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ROMÂNIA 

M I N IS T E R UL  C UL TU R I I   Ş I  I D E N T I T Ă Ţ I I  N A Ţ IO N AL E  
 

DIRECŢIA  JUDEŢEANĂ PENTRU  CULTURĂ  ARGEŞ 
Piaţa Vasile Milea, nr. 1, Piteşti, jud. Argeş, tel. 0248.220.833 / fax. 0348.730.614 

E-mail: argesdjc@gmail.com; Cod fiscal 4229458 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 2017 

 
 DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ ARGEȘ este serviciu public 

deconcentrat, cu personalitate juridică, al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. Este 
organizată potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările şi completările 
ulterioare și are ca scop principal realizarea prerogativelor specifice culturii și patrimoniului 
național, implementarea strategiei și politicilor elaborate de minister la nivelul județului.  
 

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ ARGEȘ  are următoarele atribuţii 
principale: 
a) îndeplinește atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului 
cultural naţional; 
b) colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi 
punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens 
prevederile legale în domeniu; 
c) participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de 
control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe; 
d) solicită şi primește, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru    
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, de la autorităţi ale administraţiei publice, 
de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în 
domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru 
exercitarea atribuţiilor ce le revin; 
e) controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul 
Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege; 
f) îndeplinește orice alte atribuţii stabilite de ministrul culturii şi patrimoniului 
naţional, potrivit legii. 
 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Argeş, în calitatea sa de Serviciu Public Deconcentrat al 
Ministerului Culturii în teritoriu, prin întreaga sa activitate din anul 2017 – a cărei sinteză se 
face prin prezentul raport - a urmărit îndeaproape: 
-   realizarea activităţilor şi obiectivelor propuse în anul 2017, la nivelul strategiei ministerului 
de resort şi la nivelul instituţiei noastre, ca reprezentant al acestui minister în teritoriu 
 -  respectarea întocmai a legislaţiei în vigoare şi a principiilor fundamentale care definesc 
activitatea din domeniul culturii şi al patrimoniului cultural naţional, cu accent pe 
imperativele acţiunii de protejare, conservare şi punere în valoare a patrimoniului cultural 
naţional, aplicate nevoilor şi realităţilor patrimoniului cultural local;   
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-   exercitarea principalelor atribuţii conferite de actele normative în vigoare care guvernează 
activitatea D. J. C. Argeş în domeniul culturii şi patrimoniului cultural naţional, respectiv 
acelea de analiză şi avizare, monitorizare şi control, consultanţii de specialitate, interfaţă şi 
mediere;   
 -  asigurarea comunicării dintre Ministerul Culturii şi autorităţile administraţiei publice 
locale, cu instituţiile publice de cultură şi aşezămintele culturale, cu diverşi operatori culturali 
şi comunitatea locală, prin explicitarea şi diseminarea informaţiilor relevante, a noutăţilor în 
domeniu, inclusiv în domeniul actelor normative specifice şi a metodologiilor de aplicare a 
lor, rezolvarea solicitărilor, medierea legăturilor;   
- sprijinirea logistică şi materială, în limitele competenţelor legale, a unor programe, 
proiecte şi activităţi de promovare şi punere în valoare a patrimoniului cultural local, de 
educaţie publică în şi prin cultură, prin intermediul instituţiilor publice de cultură, ONG-uri cu 
activitate culturală, instituţii de învăţămînt, ş.a. 

Misiunea Direcției Județene pentru Cultură Argeş este protejarea și punerea în valoare a 
patrimoniului cultural național mobil, imobil și imaterial existent la nivelul judeţului nostru.  

Obiective specifice:  

1. Monumente istorice și arheologie 

- protejarea și valorificarea patrimoniului cultural imobil (monumente istorice și situri 
arheologice); 
- verificarea respectării legislației din domeniul monumentelor istorice și arheologie în 
vederea prevenirii acțiunilor de distrugere a patrimoniului cultural; 
 

Activități desfășurate pentru îndeplinirea obiectivelor specifice, rezultate și indici de 
performanță: 

1.1 Lista monumentelor istorice din judeţul Argeș este aprobată prin Ordinul nr. 
2828/2015 pentru modificarea Anexei nr.1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor 
nr.2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată și a Listei 
monumentelor istorice dispărute şi totalizează un număr de 1023  de coduri.        

