Plan de acțiuni pentru realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare pentru anul 2021
conform atribuțiilor Direcției Județene pentru Cultură Bacău, prevăzute în HG nr. 90 / 2010, actualizată prin HG nr. 21/2013, Art. 17 (1)
Obiective enunțate conform Programului de Guvernare
Obiectivul enunțat
conform
Programului de
Guvernare
Digitalizarea
Ministerului Culturii
și a instituțiilor din
subordine
Finanțarea AFCN

Activități/acțiuni pentru realizarea
obiectivului
DJC Bacău va răspunde la toate
solicitările venite din partea
Ministrerului Culturii pentru
implementarea acestui obiectiv
Eficientizarea colectării contribuțiilor
la Fondul Cultural Național:
Identificare contribuabili
Informare contribuabili
Informare Administrația Fondului
Cultural Național

Eficientizarea
colectării taxei
Timbrul
Monumentelor
Istorice (TMI)

Informare Ministerul Culturii
Identificare contribuabili
Monitorizare contribuabili identificați

Indicatori planificați

Se va răspunde în termenul stabilit de
Ministrerul Culturii, dacă nu este
precizat un termen se va răspunde în
termenul legal

Responsabili

Termen de
realizare

Ministerul
Culturii

2021

DJC Bacău

2021

DJC Bacău

2021

În funcție de avizele de specialitate
eliberate pentru investiţii ce urmează
să se realizeze de către operatorii
economici pentru construcţiile
amplasate în spaţiile de protecţie ale
monumentelor istorice proprietate
publică;

Ori de câte ori este cazul
Lunar
Anual

Informare Institutul Național al
1

Patrimoniului, privind demersurile
realizate pentru colectarea TMI
Îmbunătățirea
legislației privind
protejarea
patrimoniului
Educația prin
Cultură

DJC Bacău va răspunde la toate
solicitările venite din partea
Ministrerului Culturii privind
îmbunătățirea legislației privind
protejarea patrimoniului
În condițiile ridicării restricțiilor
sanitare impuse de pandemia SARS
COV 2 DJC Bacău va organiza
următoarele activități:
-„S.O.S.: Patrimoniul cultural
băcăuan”, concurs cu premii,
activitatea se va desfășura în
colaborare cu o școală din județul
Bacău;
- 24 iunie - Ziua internațională a iei
- „Jocuri de altădată”- activitatea se va
desfășura în colaborare cu o școală din
județul Bacău;
- Zilele Europene ale Patrimoniului;
- „Strămoşii mei - Eroii!” se va derula
în perioada aprilie –noiembrie 2021,
colaboratori: IȘJ Bacău.
- tipărire calendare pentru anul 2022
cu monumente istorice din județul
Bacău

Se va răspunde în termenul stabilit de
Ministrerul Culturii, dacă nu este
precizat un termen se va răspunde în
termenul legal

Ministerul
Culturii

2021

Se vor organiza 5 activități;
Număr de participanți estimați 100 de
elevi/cadre didactice.

DJC Bacău

2021

Activități desfășurate conform atribuțiilor Direcţiilor judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, prevăzute în HG nr. 90 / 2010,
actualizată prin HG nr. 21/2013, Art. 17 (1):
2

Nr.
ctr.
1

Obiectiv
Întocmire/actualizare Obligaţii privind
folosinţa monumentelor istorice

Activități/acțiuni pentru
realizarea obictivului
Cercetare de arhivă.
Deplasări pe teren.

Indicatori planificați

Responsabili

Termen de
realizare

20 obligații privind folosinţa DJC Bacău
monumentelor istorice

2021

5 fișe analitice de
inventariere a monumentelor
istorice

DJC Bacău

2021

DJC Bacău

2021

Documentare foto.
2

Întocmire/actualizare fișe analitice de
inventariere a monumentelor istorice

Cercetare de arhivă.
Deplasări pe teren.
Documentare foto.

3

4

Control/inspecţie în teritoriu,
verificarea stării de conservare a
monumentelor istorice

Deplasări în teren.

Se vor verifica:

Aplicarea prevederilor Legii
422/2001, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare.

- 20 monumente istorice

Somații/avertismente

Deplasări în teren.

În funcție de situațiile de
încălcare a legislației privind
protejarea patrimoniului

DJC Bacău

2021

În funcție de cererile de
eliberare a avizului de
specialitate înregistrate la
sediul instituției

DJC Bacău

2021

Aplicarea prevederilor
legislației privind protejarea
patrimoniului mobil și imobil.
5

Eliberarea avizelor privind intervenţiile
asupra monumentelor istorice sau în
zona lor de protecţie

Verificarea documentațiilor
depuse și completarea
acestora.
Deplasări în teren pentru
3

verificarea situației existente.
Consultarea Comisiei Zonale
a Monumentelor Istorice Iași, prezentarea
documentațiilor în cadrul
ședinței CZMI – Iași.
Comunicări conform OMC
nr. 3037 din 20 iulie 2020
pentru aprobarea procedurii
privind notificarea prealabilă
şi emiterea acordului scris.
Monitorizarea respectării
documentației și condițiilor
din aviz.
6

Avizarea studiilor istorice pentru PUGuri, PUZ-uri, PUD-uri, regulamente de
urbanism, documentații tehnice,
referitoare la monumente istorice/zone
de protecție/zone construite protejate
pentru monumente de grupă valorică B

Verificarea şi completarea
documentaţiilor.

