială a instituției este postată legislația Transparentizarea și eficientizarea activității
aplicabilă domeniului de activitate al instituției, tipuri prin menținerea în funcțiune a acestor
de documente emise și conținutul dosarelor depuse, modalități de comunicare.
raportări anuale ale activității instituției, numele Scurtarea timpilor de transmitere solicitare și
angajaților, funcțiile și date de contact, declarații de comunicare răspuns.
avere și interese ale personalului etc.
Suntem în era internetului și a rețelelor de
Pagina de facebook este destinată comunicării, socializare, așadar orice modalitate de
informării cu privire la activitățile instituției și transmitere rapidă a informației trebuie avută
exemplele de bună practică din domeniul specific.
în vedere pentru atingerea obiectivelor
instituției.
Prin aceste mijloace, se poate comunica mai
ușor chiar cu superiorii ierarhici, reducând
semnificativ timpul alocat circuitului
documentelor în instituții.
Comunicarea electronică conduce și la
economisirea unei părți din cheltuielile
pentru expediții poștale și permite
relaționarea cu alte instituții/persoane în
perioadele de început de an, până la virarea
creditelor aprobate în bugetele proprii de
cheltuieli.
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B. Monumente 1. Întocmirea și
istorice
transmiterea către
proprietari/ administratori
a obligațiilor privind
folosința monumentelor
istorice (obiectiv major cu
rol de informare și
conștientizare a
proprietarilor/
administratorilor de
monumente istorice cu
privire la responsabilitățile
vis-a-vis de întreținerea în
bune condiții a acestor
obiective)
2. Inventarierea
monumentelor istorice –
demers permanent prin care
se urmărește stadiul
imobilelor clasate și evoluția
acestora în timp

Pe parcursul anului 2017, au fost întocmite, la nivel Activitatea va continua pe parcursul anului
minimal, obligațiile privind folosința monumentelor 2018, sperând ca până la finalul primului
istorice aferente celor din orașul Tîrgu Neamț și celor semestru să definitivăm întocmirea acestor
situate pe str. Ștefan cel Mare în mun. Roman.
documente.
Deficiențele au fost provocate de personalul redus din Scopul demersului este, pe lângă îndeplinirea
instituție și numărul mare de atribuții repartizate atribuției prevăzute de Legea nr. 422/2001,
fiecărui angajat.
aducerea
la
cunoștința
persoanelor
/instituțiilor
responsabile
a
tuturor
obligațiilor ce vizează protejarea obiectivelor
de patrimoniu pe care de dețin.

Au fost întocmite 5 fișe analitice de inventariere Ca urmare a elaborării procedurii privind
complete FAI-M în cadrul DJC Neamț în colaborare cu inventarierea minimală permanentă a
un arhitect, 2 FAI-M pentru imobile propuse pentru monumentelor istorice, pe parcursul anului
clasare/declasare.
2018, agenții constatatori ai instituției vor
Au fost actualizate (de firma care a contractat și efectua deplasări pe teren pentru a întocmi
realizat proiectul) toate fișele analitice de inventariere fișe analitice minimale FMM pentru fiecare
ale monumentelor istorice/siturilor arheologice (FAI-M obiectiv clasat.
și FAI-S) de pe teritoriul municipiului Piatra Neamț în
cadrul studiului istoric de fundamentare al PUG-ului
actualizat, care a primit aviz favorabil în CNMI în
noiembrie 2017.
Am întâmpinat greutăți legate de numărul redus al
personalului, timpul limitat aferent deplasărilor în teren
pentru verificări, relieful accidentat al județului nu
permite accesul la anumite obiective cu autoturismul
instituției, marca Dacia Logan.