În cursul anului 2017, specialiştii DJC Argeş au respectat împuternicirile speciale 
privind atribuţiile de control şi constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor 
stabilite de Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, 
republicată. În perioada analizată, s-au prevenit intervenţii neautorizate la monumentele 
protejate sau la imobilele din zona de protecţie prin inspecţii, adrese, în colaborare cu 
Inspectoratul de Stat în Construcţii şi cu Poliţia.  

În desfăşurarea activităţii în domeniul protejării monumentelor istorice, DJC Argeş a 
avut în vedere valorificarea potenţialului culturii locuirii locale şi a patrimoniului cultural 
imobil existent, protejarea diversităţii şi a identităţii culturale locale, creşterea gradului de 
acces la cultura locuirii locale (prin activitatea de consultanţă şi informare, promovarea 
imaginii culturii locuirii locale şi, nu în ultimul rînd, prin cea de avizare a documentaţiilor), 
îmbunătăţirea constantă a cadrului legislativ şi instituţional, promovarea orientării către 
societatea informaţională, precum şi promovarea creativităţii şi creaţiei arhitecturale şi 
ştiinţifice contemporane valoroase în spiritul necesităţilor de înscriere a domeniului pe linia 
dezvoltării durabile. 
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În acest context, ne-am preocupat, în continuare, de: 

 - aplicarea riguroasă a legislaţiei şi metodologiei de specialitate în domeniul activităţii de 
protejare şi conservare a monumentelor istorice; 

  - perfecţionarea formelor de manifestare a relaţiilor de colaborare cu factorii de 
responsabilitate legală în domeniu, în sensul optimizării şi ameliorării eficienţei activităţii 
acestora; 

 - popularizarea în mass-media locală a pericolului prin care monumente de importanţă 
naţională şi universală riscă să dispară din cauza neglijenţei sau a unor intervenţii 
neautorizate; 

 - informarea autorităţilor administraţiei publice locale şi a instituţiilor interesate despre 
existenţa şi prevederile legislaţiei în domeniu; 

- facilitarea accesului la informaţie tuturor cetăţenilor interesaţi, prin publicarea pe site-ul 
Direcţiei a formularisticii necesare („Ghidul solicitantului”, modele tipizate de cereri etc) 

- verificarea conţinutului documentaţiilor înaintate spre avizare în dosarele ce au fost 
prezentate C.Z.M.I. nr.8  şi, după caz, coordonarea modului de ameliorare / optimizare 
a acestora în situaţii cînd s-au formulat propuneri de revenire cu completări/revizuiri; 

- asigurarea de consultanţă de specialitate, absolut gratuită, promptă şi permanentă în 
probleme de avizare a intervenţiilor pe monumente istorice, în condiţiile legii, de explicitare a 
cadrului normativ şi transmitere de informaţii utile, către beneficiari; 

- perfecţionarea sistemului de protecţie a monumentelor istorice în situaţii de urgenţă şi 
crearea premiselor necesare valorificării – în contextul unei activităţi de exploatare profitabile 
de tipul turismului cultural - corespunzătoare a patrimoniului cultural construit al judeţului 
Argeş ; 

- În anul 2017, au fost întocmite şi transmise proprietarilor, în conformitate cu art. 17 
din Legea nr. 422/2001, 10 obligaţii de folosinţă a monumentelor istorice. 

- S-au realizat 23 de inspecţii la monumentele istorice, prin deplasări în localităţi argeşene. 
S-au realizat inspecţii la monumentele eroilor şi însemnele comemorative privind gradul de 
conservare, modul de semnalizare şi intervenţiile executate, prin 8 deplasări. 

- Am propus includerea în PNR 2017 a Gării Regale din Curtea de Argeş, Mănăstirea 
Curtea de Argeş, Curţile Mareş Băjescu – Bălileşti, Fostul Schit Brădetu etc. 

- Am participat la recepţia lucrărilor la Vila Coandă, Pitești, Căminul cultural Lerești; 

- 11 deplasări în localitățile județului Argeș pentru completarea LMI, actualizarea adreselor 
poștale și identificării proprietarilor; 

- 10 deplasări pentru monitorizarea lucrărilor în zonele de protecție ale monumentelor 
istorice; 

- S-au realizat baza de date, arhiva electronică ( poze şi filme privind monumentele istorice 
din judeţ ) – 80 comune ( aprox. 100 de localităţi ) şi 3 municipii; 

- Au fost înregistrate zece solicitări privind exercitarea dreptului de preemţiune, 
conform art. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice. Din 
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lipsă de disponibilităţi, nu s-a exercitat dreptul de preemţiune decît în cazul vilei Florica, 
Ștefănești.  

