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PLANUL ACȚIUNILOR PROGRAMATE A FI DERULATE DE DIRECȚIA 

JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ NEAMȚ ÎN ANUL 2021 

 

 
 Activitatea Direcției Județene 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 

colecțiilor 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 
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evidența, inventarierea și monitorizarea, conservarea și protejarea, punerea în valoare a patrimoniului 

mobil de pe teritoriul județului; 

În vederea îndeplinirii obiectivelor enumerate anterior și a exercitării atribuțiilor prevăzute de lege în 

domeniul de activitate, Direcția Județeană pentru Cultură Neamț își propune ca, în cursul anului 2019, să 

realizeze 44 acțiuni specifice, după cum urmează: 

 

  

A. MONUMENTE ISTORICE 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Acțiunea programată 

Termen 

de finalizare 

1) Colaborare cu instituții locale și centrale și cu autorități publice locale  

cu atribuții în domeniul protejării monumentelor istorice 

 

trim. I-IV 

2) Declanșarea unor noi proceduri de clasare, completarea și finalizarea 

dosarelor de clasare/declasare a monumentelor istorice începute și 

înaintarea lor spre analiză și avizare Comisiei Naționale a 

Monumentelor Istorice (CNMI) / Comisiei Zonale a Monumentelor 

Istorice (CZMI) 

 

 

trim. I-IV 

3) Soluționarea dosarelor privind exercitarea dreptului de preemțiune al 

statului român în cazul vânzării imobilelor cu statut de monument 

istoric de grupă valorică B. 

 

trim. I-IV 

 

4) Inventarierea monumentelor istorice din județul Neamț și întocmirea 

FMM  

 

trim. I-IV 

5) Informarea autorităților locale, a persoanelor juridice sau fizice cu 

privire la legislația în domeniu (Legea nr. 422/2001) 

 

trim. I-IV 

6) Asigurarea asistenței de specialitate pe parcursul elaborării 

documentațiilor tehnice și realizării lucrărilor de intervenție asupra 

monumentelor istorice sau în zonele de protecție ale acestora. 

 

trim. I-IV 

7) Acordarea de consultanță în procesul de elaborare a documentațiilor 

de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) 

 

trim. I-IV 

8) Analizarea documentațiilor tehnice pentru toate tipurile de intervenții 

asupra monumentelor istorice, pentru zonele de protecție ale acestora, 

precum și a documentațiilor de urbanism. 

 

trim. I-IV 

9) Susținerea documentațiilor în cadrul Comisiei Zonale a 

Monumentelor Istorice Suceava sau înaintarea lor pentru soluționare 

secțiunilor Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice. 

 

trim. I-IV 

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

elaborarea avizelor fără consultarea comisiilor de specialitate, 

conform prevederilor OMC nr. 2797/2017. 

 

trim. I-IV 

11)  Elaborarea de acorduri scrise în baza art. 11 din Legea nr. 50/1991 și 

a O.M.C. nr. 3037/2020 

 

trim. I-IV 

12) 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. 

 

trim. I-IV 
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13) Monitorizarea stării de conservare a monumentelor istorice din județ 

și monitorizarea derulării lucrărilor de intervenție asupra acestora. 

 

trim. I-IV 

14) Montarea siglei monumentelor istorice: verificare, acordare 

consultanță de specialitate, impulsionarea primăriilor din județul 

Neamț cu privire la semnalizarea monumentelor istorice 

 

 

trim. I-IV 

15) Aplicarea de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea 

prevederilor legale în domeniul protejării monumentelor istorice/ 

sesizarea organelor competente în domeniu în cazul infracțiunilor.  

 

trim. I-IV 

16) Asigurarea corespondenței cu instituțiile și persoanele interesate în 

domeniu protejării monumentelor istorice. 
 

trim. I-IV 

 

 

B. PATRIMONIUL ARHEOLOGIC 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Acțiunea programată 

Termen 

de finalizare 

15) Gestionarea și continuarea inventarului siturilor arheologice înscrise 

în  Lista Monumentelor Istorice 2015 (LMI) și Repertoriul 

Arheologic Național (RAN) și completarea bazei de date a 

Repertoriului Arheologic Național cu noi situri, în urma cercetărilor 

investigațiilor în teren efectuate de arheologul instituției. 

 

 

trim. I-IV 

 

16) Soluționarea dosarelor privind exercitarea dreptului de preemțiune al 

statului român în cazul vânzării terenurilor agricole cf. legii nr. 

17/2014. 

 

trim. I-IV 

17) Informarea autorităților locale, a persoanelor juridice sau fizice cu 

privire la legislația în domeniu și acordarea asistenței de specialitate  

( OG nr. 43/2000,  Legea 182/2000). 

 

trim. I-IV 

18) Informări către autorități publice locale cu privire la identificarea 

unor noi situri arheologice în urma cercetărilor efectuate de instituții 

specializate, în vederea aplicării legislației în domeniul protejării 

patrimoniului arheologic. 