3. Clasarea/declasarea
În anul 2017, au fost transmise completări pentru 2 Definitivarea procedurii pentru casa Dumitru
monumentelor istorice – în documentații de clasare înaintate analizei CNMI Almaș, înaintării în CZMI Suceava pentru
scopul actualizării datelor din (Schitul Nifon de la M-rea Secu și Conacul Styrcea din obținerea avizului prealabil în vederea
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LMI și includerii unor noi
obiective valoroase pe listă
pentru instituirea regimului
de protejare a acestora

com. Văleni) și a fost definitivată pentru prima dată de transmiterii către Comisia Națională.
la publicarea primei liste oficiale în anul 2004, Suntem în curs de realizare, cu sprijinul unui
procedura de clasare, prin emiterea ordinului specialist din cadrul INP, a documentației de
Ministrului Culturii și Identității Naționale aferent clasare pentru Biserica Precista din mun.
obiectivului Ansamblul conacului Styrcea (Conac și Piatra Neamț.
Parc dendrologic) în com. Văleni, jud. Neamț.
Ne propunem să stabilim o colaborare cu mai
A fost întocmit un dosar de clasare (Monumentul mulți specialiști din INP pentru continuarea
Eroilor de la Războieni) și unul de declasare în cauza procedurilor de clasare începute în anii 2015dispariției (o Casă monahală de la Schitul Vovidenia) 2016, care au fost întrerupte din cauza lipsei
care au primit avizul favorabil al Comisiei Zonale și fondurilor necesare.
sunt înaintate pentru analiză și aprobare Secțiunii de
Evidență din cadrul CNMI.
De asemenea, este în curs de definitivare un alt dosar
de clasare (Casa memorială Dumitru Almaș, com.
Negrești).
4. Montarea însemnului Au fost expediate adrese către Primării pentru a -și În paralel cu efectuarea inventarierii
îndeplini obligația instituită prin OMC nr. 2237/2004, în obiectivelor clasate și întocmirea fișelor
distinctiv – sigla
care le-am recomandat să prevadă în bugetul din anul minimale, va fi verificat stadiul amplasării
”Monument istoric”
2018 sumele necesare realizării acestei activități.
însemnului distinctiv al monumentelor
istorice și vor fi luate măsuri punctuale
pentru ca primăriile sa-și respecte această
obligație.
5. Avizarea intervențiilor Pe parcursul anului 2017, a fost emis un număr total de Intensificarea deplasărilor pe teren și a
asupra monumentelor
169 avize pentru lucrări de construire/desființare în verificărilor privind respectarea prevederilor
istorice și în zonele de
zona monumentelor istorice, din care 1 aviz negativ, 1 Legii nr. 422/2001 cu modificările și
protecție ale acestora –
aviz emis în regim de urgență conform Instrucțiunii nr. completările ulterioare, cu privire la
grupa valorică B
1/2016, 15 avize pentru intervenții asupra obligativitatea obținerii avizului MCIN
monumentelor istorice, 5 lucrări de intervenție în zona pentru orice intervenție asupra și în zona de
unor situri arheologice.
protecție a monumentelor istorice.
De asemenea, au fost emise 2 avize pentru clasarea, Impunerea intrării în legalitate pentru
respectiv declasarea unor obiective în/din LMI.
intervențiile efectuate fără respectarea acestei
condiții.
Implicarea
responsabililor
din
compartimentele urbanism din cadrul
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primăriilor în monitorizarea acestor cazuri.
6. Avize acordate pentru Au fost emise 3 avize favorabile pentru reglementarea Informarea autorităților publice locale cu
PUG/PUZ/PUD
prin PUZ a construcțiilor în zona unor monumente privire la obligativitatea întocmirii și
referitoare la monumente istorice din județ.
aprobării unor documentații de urbanism
istorice și zone de
PUZ/PUD
înainte
de
autorizarea
protecție ale acestora –
construcțiilor în zonele cu obiective de
grupa valorică B
patrimoniu.
Urmărirea valabilității PUG-urilor și
implicarea în întocmirea unor studii istorice
complete și complexe pentru noile actualizări
ale acestor documentații.