- În urma verificării dosarelor solicitanţilor şi a dezbaterilor din CZMI nr. 8, în anul 
2017 au fost emise 47 de avize privind intervenţiile, reparaţiile, construcţiile în zonele 
protejate sau la imobile monumente istorice (au fost respinse 43 de propuneri ), care au 
fost taxate în total cu 36.241 RON, venituri extrabugetare. 

 

Nr. crt. Luna 
calendaristică 

Nr respingeri/reveniri Nr de avize 

1 Ianuarie 3 3 
2 Februarie 2 3 
3 Martie 2 10 
4 Aprilie 3 3 
5 Mai 4 1 
6 Iunie 4 2 
7 Iulie 6 7 
8 August - - 
9 Septembrie 7 4 
10  Octombrie 7 2 
11 Noiembrie 3 9 
12 Decembrie 2 3 
TOTAL 11 ȘEDINȚE 43 47 
    

 

- Am publicat de site-ul Direcţiei pentru Cultură formularistica necesară diverselor avize, 
programul şedintelor CZMI 8 etc. 

 1.2. Patrimoniu Arheologic 

Activitatea de protejare a bunurilor culturale tezaurizate în incinta zonelor cu patrimoniu 
arheologic, conform Legii nr. 422/2001, s-a concretizat în: 

- semnalarea către deţinătorii de imobile din zone sus-menţionate a necesităţii realizării 
descărcării de sarcină arheologică; 

- pentru controlul intervenţiilor asupra patrimoniului arheologic, precum şi respectarea 
avizelor, am solicitat arheologilor de la Muzeul Judeţean Argeş 15 cercetări arheologice 
preventive, ca urmare a cererilor unor firme şi persoane interesate. Am înştiinţat 
solicitanţii privind obligaţiile ce le revin în eventualitatea descoperirii unor vestigii 
istorice; 

- trei deplasări împreună cu arheologii Muzeului judeţean Argeş pentru 
delimitarea/identificarea siturilor arheologice din judeţ şi pentru descoperiri arheologice 
întîmplătoare (Castrul roman Jidova, așezarea romană de la Lerești, descoperiri Valea Mare 
Pravăț) . 

1.3. Patrimoniu Cultural Naţional Mobil şi Imaterial 
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1.3.1 Muzee și colecții – monitorizarea în teritoriu a  evidenței și inventarierii bunurilor 
culturale mobile și evaluarea îndeplinirii condițiilor de acreditare 

- Reacreditarea Muzeului Județean Argeș și a Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești. 

- Notificarea instituțiilor în subordinea cărora se află muzee și colecții, respectiv 
Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului (muzeele episcopale și muzeul Mănăstirii Negru 
Vodă), Primăria Mioveni (Cula Racovița), Primăria Lerești (colecția muzeală etnografică 
Lerești), Primăria Berevoiești (Colecția Mihai Tican – Rumano), Muzeul Municipal 
Câmpulung, cu privirea la obligația de a demara procedurile de acreditare / reacreditare, după 
caz. 

- Inventarierea colecției Mihai Tican – Rumano (inventar scriptic și fotografii), evaluarea 
stadiului de conservare a tuturor bunurilor, împreună cu un expert acreditat MCIN, 
identificarea priorităților de restaurare, expertizarea a 40 (patruzeci) de bunuri culturale 
mobile susceptibile de a fi clasate, alcătuirea indexului artiștilor, a fișelor biografice ale 
acestora, în vederea tipăririi unui catalog al colecției. 

- Demersuri de obținere a avizului prealabil / obținere a titulaturii și, ulterior de acreditare a 
muzeului etnografic Lerești: control de specialitate și suport adminstrativ acordat Primăriei 
Lerești în acest scop. 

1.3.2. Comerțul cu bunuri culturale mobile 

- Finalizarea procesului de autorizare a doi dintre comercianții de bunuri culturale mobile 
identificați în urma controalelor realizate împreună cu IJP Argeș în 2016 (al treilea s-a 
desființat între timp), respectiv S.C. LA BROCANTE ARTĂ S.R.L. cu sediul în satul 
Geamăna și S.C. MED IMPEX S.R.L. cu sediul în Curtea de Argeș. 