 

trim. I-IV 

19) Elaborarea avizelor specifice conform Legii 17/2014. trim. I-IV 

20) Elaborare avize pentru obținerea permisului de exploatare al ANRM, 

conform Ordinului 94 din 2009, actualizat prin Ordinul 125/2011 

 

trim. I-IV 

21) 

 

Eliberarea certificatelor de descărcare de sarcină arheologică pe baza 

deciziilor Comisei Naționale de Arheologie. 

trim. I-IV 

22) 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 

 

 

trim. I-IV 

 

23) Verificarea stării de conservare a patrimoniului arheologic imobil. trim. I-IV 
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24) Aplicare sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale în 

domeniul protejării patrimoniului arheologic (amenzi 

contravenționale, sesizare organe de cercetare penală). 

 

trim. I-IV 

25) Asigurarea corespondenței cu instituțiile și persoanele interesate în 

domeniu protejării patrimoniului arheologic. 

 

trim. I-IV 

 

 

C. PATRIMONIUL  CULTURAL NAȚIONAL MOBIL ȘI IMATERIAL 

 

 

26) Informarea agenților economice autorizați cu privire la alertele de  

bunuri culturale mobile furate din țară și străinătate furnizate de 

Ministerul Culturii și Identității Naționale. 

 

trim. I-IV 

27) Verificarea existenței acreditării muzeelor și colecțiilor publice din 

județ, acordarea asistenței de specialitate în vederea întocmirii 

documentelor necesare pentru înființarea și acreditarea acestora. 

 

trim. I-IV 

28) Informarea autorităților locale, muzeelor,  persoanelor juridice sau 

fizice cu privire la legislația în domeniu (Legea 182/2000, Legea 

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

 

trim. I-IV 

29) Verificarea, analizarea și transmiterea către Comisia Națională a 

Muzeelor și Colecțiilor a documentațiilor pentru acreditarea muzeelor și 

colecțiilor publice. 

 

trim. I-IV 

30) Verificarea și soluționarea documentațiilor depuse privind exportul 

temporar sau definitiv de bunuri culturale mobile emiterea de certificate 

de export și adeverințe. 

 

trim. I-IV 

31) 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-IV 

32) Verificarea respectării legislației în domeniu a agenților economici 

autorizați, în condițiile legii, să comercializeze bunuri culturale mobile 

 

trim. I-IV 

33) Aplicarea sancțiunilor contravenționale pentru încălcarea legislației 

privind protejarea patrimoniului cultural mobil și sesizarea organelor în 

drept în cazul constatării unor infracțiuni. 

 

trim. I-IV 

34) Asigurarea corespondenței cu instituțiile și persoanele interesate în 

domeniu protejării patrimoniului cultural național mobil. 

 

trim. I-IV 

35) Actualizarea bazei de date referitoare la meșterii populari din județ. Permanent 

36) Inventarierea elementelor de arhitectură tradițională din județul Neamț trim.I-IV 

37) Consultanță de specialitate oferită instituțiilor publice, persoanelor 

juridice și fizice în domeniul legislației specifice. 

 

trim.I-IV 
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38) Asigurarea corespondenței cu instituțiile și persoanele interesate în 

domeniu protejării patrimoniului cultural imaterial. 

trim. I-IV 

 

 

D. ADMINISTRATIV 

 

39) Popularizarea patrimoniului cultural național din județ prin apariții în 

presă și mass-media, prin organizarea unor conferință de presă 

trimestriale. 

trim. I-IV 

40) Organizarea, în luna septembrie, în cadrul Zilelor Europene ale 

Patrimoniului, a evenimentului ”Gala Patrimoniului Nemțean”, pentru 

prezentarea proiectelor de succes în restaurare și premierea persoanelor 

implicate (EVENIMENTUL A FOST PROGRAMAT PENTRU ANUL 

2020, ÎNSĂ DIN CAUZA PANDEMIEI NU A PUTUT FI 

ORGANIZAT) 

 

 

Septembrie 

41) Desfășurarea unor clase de meșteșuguri în unități școlare din județ, 

pentru instruirea copiilor și tinerilor  

trim. I-IV 

42) Participare la diverse întruniri, sesiuni științifice, conferințe, colocvii, 

simpozioane pe teme legate de patrimoniul cultural 

trim. I-IV 

43) Colaborare cu instituții de control (Inspectoratul de Poliție al Județului 

Neamț, Inspectoratul Județean în Construcții Neamț, Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență Neamț, autoritățile publice locale). 

trim. I-IV 

 

 

E. ASIGURAREA ACCESULUI LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC 

 

 

44) Actualizarea permanentă pe domenii de activitate, cu informații utile 

pentru cei interesați cu privire la protejarea patrimoniului cultural 

național :  site, pagină de Facebook și  avizierul instituției. 

trim. I-IV 

45) Promovarea în mediul on-line a unor informații relevante aferente 

obiectivelor sau bunurilor de patrimoniu cultural din județul Neamț 

trim. I-IV 

 

46) Promovarea în mediul on-line a activității instituției, precum și a 

activităților culturale organizate de instituțiile de profil din județ 

trim. I-IV 

47) Postarea în mediul on – line a principalelor informații legate de 

instituția noastră așa cum prevede Legea 544/2001. 

trim. I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