7. Monumente istorice
Pe parcursul anului 2017, au fost depuse și soluționate Continuarea
monitorizării
vânzării
care au făcut obiectul
2 dosare pentru exercitarea dreptului de preemțiune la monumentelor istorice cu respectarea
exercitării dreptului de
vânzarea următoarelor monumente istorice:
prevederilor legislației în vigoare.
preemțiune
”Ocolul silvic, azi Poșta”, cod LMI: NT-II-m-B-10697,
sat Sabasa, com. Borca
Parte de co-proprietate din ”Casa Albu”, cod LMI: NTII-m-B-10579, mun. Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare,
nr. 33, ap. 3
8. Verificarea respectării Au fost monitorizate monumentele istorice aflate în Continuarea
informării
obligatiilor
stare avansată de degradare, au fost întocmite 32 proprietarilor/administratorilor
imobilelor
proprietarilor/
procese-verbale și note de constatare referitoare la clasare aflate în diferite stadii de degradare
administratorilor de
starea monumentelor și măsurile dispuse pentru cu privire la oportunitatea și posibilitatea
monumente si ale
remedierea problemelor, apoi au fost transmise adrese accesării unor fonduri nerambursabile pentru
autoritatilor
către proprietari de avertizare asupra necesității proiecte de intervenții asupra monumentelor
administratiei publice
intervenției urgente asupra imobilelor degradate.
istorice.
locale (controale și
Pe tot parcursul anului, proprietarii/administratorii de Creșterea
conștientizării
importanței
verificări, aplicare de
monumente au fost consiliați și ajutați pentru monumentelor istorice pentru comunitățile
sancțiuni contravenționale, întocmirea și depunerea de proiecte de finanțare prin care le-au creat, pentru marcarea identității
acordarea consilierii în
POR și PNDR. Din totalul proiectelor depuse anul unor teritorii, pentru modul în care ele pot fi
domeniu).
trecut, 3 au primit finanțare prin AFIR – program valorificate și pot genera venituri și locuri de
PNDR, 9 vor fi finanțate prin ADRE – program POR muncă în acea comunitate.
iar un proiect a fost realizat din sponsorizări (Schitul Colaborarea
continuă
cu
Tarcău, com. Tarcău). Există alte două proiecte care au proprietarii/administratorii de monumente
6

9. Colaborarea cu alte
instituții cu atribuții în
domeniul de protejare a
monumentelor istorice

fost declarate eligibile însă așteaptă redistribuirea istorice, cu autoritățile administrației publice
fondurilor neabsorbite din alte domenii.
locale pentru protejarea și punerea în valoare
De asemenea, au fost finalizate și avizate 10 proiecte a obiectivelor clasate.
de intervenții pentru reabilitarea, consolidarea, Includerea monumentelor istorice din județul
restaurarea, întreținerea unor monumente istorice și au Neamț în circuitul turistic intern și
fost finalizate lucrările începute la monumentele internațional prin marcarea lor cu însemnul
istorice: ”Biserica Buna Vestire”, Dărmănești – P. distinctiv.
Neamț (finanțare PNR), ”Colegiul Național Roman- Inițierea unor măsuri de impozitare mărită a
Vodă”, corp B din Mun. Roman, ”Biblioteca imobilelor clasate care au fațadele degradate
Municipală G.R. Melidon”, mun. Roman, ”Casă” sau sunt abandonate, conform prevederilor
situată pe str. Mărășești, oraș. Tg. Neamț, proprietar Codului Fiscal în vigoare. Prin această
Timișescu Alexandru.
măsură, sperăm ca responsabilii de
Pentru încurajarea proprietarilor/administratorilor de monumente istorice să fie convinși că sunt
monumente istorice, la finalul anului 2017 a fost datori să le restaureze și să le întrețină.
realizat un calendar de promovare a obiectivelor ce
urmează a fi reabilitate prin fonduri europene, precum
și de promovare a exemplului oferi prin sponsorizarea
lucrărilor la Schitul Tarcău.
În cursul deplasărilor în teren, au fost sesizate și
încălcări ale legislației săvârșite de angajații UAT din
cadrul autorităților publice locale. Toate sesizările
făcute către aceste instituții au fost soluționate iar UATurile au început să-și exercite atribuțiile legale și să
acorde mai multă importanță respectării legislației în
zonele cu patrimoniu cultural.
