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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; www.culturaarges.com. Cod fiscal 4229458 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 2018 

Cuvînt înainte 

Direcția Județeană pentru Cultură Argeș este serviciu public deconcentrat, cu personalitate 
juridică, al Ministerului Culturii şi Identității Naționale. Este organizată potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii și 
Identității Naționale.  
 
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 Identității Naționale, 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; 
 

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.  

Contribuția Direcţiei Judeţene pentru Cultură Argeş la obiectivele guvernării, prin 
întreaga sa activitate din anul 2018, a cărei sinteză se face prin prezentul raport, s-a 
concretizat în respectarea legislaţiei în vigoare, cu accent pe imperativele acţiunii de protejare, 
conservare şi punere în valoare a patrimoniului cultural local, exercitarea principalelor 
atribuţii conferite de actele normative în vigoare care guvernează atribuțiile 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, sprijinirea logistică şi materială, în limitele competenţelor legale, a unor programe, 
proiecte şi activităţi de promovare şi punere în valoare a patrimoniului cultural local. 
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Obiective specifice, activități și rezultate 
 

1. Compartimentul Monumente istorice și arheologie 

Obiective: 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. 
 
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.        

Activități. În cursul anului 2018, 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, precum și prin amenzi. S-a urmărit 
informarea autorităților și a cetățenilor privind legislația în vigoare, s-a verificat conținutul 
documentațiilor înaintate spre avizare, s-a acordat consultanţă de specialitate. 

Rezultate. În anul 2018, au fost întocmite şi transmise proprietarilor, în conformitate cu art. 
17 din Legea nr. 422/2001, trei obligaţii de folosinţă a monumentelor istorice. 

S-au realizat 16 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 10 deplasări. 

A fost acordată o amendă contravențională, în valoare de 5000 lei, pentru intervenții 
neautorizate la mănăstirea Cetățeni și a fost sesizată Poliția cu privire la două infracțiuni 
privind regimul monumentelor istorice, dosarele penale fiind în curs de soluționare. 

Am propus includerea în PNR 2018 a Gării Regale din Curtea de Argeş, Mănăstirea 
Curtea de Argeş, Castrul roman Jidova Câmpulung Muscel, Mausoleul Eroilor Mateiaș. 

Am participat la recepția lucrărilor de reabilitare a monumentului istoric Liceul I.C. Brătianu 
Pitești. 

S-au efectuat 30 deplasări pentru monitorizarea lucrărilor în zonele de protecție ale 
monumentelor istorice și pentru îmbunătățirea Listei 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 trei solicitări privind exercitarea dreptului de preemţiune, conform 
art. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice. Din lipsă de 
disponibilităţi, nu s-a exercitat dreptul de preemţiune.  

În urma verificării dosarelor solicitanţilor şi a dezbaterilor din CZMI nr. 8, în anul 2018 au 
fost emise 55 de avize privind intervenţiile, reparaţiile, construcţiile în zonele protejate sau la 
imobile monumente istorice (au fost respinse 47 de propuneri ), care au fost taxate în total 
cu 76.494 RON, venituri extrabugetare.  
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Nr. crt. Luna 
calendaristică 

Nr respingeri/reveniri Nr de avize 

1 Ianuarie 0 2 
2 Februarie 6 4 
3 Martie 4 4 
4 Aprilie 5 9 
5 Mai 3 4 
6 Iunie 7 6 
7 Iulie 4 4 
8 August 5 2 
9 Septembrie 0 7 
10  Octombrie 4 7 
11 Noiembrie 7 0 
12 Decembrie 2 6 
TOTAL 12 ȘEDINȚE 47 55 
    

 

Zece documentații privind monumente grupa valorică A și PUG-uri au fost transmise spre 
avizare Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și Ministerului Culturii. 

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

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 36 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;  

Patru 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 întîmplătoare 
pe raza comunei Moșoaia, comunele de pe traseul conductei BRUA) . 