- Odată cu acreditarea acestor comercianți s-a realizat intrarea în legalitate, comerțul cu 
bunuri culturale mobile desfășurându-se conform normelor în vigoare. 

- Evidența bunurilor culturale mobile și digitizarea bazei de date 

- Scanarea a 454 FAE din inventarul de bunuri culturale mobile realizat în 1976, aflat în 
arhiva DJC Argeș. 

1.3.3. Bunuri arheologice descoperiri întâmplătoare 

- 49 de bunuri arheologice descoperiri întâmplătoare au fost preluate de la persoane fizice și 
de la instituții (DJC Bacău, IPJ Argeș) și predate cu titlu gratuit Muzeului Județean Argeș. 

- Dintre acestea, 7 (șapte) au fost expertizate, iar pentru 2 (două) s-a propus clasarea în 
Tezaur. În toate cele 7 cazuri în care au fost primite rapoarte de expertiză, DJC Argeș a 
notificat persoanele care au predat bunurile cu privire la rezultatul expertizei. 

1.3.4. Clasarea de bunuri culturale mobile 
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- Demararea procesului de clasare în patrimoniu, categoria Tezaur, a 42 (patruzeci și două) de 
bunuri culturale mobile dintre care 40 (patruzeci) aparținând Colecției Mihai Tican – Rumano 
de la Berevoiești și 2 (două) Muzeului Județean Argeș (evaluare, contactarea unui expert 
autorizat, verificarea dosarului de clasare și trimiterea lui la CNMC). 

1.3.5. Monumente de for public 

- Obținerea avizului Comisiei Naționale a Monumentelor de For Public privind concepția 
artistică a 2 (două) monumente de for public: bustul lui Mihai Eminescu (Curtea de Argeș) și 
bustul lui Constantin Stroe (Mioveni). 

1.3.6. Miscellanea  

- Corespondență de specialitate și sprijin administrativ acordat altor instituții ale statului: 
Prefectura Județului Argeș, MCIN, IPJ Argeș, CNMC; 

- Diseminarea informațiilor privind bunurile de patrimoniu furate 

- Diseminarea informațiilor și medierea comunicării dintre MCINși instituțiile de cultură 
vizate privind Lansarea Anului Centenarului și a identității vizuale a acestuia, programul de 
finanțare a proiectelor culturale dedicate Zilei Naționale a Culturii; 

- Solicitare de informații privind stadiul clasărilor unor bunuri culturale mobile din anii 
precedenți (MCIN) pentru actualizarea evidențelor. 

 
1.4 Compartimentul financiar contabilitate, salarizare, administrativ, achiziții publice  

Obiective specifice 
- Gestionarea eficientă, evidența și raportarea fondurilor financiare  
- Asigurarea la timp a resurselor financiare și a resurselor umane necesare desfășurării 

în bune condiții a activității instituției 
 

Principalele activităţi desfăşurate  pentru îndeplinirea obiectivelor specifice au fost: 

1. Urmărirea lunară a încadrării în cheltuielile bugetare şi întocmirea ALOP-urilor, a 
fişelor bugetare, notelor contabile şi a balanţelor lunare: 
- ALOP-uri – 1071 pentru capitolul 67 sursa A si E de finanțare. 
- Note contabile – 942 
- Balanţe contabile – 12 

 
2. Întocmirea trimestrială a situaţiei financiare a instituţiei şi anexele cerute de 

reglementările contabile şi ordinele emise de Ministerul Finanţelor Publice conform 
legi si transmiterea pentru analizare şi avizare la Instituţia Prefectului Judeţului Argeş, 
în conformitate cu prevederile Art.7 alin (2) din Ordonanţa nr. 179/2005 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.340/2004 privind Instituţia Prefectului și pentru 
verificare, respectiv centralizare la Direcţia Economică din cadrul Ministerului 
Culturii și Identității Naționale. 
- 4 situaţii financiare 
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3. Analiza încasărilor din venituri conform Legii 422/2001, monitorizarea lunară a 

situaţiei veniturilor (anexele 5, 6 şi 7) depuse la Direcţia Economică şi actualizarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli din venituri extrabugetare: 

- anexa 5, 6 şi 7 – 12 situaţii 
- Indicatorii din bilanţ si plăţile restante conform Ordin 2941/2009- 12 situaţii 
- analiza încasărilor întocmit centralizator chitanţe avize încasate –47 avize,  

registru CFP în valoare de 36241 lei 
- actualizarea bugetului pentru capitolul 67. Sursa E – 4 bugete 

 
4. Întocmirea şi actualizarea periodică a planului anual de achiziţii 4 planuri de 

achiziţii) şi publicarea pe SEAP a achiziţiilor directe, 57 de achiziții publicate în valoare de 
46877,28 lei. 