Au fost comunicate către toate UAT-urile adrese cu
propuneri privind majorarea de impozite pentru
proprietarii monumentelor neîngrijite, cu fațade
degradate, în acord cu prevederile Codului Fiscal
actualizat.
În anul 2017, au fost realizate mai multe acțiuni Sperăm ca exemplele de bune practici în
comune de verificare a stării monumentelor istorice ale protejarea monumentelor istorice care au fost
agenților constatatori din instituție, împreună cu oferite pe parcursul anului trecut să
ofițerul specializat din cadrul IPJ Neamț. Se impune constituie
un
imbold
pentru
alți
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10. Actualizarea datelor
din LMI și corectarea
erorilor din ultima listă
în vigoare publicată în

precizarea că, fără sprijinul structurii de specialitate din proprietari/administratori de monumente și
cadrul Ministerului de Interne, instituția ar întâmpina să înregistrăm o creștere a numărului de
mari dificultăți în gestionarea situației bunurilor de proiecte de reabilitare finanțate prin cele
patrimoniu din județ.
două programe de investiții: POR și PNDR.
De asemenea, a fost stabilit și pus în practică un plan Având în vedere constrângerile impuse de
comun de acțiuni de verificare a securității la incendii a numărul redus al personalului, finanțarea
unor obiective clasate, în colaborare cu personal insuficientă, precum și de experiența încă
specializat din cadrul ISU Neamț, stabilindu-se pentru modestă a angajaților din instituție în
proprietari termene clare pentru îndeplinirea acestei gestionarea obiectivelor de patrimoniu din
obligații legale.
județ, se impune ca activitățile de
La sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii monitorizare a situației monumentelor
octombrie 2017, în cadrul evenimentului ”Monumentul istorice să se deruleze în colaborare cu
– tradiție și viitor” organizat de Complexul Național structura specializată din cadrul IPJ Neamț,
Muzeal Moldova, conducătorul DJC Neamț și ofițerul așa cum prevede și Protocolul de colaborare
specializat pe patrimoniu au fost cooptați ca parteneri. încheiat în anul 2005.
Astfel, ei au pregătit și însoțit grupul de specialiști în
domeniul protejării monumentelor istorice participanți
la simpozionul științific, în vizita efectuată la o serie de
monumente reprezentative/degradate din județul
Neamț, creând astfel noi oportunități de colaborare în
acest sens.
Colaborarea cu ADRE Nord-EST și AFIR s-a
desfășurat în mod indirect, personalul din cele trei
instituții conjugându-și eforturile pentru a-i consilia,
susține, ajuta pe toți cei care au dorit să obțină fonduri
europene pentru reabilitarea obiectivelor de patrimoniu
gestionate, eforturile depuse fiind răsplătite de numărul
mare de proiecte pe monumente istorice depuse și
câștigate în 2017 de județul Neamț, pentru prima dată
de la publicarea Legii nr. 422/2001.
Au fost expediate adrese către toate primăriile din Vor fi colectate în continuare datele actuale
județ, cu solicitarea transmiterii datelor actualizate corecte de identificare a monumentelor
privind adresa obiectivelor de patrimoniu din teritoriul istorice din județ, pentru actualizarea listei
de competență, a copiilor după nomenclatoarele oficiale.
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anul 2015

stradale în vigoare, în vederea întocmirii, până la Se impune solicitarea sprijinului Institutului
jumătatea anului 2019 și transmiterii către Secțiunea de Național al Patrimoniului, pentru clarificarea
Evidență din cadrul CNMI a datelor corecte înscrise în situației acestor ansambluri, identificarea
LMI pentru obiectivele din județul Neamț.
construcțiilor rămase și înscrierea acestora,
Am întâmpinat dificultăți în identificarea clădirilor ce cu numerele aferente, în noua Listă care
fac parte din unele ansambluri de monumente istorice urmează să fie publicată în anul 2020.
cu denumirea ”case monahale”. Singura situație clară
este cea a caselor din Ansamblul Mănăstirii Agapia,
care au menționate în listă numerele.