Nerealizări  

Lipsa de întelegere a beneficiarilor față de cerințele de completare a documentațiilor duce la 
întîrzierea 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 
întîrzierea realizării supravegherii arheologice sau a cercetării arheologice preventive în cazul 
siturilor arheologice, ceea ce determină emiterea cu întîrziere a certificatului de descărcare de 
sarcină arheologică sau a realizării condițiilor impuse prin avize. 
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2. Compartimentul Patrimoniu Cultural Mobil şi Imaterial 

Obiective. Monitorizarea în teritoriu a  evidenței și inventarierii bunurilor culturale mobile și 
evaluarea îndeplinirii condițiilor de acreditare. 

Acțiuni și rezultate. Demararea procedurii de reacreditare a Muzeului Municipal Câmpulung 
Muscel. Controale de specialitate realizate împreună cu Inspectoratul Județean de Poliție, 
secția Patrimoniu, la Mănăstirea Văleni, Mănăstirea Negru Vodă din Câmpulung Muscel, 
Muzeul Etnografic „Prof. C. Năstase” din Cula Racovița, Mioveni și la Muzeul Etnografic din 
Mușătești.  

Au fost recuperate inventarele de carte veche de la Mănăstirea Văleni și de la Mănăstirea 
Negru Vodă, demarîndu-se procedurile de inventariere a bunurilor culturale mobile, conform 
standardelor. DJC Argeș a pus la dispoziția tuturor acestor instituții fișele analitice de 
evidență și modelul de registru analitic. 

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, redactarea și editarea catalogului expoziției de artă plastică „Mihai Tican-
Rumano”, Berevoiești. 

Evidența bunurilor culturale mobile și digitizarea bazei de date 

Actualizarea bazei de date DocPat – 50 de bunuri culturale mobile luate în evidență. Scanarea 
a 100 FAE din inventarul de bunuri culturale mobile, realizat în 1976, aflat în arhiva DJC 
Argeș. Digitizarea inventarului de carte veche din arhiva OJCNP Argeș, 1561 de înregistrări. 

Bunuri arheologice descoperiri întâmplătoare. Nouă bunuri arheologice descoperiri 
întâmplătoare au fost preluate de la persoane fizice și de la instituții (Universitatea Pitești) și 
predate cu titlu gratuit Muzeului Județean Argeș. Dintre acestea, patru au fost expertizate, iar 
pentru două s-a propus clasarea în Tezaur.  

Clasarea de bunuri culturale mobile. Procesul de clasare în patrimoniu, categoria Tezaur, a 
40 (patruzeci) de bunuri culturale mobile aparținînd Colecției „Mihai Tican – Rumano” de la 
Berevoiești nu s-a finalizat, din cauză că solicitarea n-a fost pusă pe ordinea de zi a CNMC. 

Solicitarea de clasare a cinci bunuri, aparținînd Muzeului Municipal Curtea de Argeș, a fost 
pusă pe ordinea de zi a CNMC din data de 31.10.2018, așteptîndu-se emiterea ordinului 
Ministerului Culturii și Identității Naționale, pentru luarea în evidență. 

Monumente de for public 

Obținerea avizului Comisiei Naționale a Monumentelor de For Public privind concepția 
artistică a unui monument dedicat eroilor căzuți în cele două războaie mondiale, amplasat în 
comuna Bascov. 

Nerealizări.  

Număr mic de bunuri culturale clasate; Lipsa experților în județul Argeș  privind patrimoniul 
cultural național mobil. Aglomerarea listelor de așteptare de la CNMC duce la clasarea cu 
mare greutate și întîrzieri a bunurilor culturale. 
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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; 
 
Stimularea prin legislație a proprietarilor/administratorilor de bunuri culturale mobile pentru 
clasarea 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, 
asigurarea de consultanță juridică specializată din partea MCIN către Direcții.  
 
Asigurarea prin ROF a două ședințe pe lună la Comisia Zonală a Monumentelor Istorice, 
pentru evitarea aglomerării ordinii de zi – sau prelungirea lucrărilor la două zile. 
 