5. Cunoaşterea adecvată a legislaţiei specifice şi colaborarea cu compartimentele de 
specialitate din Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş 

6. Monitorizarea cheltuielilor privind finanţarea programelor şi proiectelor culturale: 

- 1  proiect cultural din capitolul 67 sursa E -3825 LEI  
 

7. Dimensionarea fondului de salarii corespunzător ştatului de funcţii şi fundamentarea 
proiectelor de buget şi a necesarului lunar şi anual: 

- 12 ştate de plată salarii şi centralizatoare aferente si 12 declaratii 112 
- Întocmirea şi depunerea în termen legal a declaraţiei S1 lunar CAEV, 

ancheta câştigurilor salariale lunare – 12 chestionare 
- Bugete pentru capitolul 67.01 sursa A de finanțare –4  bugete 
- Deschidere de credite lunare – 24  
- Cereri deschidere credite - 4 pt capitolul 67 sursa E 
- Monitorizarea cheltuielilor de personal pentru funcţionari publici si personal 

contractual  - 24 situaţii 
 

8. Întocmirea şi actualizarea de câte ori este nevoie a procedurilor operaţionale 
prevederilor OMFP nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând 
standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor 
de control managerial: 

- 4  proceduri 
- Întocmirea raportărilor privind SMCI trimestrial 4 raportări 
- Elaborarea situaţiei sintetice a rezultatelor autoevaluării (Anexa 3) si a 

Raportului asupra SCMI anual  (Anexa 4) 
- Programul de dezvoltarea SCMI actualizat 

 
9. În conformitate prevederile art. 2 din Legea nr. 84/2003 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul 
financiar preventiv şi prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice pentru aprobarea 
Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv nr. 
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522/2003, s-a organizat şi exercitat controlului financiar preventiv propriu în cadrul Direcţiei 
Judeţene pentru Cultură Argeş. 

Controlul financiar preventiv asupra tuturor operaţiunilor şi documentelor în baza 
documentelor justificative şi operarea în Registrul operaţiunilor supuse CFP: 

- 381 de operaţiuni supuse CFP 
 

10. Întocmirea şi transmiterea la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, în baza 
prevederilor Hotărârii nr. 186/1995, cu modificările şi completările ulterioare, a situaţiei 
existenţei personalului  2017, atât pentru funcţionarii publici, cât şi pentru personalul 
contractual – 2 situaţii. 

11. Efectuarea zilnică a diferitelor operaţiuni financiar contabile în vederea 
desfăşurării în bune condiţii şi în temeiul legii, a activităţii tuturor compartimentelor de 
specialitate ale instituţiei şi atunci când a fost necesar, de exemplu: completare CEC-uri 
numerar, întocmire ordine de plată, ordonanţări la plată, întocmire şi verificare ordine de 
deplasare, verificare facturi pentru bunuri şi servicii, contracte prestări servicii etc. 

12. Participarea la ședințele de instruire de la ANAF și implementarea  sistemului 
FOREBUG: balanțe de verificare, cont execuție non trezor, etc 

13. Întocmit note de fundamentare pentru programul de investiții și efectuarea 
operațiunilor de inventariere anuală. 