În cazul schitului Vovidenia și al Mănăstirii Neamț, a
fost constituită o comisie care a reușit identificarea în
teren a construcțiilor care se încadrează în aceste
ansambluri.
11. Litigii născute din
În 2015 și 2016, au fost aplicate în jur de 20 sancțiuni Continuarea aplicării tuturor măsurilor
aplicarea legislației
contravenționale legate de protejarea monumentelor prevăzute de legislația în vigoare pentru
privind protejarea si
istorice, din care aproximativ jumătate au fost protejarea monumentelor istorice, inclusiv a
punerea in valoare a
contestate în instanță. Doar două au fost pierdute, din sancțiunilor contravenționale, cu riscul
monumentelor istorice
cauza unor vicii de procedură.
apariției unor noi litigii.
În 2017, au fost aplicate doar 4 sancțiuni
contravenționale pentru nerespectarea art. 36 din Legea
nr. 422/2001.
Ca urmare a acestor măsuri aplicate, coroborat cu
permanenta monitorizare a situației monumentelor cu
grad crescut de degradare, succesul proiectelor
finanțate din fonduri europene și implicarea massmediei și a opiniei publice, au generat un grad sporit de
responsabilizare al proprietarilor/ administratorilor față
de imobilele deținute.
Principala dificultate este lipsa fondurilor necesare
pentru încheierea unui contract de asistență juridică,
ceea ce a impus ca toate întâmpinările în instanțe să fie
întocmite de conducătorul instituției.
C. Patrimoniul 1. Avize specifice acordate Au fost emise 40 avize specifice în temeiul legii nr.
arheologic
in baza Legii 17/2014 și 17/2014, doar 2 din acestea raportându-se la terenuri
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avize exploatare agregate aflate în zonele de protecție ale unor situri arheologice,
minerale
în
temeiul nici unul referitor la un teren situat pe un sit arheologic.
Ordinului 125/2011
De asemenea, au fost eliberate 25 avize pentru
exploatare agregate minerale din albiile majore ale
râurilor, în niciuna dintre situații nefiind identificat
potențial arheologic.
Dificultățile au fost create de lipsa de personal calificat
care să se poată deplasa pe teren pentru a efectua
cercetarea de suprafață a terenurilor propuse pentru
vânzare și identificarea astfel a unor noi zone cu
potențial arheologic.
2. Controlul respectarii
Având în vedere că instituția nu are angajat pe postul Aceeași metodă de control va fi aplicată în
autorizatiilor de
de consilier în domeniul arheologiei, această atribuție anul 2018.
cercetare/sapatura
nu a putut fi exercitată pe teren. Acesta a fost exercitat
arheologica in unitatea
indirect, în înțelegere cu Complexul Muzeal Județean
administrativ-teritoriala de Neamț. Astfel, instituția de cercetare transmite direcției
competenta
toate
rapoartele
aferente
lucrărilor
de
cercetare/supraveghere arheologică desfășurate pe raza
județului Neamț.
3. Verificarea și gestiunea A fost înregistrată o singură situație de acest fel, în
situațiilor în care au fost
cazul lucrărilor efectuate pentru ridicarea unui locaș de
consemnate descoperiri
cult în satul Moreni, com. Văleni. După constatarea
arheologice întâmplătoare făcută de arheologul colaborator al instituției,
cercetarea a fost transferată către instituția de cercetare
de nivel județean. Vestigiile descoperite nu au indicat
prezența în zonă a unui sit arheologic.
4. Activități derulate
În primăvara anului 2018, arheologul colaborator al Actualizarea
și
completarea
acestui
pentru actualizarea și
instituției împreună cu ofițerul specializat din cadrul repertoriu va crea premisele necesare
completarea datelor
IPJ Neamț au efectuat mai multe deplasări pe teren în întocmirii Repertoriului Arheologic al
privind patrimoniul
județ, în zone cu potențial arheologic. Prin cercetarea județului Neamț, document de maximă
arheologic din județul
de suprafață, au fost localizate și perimetrate încă 45 importanță pentru instituțiile cu atribuții în
Neamț
situri noi, cu propunere de includere în Repertoriul acest domeniu.