Realizarea unor întîlniri zonale cu reprezentanți ai MCIN, INP, specialiști ai Direcțiilor pentru 
Cultură, pentru realizarea unor proceduri unitare privind aplicarea legislației specifice. 
 
 

3. Compartimentul financiar, contabilitate, administrativ 
 
Obiective. 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. 
 
Activități. Urmărirea lunară a încadrării în cheltuielile bugetare, întocmirea și verificarea 
pentru acordarea vizei de CFP: ALOP-urilor, a fişelor bugetare, notelor contabile şi a 
balanţelor lunare; Rezervarea plăților în sistemul forexebug pentru fiecare articol bugetar și 
pentru fiecare furnizor aprox. 286 recepții și angajamente de plată; 

Rezultate. ALOP-uri – 288 pentru capitolul 67 sursa A si E de finanțare pentru anul 2018. 
Note contabile –  înregistrări contabile conform jurnalelor listate 1063 operațiuni. Balanţe 
contabile – 12 balanțe. 
 
Indicatorii din bilanţ si plăţile restante conform Ordin 2941/2009- 12 situații. Analiza și 
verificarea încasărilor întocmit centralizator chitanţe avize încasate  51 avize încasate. 
Registru CFP în valoare de 76494 lei pentru sursa E de finanțare. Actualizarea bugetului 
pentru capitolul 67. Sursa E – 3 bugete. 
 
State de plată salarii şi centralizatoare aferente  anului 2018, declaratii 112 si M500, 
actualizarea programului informatic conform noilor prevederi legale,  verificarea și depunerea 
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D100 și D205. Întocmirea şi depunerea în termen legal a declaraţiei S1 lunar CAEV, ancheta 
câştigurilor salariale lunare – 12 chestionare și S3 anual Costul forței de muncă. Bugete 
pentru capitolul 67.01 sursa A de finanțare –3  bugete pentru anul 2018. Deschidere de credite 
lunare – 24 situații. Cereri deschidere credite pentru sursa E de finanțare – 4 situații. 
Monitorizarea cheltuielilor de personal pentru funcţionari publici si personal contractual  - 12 
situații. 
 
 
Bugetul DJC Argeș pentru anul 2018 este prezentat în Anexa nr. 1. Sinteza cheltuielilor 
face obiectul Anexei 2. Informații despre procesul de achiziții publice sînt prezentate în 
Anexa 3. 
 
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. 522/2003, 
s-a organizat şi exercitat controlului financiar preventiv propriu în cadrul Direcţiei Judeţene 
pentru Cultură Argeş. 

 
 

4. Relația cu comunitatea 

În anul 2018, specialiştii Direcţei Judeţene pentru Cultură  Argeş au organizat activităţi care 
au avut ca obiectiv comunicarea interinstituțională și accesul cetățenilor la informații publice, 
conform Legii 544/2001. Dintre acestea, menționăm: 

Ședințe comune de informare cu personalul de specialitate al Consiliului județean Argeș, 
Direcția Arhitect Șef, în vederea protejării monumentelor istorice; 

Colaborare cu Poliția de Patrimoniu, Inspectoratul de Stat în Construcții, ISU Argeș. 

Întocmirea a circa 120 de adrese/răspunsuri la solicitări, venite de la cetățeni sau de la 
eșaloanele superioare – Ministerul Culturii și Identității Naționale, Direcția Patrimoniu 
Cultural, Institutul Național al Patrimoniului. 

Diseminarea informațiilor privind bunurile de patrimoniu furate; 

Diseminarea informațiilor și medierea comunicării dintre MCIN și instituțiile de cultură vizate 
privind Anul 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. 

Diverse emisiuni TV, articole şi interviuri în presa locală, pentru popularizarea patrimoniului 
cultural argeşean; 
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DIRECTOR EXECUTIV 

Cristian Sebastian Cocea 