 Informații despre procesul de achiziții publice 

Cu respectarea prevederilor legale privind atribuirea contractelor de achiziție publică și a 
procedurii operaționale interne privind cumpărarea directă, în anul 2017 au fost realizate 
următoarele cumpărări directe: 

Obiectul contractului/acordului cadru 
 

Valoarea 
achiziției 
 (lei fără 
TVA) 

Prestator contract/ 
comandă fermă 

Produse petroliere și combustibil 1264,4 OMV Petrom Marketing 
Actualizare soft (Sintact) 2400 Wolters Kluwer 
Servicii de întreținere lifturi 168 Județul Argeș 
Repararea și întreținerea echipamentului informatic 2940 SC Prime Solutions 
Servicii mentenanță IT contabilitate 1050 Infostar Comprod 
Servicii distribuție a apei 246 Județul Argeș 
Servicii de reparare și întreținere a echipamentului de 
stingere a incendiilor 

136,7 Geo Sting 

Servicii de încălzit și iluminat 6302 Județul Argeș 
Achiziții de articole de birou, papetărie 1871,50 SC Silver Trading 
Materiale curățenie 499,45 Siver Trading 
Piese de schimb auto reparații 2709,02 Autec Autotechnik 
Servicii de telefonie fixă 1873,83 RDS RCS 
Servicii de telefonie mobilă   Vodafone 
Timbre poștale 270 Compania Națională Poșta 
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Română 
Servicii de pază 5335 Serviciul Public de Ordine 

și Pază 
Copiator A3 Canon 3000 SC Prime Solutions 
Servicii de certificare a semnăturii electronice 190 Certsign 
Cartușe toner 2249,74 SC Prime Solutions 
Servicii de asigurare auto RCA și rovignetă 884,62 Uniqa și Compania Naț. 

Poșta Română 
Pachete software și licențe 5625,93 Prime Solutions 
Scanner 245 Prime Solutions 
Computere PC 4197,8 Prime Solutions 
Trusa medicala 35 Geo Sting 
Cărți publicații  65 Anticariat 
Servicii spalare auto 220 Mario Fun 
Servicii de formare profesională și cazare 11083,29 APSAP ȘI ADMINPEDIA 
 

 Defalcarea cheltuielilor 

În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 execuţia bugetului Direcţiei Judeţene pentru 
Cultură  Argeş pentru capitolul 67.0200 sursa A de finanțare, structurată pe elemente de 
cheltuieli se prezintă astfel: 

Nr. 
crt 

Denumire Credite deschise Plăti de casa 

1 TOTAL CHELTUIELI   

 Cheltuieli cu personalul 224050 224010 

 Bunuri si servicii 35000 33024,0 

 Cheltuieli active fixe 3570 3570 

 

Capitolul 67.02.00 sursa E de finanţare  

În anul 2017  bugetul la extrabugetare s-a fundamentat pornindu-se de la un sold 
iniţial de 94663,26 lei  s-au încasat 36241 lei (conform Legii 422/2001) şi s-au efectuat plaţi 
de 33063,37 lei pentru finanţarea activităţilor specifice de protejare a bunurilor aparţinând 
patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil conform Hotărârii 387/2003, rezultând un sold 
de 97840,89 lei. În perioada 01.01.2017-31.12.2017 - DJC ARGES a realizat venituri proprii 
în valoare de: 36241 lei. Veniturile proprii au fost utilizate astfel:  

  Plăţi  

Nr crt  Titlul  efectuate  

1.  Cheltuieli de personal  1598 
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2.  Cheltuieli pentru bunuri si servicii  24770,52 

3.  Cheltuieli pentru alte active fixe 6694,85 

Total  33063,37 

 

 Informaţii despre managementul resurselor umane 

În perioada 01.01 – 31.12.2017  în ceea ce priveşte managementul  resurselor 
umane la nivelul instituţiei,   s-au desfășurat următoarele activităţi: 

1.Organizarea şi monitorizarea procesului de evaluare a performanţelor individuale a 
funcţionarilor publici şi a personalului contractual, conform HG nr. 611/2008 pentru 5 
salariaţi. Furnizarea de date, informaţii şi documente conducerii, asigurarea condiţiilor şi 
logisticii necesare acesteia pentru realizarea procedurii de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale ale funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, în temeiul legii, 
precum şi înregistrarea  şi arhivarea corespunzătoare a documentelor rezultate (Rapoartele de 
evaluare profesională individuală). 

2.Întocmirea statului de funcţii pe anul 2017 si actualizarea lui, transmiterea acestor 
situaţii la direcţia  de specialitate din Ministerul Culturii spre analiză, verificare şi aprobare; 

3.Întocmirea situaţiei privind planificarea  concediilor de odihnă pe anul 2017, pentru 
personalul  contractual şi pentru funcţionarii publici  din cadrul instituţiei; 

4. Trecerea la o gradație de vechime superioară  pentru postul de consilier superior din 
cadrul compartimentului monumente istorice și arheologie,  

5.Îndrumarea, furnizarea de informaţii financiar contabile, monitorizarea şi 
înregistrarea declaraţiilor de avere şi de interese şi transmiterea lor la ANI. 