Arheologic Național. O parte din acestea sunt deja Folosirea aparaturii achiziționate pentru
înregistrate în acest important document.
localizarea corectă și stabilirea perimetrelor
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Noile descoperiri au fost aduse la cunoștința exacte ale siturilor arheologice din județul
autorităților publice locale, pentru înștiințarea Neamț.
proprietarilor de terenuri și instituirea în aceste zone a
măsurilor de protecție prevăzute de lege.
La sfârșitul anului 2017, a fost achiziționat un aparat de
localizare GPS, care va ajuta la stabilirea exactă a
coordonatelor zonelor de interes arheologic și, implicit,
la corectarea datelor eronate din LMI și RAN:
5.Alte activități derulate în Luând în considerare numeroasele sesizări legate de Vom semnala în continuare la superiorii
interesul protejării
carențele legislative, lipsa unor proceduri comune de ierarhici problemele identificate în acest
patrimoniului arheologic lucru, localizare inexactă a siturilor arheologice, situații domeniu, în speranța remedierii acestora.
generatoare de conflicte de interese în domeniul Vom participa la toate întâlnirile de lucru
arheologiei, în data de 7 noiembrie a avut loc o organizate pentru armonizarea procedurilor
întâlnire comună de lucru pe probleme de arheologie la și punerea în aplicare corectă a prevederilor
Piatra Neamț. Evenimentul s-a bucurat de prezența legislative, în scopul protejării patrimoniului
reprezentanților tuturor direcțiilor județene pentru arheologic județean.
cultură din Moldova, precum și a unor reprezentanți ai
Ministerului Culturii și Identității Naționale și Comisiei
Naționale de Arheologie. Temele dezbătute au fost
consemnate într-un proces-verbal, după care a fost
întocmit un memoriu de sesizare a problemelor
constatate, ce urmează a fi înaintat atât Comisiei de
Arheologiei, Direcției Patrimoniu Cultural și chiar
cabinetului Ministrului Culturii.
Problemele semnalate sunt cele care creează dificultăți
în activitatea de protejare a patrimoniului arheologic,
grav afectat de intervenții neautorizate, din păcate cu
caracter ireversibil.
D.
Bunurile 1.
Gestionarea Pe parcursul anului 2017, au fost înregistrate în
culturale
descoperirilor de bunuri evidențele Direcției cinci procese-verbale de predare în
mobile
arheologice,
epigrafice, termenul prevăzut de lege a unor bunuri culturale
numismatice,
descoperite în cadrul activităților de detecție. Conform
paleontologice
sau procedurii legale, bunurile au fost predate tot prin
geologice,
cu
caracter proces-verbal instituției de cercetare competentă
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întâmplător

teritorial, în speță Complexului Muzeal Județean
Neamț.
2. Verificarea respectării În urma verificărilor efectuate de consilierul angajat în Monitorizarea respectării legislației în
obligațiilor
ce
revin Compartimentul Patrimoniul Cultural Național Mobil vigoare în activitatea de comercializare a
operatorilor
economici și Imaterial, rezultă că, din cei trei agenți economici bunurilor culturale mobile, atât în mediul
autorizați să comercializeze autorizați să comercializeze bunuri culturale mobile în online, cât și prin verificări în teren.
bunuri culturale mobile
județul Neamț, în prezent funcționează doar unul,
ceilalți având activitatea suspendată.
De asemenea, în comuna Zănești a fost identificat un
agent economic neautorizat, căruia i s-a atras atenția că
funcționează ilegal și i s-a pus în vedere să întocmească
documentația necesară în vederea obținerii acreditării.
Aflând aceste detalii, administratorul a decis
suspendarea activității.
De asemenea, pe tot parcursul anului 2017, consilierul
din compartimentul specializat a monitorizat comerțul
online cu bunuri culturale mobile, transmițând periodic
ofițerului specializat din cadrul IPJ Neamț date pentru
a veni în sprijinul activităților de verificare ce intră în
atribuțiile acestui serviciu.
3. Certificate și adeverințe În anul 2017, direcția a emis 1 certificat pentru Monitorizarea circulației în afara granițelor a
pentru export eliberate
exportul unui bun cultural mobil. De asemenea, având bunurilor culturale mobile clasate din județul
în vedere solicitările venite din partea autorităților Neamț.
vamale, pentru a preveni scoaterea în afara granițelor a
unor obiecte care pot face parte din patrimoniul
cultural național, au fost eliberate 5 adeverințe pentru
exportul unor bunuri culturale mobile realizate de
autori în viață.
4. Verificarea periodică a A fost una din prioritățile consilierului din Activitatea de monitorizare a muzeelor și
respectării conditiilor de compartimentul de specialitate pe parcursul anului colecțiilor publice va continua pe parcursul
acreditare a muzeelor si 2017, împreună cu verificarea condițiilor de păstrare a anului 2018, în paralel cu monitorizarea
colectiilor
publice
din bunurilor culturale mobile aflate în aceste spații.
stării de conservare si de securitate a
subordinea
autorităților În urma verificărilor efectuate - în unele cazuri bunurilor culturale mobile clasate aflate în
administratiei
publice beneficiind de asistența specialiștilor din cadrul administrarea Complexului Muzeal Județean
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locale si a muzeelor si Complexului Muzeal Județean Neamț – au fost Neamț.
colectiilor publice de drept întocmite 21 procese-verbale și note de constatare cu De asemenea, vom verifica respectarea
privat
privire la condițiile de păstrare și funcționarea în baza condițiilor de autorizare a laboratorului de
acreditării a muzeelor și colecțiilor publice identificate conservare si restaurare ce funcționează în
pe raza județului.
aceeași instituție.
Eforturile făcute de consilierul direcției pentru a
conștientiza autoritățile publice locale asupra
importanței pentru comunitate a patrimoniului local pe
care îl dețin, precum și asupra necesității conservării
acestor bunuri definitorii pentru identitatea locurilor au
generat luarea unor măsuri de igienizare și îmbunătățire
a condițiilor de păstrare în unele din muzeele și
colecțiile verificate.
A avut loc informarea continuă a administratorilor de
muzee și colecții publice asupra procedurii de
acreditare.
Dificultățile întâmpinate sunt legate de legislația
neactualizată în domeniul muzeelor, astfel încât doar
muzeele și colecțiile care sunt deschise pentru vizitare
și încasează bani din aceste servicii pot fi obligate să
obțină acreditarea prevăzută de lege. Din păcate, lipsa
unor sancțiuni clare în acest sens îngreunează eforturile
consilierului din direcție de a-și îndeplini această
atribuție de serviciu.
5. Alte activități desfășurate În prima jumătate a anului 2017, direcția a avut o bună La fel ca în cazul clasării unor imobile în
în scopul îmbunătățirii colaborare cu Complexul Muzeal Județean Neamț, categoria monument istoric, având în vedere
desfășurării activității de împreună cu care a fost organizată o dezbatere sub disponibilitatea manifestată de Institutul
protejare
a
bunurilor forma unei mase rotunde pe tema ”Tendințe actuale în Național al Patrimoniului, vom pune bazele
culturale mobile
managementul cultural”. Evenimentul a adunat la unei colaborări cu specialiști din această
discuții reprezentanți ai Consiliului Județean Neamț, instituție pentru a iniția din oficiu procedura
Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, IPJ de clasare a unor bunuri valoroase aflate în
Neamț, manageri din peste 20 instituții muzeale administrarea bisericilor și mănăstirilor din
importante la nivel național. Printre subiectele județ.
dezbătute s-au numărat: perfecționarea, formarea și Continuarea demersurilor de obținere a
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promovarea personalului din muzee; protejarea și inventarelor actualizate ale bunurilor
clasarea patrimoniului deținut de instituțiile muzeale; culturale din muzeele care funcționează în
conservarea și restaurarea patrimoniului; cercetarea și cadrul mănăstirilor din județ.
activitatea științifică din muzee; legislația din domeniul
cultural; salarizarea.