6. Îndrumarea, furnizarea de informaţii financiar-contabile, monitorizarea şi 
înregistrarea declaraţiilor de avere şi de interese ale funcţionarilor publici din cadrul 
instituţiei, în registrul special. 

7 .Implementarea platformei online de complectare și trasmitere a rapoartelor privind 
respectarea normelor de conduită și a celor privind respectarea normelor de conduită și a celor 
privind situația implementării procedurilor disciplinare. 

8 .Gestionarea portalului de management al funcțiilor publice și al funcționarilor 
publici și întocmirea documentației pentru obținerea avizului ANFP pentru modificarea 
stucturii funcțiilor publice conf adresei 10334/07.12.2015. 

9 .Întocmirea planului anual de formare profesională și tinerea evidenței participării 
funcționarilor publici și a personalului contractual la programele de formare profesională. 

10 Întocmirea Planului de ocupare a funcțiilor publice şi transmiterea acestuia către 
minister; 
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12.Eliberarea de adeverințe de vechime și adeverinte pentru medicul de familie și 
specialitate. 

13. Actualizarea certificatului digital de la ANFP în cadrul proiectului:  Întărirea 
capacității instituționale a ANFP în vederea asigurării unui management performant la nivelul 
administrației publice. 

1.5. Nerealizări, cu menționarea cauzelor acestora: 

- lipsa de întelegere a beneficiarilor față de cerințele de completare a documentațiilor duce la 
întârzierea eliberării avizelor; 
- lipsa unui contract de colaborare cu un arhitect specialist conduce la imposibilitatea 
realizării fișelor de evidență la monumentele istorice; 
- procedura de eliberare a autorizațiilor de supraveghere si cercetare arheologică duce la 
întârzierea realizării supravegherii arheologice sau a cercetării arheologice preventive în cazul 
siturilor arheologice, ceea ce determină emiterea cu întârziere a certificatului de descărcare de 
sarcină arheologică sau a realizării condițiilor impuse prin avize; 
- nr. mic de bunuri culturale clasate; 
- lipsa experților în județul Argeș pe patrimoniul cultural național mobil. 
- disfuncţionalităţi în îndeplinirea tuturor atribuţiilor compartimentelor din cauza personalului 
subdimensionat, lipsei motivaţiei financiare .  

 
În decursul anului 2017, se constată unor disfuncţionalităţi în practica protejării şi conservării 
patrimoniului cultural construit, dintre care menţionăm insuficienta cunoaştere şi aplicare a 
prevederilor legislative, atît de către beneficiari, cît şi de către factorii implicaţi cu atribuţii în 
domeniu (autorităţi locale, instituţii publice, profesioniştii din arhitectură ş.a.). 

 
1.6. Propuneri pentru remedierea deficiențelor 

- angajarea unui specialist cu contract de colaborare pentru întocmirea fișelor de evidență a 
monumentelor; 
- reactualizarea Ordinelor privind avizarea și conținutul documentației; 
- simplificarea procedurii de eliberare a autorizațiilor de cercetare arheologică; 
- conștientizarea proprietarilor/administratorilor de bunuri culturale mobile asupra importanței 
clasării acestora; 
- modificarea Legii nr. 120/2006 a monumentelor de for public în vederea clarificării 
domeniului de aplicare a legii; clarificarea procedurilor de realizare şi amplasare a lucrărilor 
de artă plastică de for public; reglementarea activităţii de administrare a lucrărilor de for 
public;  
- angajarea de personal specializat pentru domeniul de competenţă; mărirea indemnizaţiilor. 

 
1.7. Alte activități 

În anul 2017, specialiştii Direcţei Judeţene pentru Cultură  Argeş au organizat şi alte activităţi 
care au contribuit la implementarea politicilor culturale ale ministerului de resort: 

- Seria de manifestări „Mari Argeşeni, valori naţionale”, în colaborare de Prefectura 
Argeş.  

- Diverse emisiuni TV, articole şi interviuri în presa locală, pentru popularizarea 
patrimoniului cultural argeşean şi a monumentelor sale istorice. 
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