Problemele semnalate au fost consemnate într-un
memoriu întocmit la finalul întâlnirii, care a fost
semnat de toți participanții, a fost asumat de toți
managerii de instituții muzeale din țară și a fost înaintat
Ministerului Culturii și Identității Naționale.
Pentru crearea unei baze de date cu privire la bunurile
culturale mobile aflate în muzeele mănăstirești, în
scopul identificării bunurilor susceptibile de clasare și
inițierea procedurii specifice, au fost solicitate și
obținute inventarele actualizate în cazul Mănăstirii
Văratec și Mănăstirii Neamț.
E. Patrimoniul 1.Identificarea
Deși legislația în acest domeniu este deficitară, la Eforturile consilierului din acest domeniu de
imaterial
modalităților de protejare nivelul județului Neamț se păstrează numeroase a responsabiliza reprezentanții autorităților
a elementelor de
elemente de patrimoniu imaterial: gastronomie locală, locale față de zestrea culturală păstrată la
patrimoniu imaterial
elemente de decor pe locuințe și anexe gospodărești, nivel local a determinat pe edilul comune
meșteșuguri străvechi, obiceiuri, tradiții, folclor Negrești să susțină prin fondurile proprii
specific.
proiectul de repertoriere a elementelor de
În ciuda carențelor legislative, prin implicarea arhitectură tradițioanală specifice zonei.
consilierului cu atribuții în domeniul protejării Va fi continuată inventarierea arhitecturii
elementelor de patrimoniu imaterial, pe parcursul tradiționale păstrate în restul comunelor din
anului 2017 au fost desfășurate diverse activități în județ.
acest sens, după cum urmează:
În vederea întocmirii studiilor și materialelor
- formularea și transmiterea către INP București a unor din repertorii, vom căuta să încheiem un
propuneri de introducere a Obiceiurilor de iarnă din protocol de colaborare cu specialiști etnologi
județul Neamț în patrimoniul UNESCO;
din cadrul Complexului Național Muzeal
- Realizarea bazei de date a meșteșugurilor și Moldova Iași.
meșterilor populari din județ;
După exemplul comunei Ciocănești din
- Realizarea inventarierii fotografice a construcțiilor județul Suceava, vom încerca să convingem
vechi păstrate ce prezintă elemente tradiționale de pe autoritățile publice locale din Neamț să
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raza comunelor Pipirig, Ștefan cel Mare, Dămuc, introducă restricții pentru construcțiile noi
Grințieș, Tazlău, Pângărați, Borca, Girov.
ridicate, în sensul impunerii folosirii în
- întocmirea și depunerea pentru finanțare la proiecte a elementelor de arhitectură
Administrația Fondului Cultural Național a două tradițională specifice locului. Scopul este cel
proiecte culturale (unul pentru repertorierea al păstrării și promovării identității locale,
elementelor de arhitectură tradițională din 3 comune precum și crearea unor puncte de
din județ și unul pentru promovarea meșteșugurilor atractivitate turistică, având ca efect
tradiționale în rândul tinerilor).
dezvoltarea acestor zone.
- participare ca membru al juriului la concursul ”Lada
cu zestre” din cadrul festivalului județean Ștefan cel
Mare din comune cu același nume;
- participarea la atelierul de lucru pentru confecționarea
de mărțisoare tradiționale organizat în cadrul
săptămânii Școala Altfel la școala gimnazială Grigore
Ghica-Vodă din Tîrgu Neamț.
- realizarea și prezentarea unui material de promovare a
elementelor de patrimoniu imaterial din comuna Ștefan
cel Mare în cadrul ”Zilelor Europene ale
Patrimoniului”, ediția 2017.

Director executiv,
Rocsana Josanu
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