În funcție de cererile de
eliberare a avizului de
specialitate înregistrate la
Verificarea marcării pe planșe sediul instituției
a monumentelor istorice, a
siturilor arheologice și
zonelor de protecție aferente,
prin coordonate stereo 70.

DJC Bacău

2021

7

Eliberarea acordului pentru Planurile
Urbanistice Zonale

Verificarea şi completarea
documentaţiilor.

DJC Bacău

2021

Verificarea poziționării
acestora față de siturile
arheologice și monumentele
4

În funcție de cererile de
eliberare a avizului de
specialitate înregistrate la
sediul instituției

istorice, prin coordonate
stereo 70
Eliberarea acordului pentru executarea
lucrărilor de exploatare (balastiere,
ferme piscicole)

Verificarea şi completarea
documentaţiilor.

Avizarea conform Legii 17/2014 (Legea
nr. 17/2014 privind unele măsuri de
reglementare a vânzării-cumpărării
terenurilor agricole situate în
extravilan)

Verificarea şi completarea
documentaţiilor.

10

Aplicarea însemnelor distinctive și a
siglelor de monumente istorice

11

Respectarea procedurii privind
exercitarea dreptului de preemțiune al
statului prin Ministerul

8

9

În funcție de cererile de
eliberare a avizului de
specialitate înregistrate la
sediul instituției

DJC Bacău

2021

În funcție de cererile de
eliberare a avizului de
specialitate înregistrate la
sediul instituției

DJC Bacău

2021

Informarea U.A.T.-urilor în
legătură cu obligația aplicării
însemnelor distinctive și a
siglelor de monumente
istorice.
Verificarea respectării
legislației de către U.A.T.-uri.

Se vor verifica 20
monumente istorice. În
funcție de constatările din
teren vor fi informate
U.A.T.-urile în cauză în
legătură cu obligațiile
prevăzute de lege

DJC Bacău

2021

Exercitarea dreptului de
preemțiune, sau transferarea
acestuia către autoritățile

În funcție de Înștiințările
privind intenția de vânzare a
monumentelor istorice

DJC Bacău

2021

Verificarea poziționării
acestora față de siturile
arheologice și monumentele
istorice, prin coordonate
stereo 70.

Verificarea poziționării
acestora față de siturile
arheologice prin coordonate
stereo 70 în programul
eGISpat

5

12

13

Culturii/Direcția Județeană pentru
Cultură Bacău, în cazul punerii în
vânzare a monumentelor istorice

publice locale.

înregistrate la sediul
instituției

Verificarea Listei Monumentelor
Istorice şi semnalarea erorilor şi
modificărilor survenite în timp.

Deplasări în teren.
Cercetare de arhivă.
Erorile constatate la
verificarea monumentelor în
teren sau/şi în urma cercetării
de arhivă vor fi corelate cu
informațiile obținute de la
instituțiile abilitate (U.A.T. –
uri, O.C.P.I.).
Corecțiile vor fi comunicate
Ministerului
Culturii/Institutului Național
al Patrimoniului în vederea
operării lor în Lista
Monumentelor Istorice.
D.J.C. Bacău va informa
proprietarii de monumente
istorice aflate în stare de
colaps/precolaps sau care au
nevoie de lucrări de
intervenție despre
deschiderea sesiunilor de
finanțare (P.N.R., alte
programe)

Se vor verifica 20
monumente istorice

DJC Bacău

2021

În funcție de informațiile
primite de la instituțiile
finanțatoare

DJC Bacău

2021

Deplasări în teren.

În funcție de solicitările
înregistrate la sediul
instituției și de fondurile

DJC Bacău

2021

Consiliere privind programele de
finanțare a lucrărilor de intervenție
asupra monumentelor istorice
Programul Național de Restaurare
Alte programe

14

Inventarierea si clasarea/declasarea
monumentelor istorice, patrimoniu
industrial

Cercetare de arhivă.

6

disponibile
15

- Inspectoratul de Stat în Construcţii
Bacău

Realizarea unor acţiuni în
comun de verificare a
modului în care sunt
respectate prevederile
legislative referitoare la
protecţia patrimoniului
cultural naţional

- O.C.P.I

Furnizare de informații

- Autoritățile Publice Locale

Înscrierea în cartea funciară, a
imobilului, a calității de
monument istoric.

Colaborare cu:
- Inspectoratul Judeţean de Poliţie
- Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului

- Alte autorități/instituții publice
16

17

În funcție de situațiile care
apar pe parcursul anului

DJC Bacău

2021

DJC Bacău

2021

DJC Bacău

2021

Monitorizarea stării de conservare a
siturilor arheologice

Deplasări în teren.

Se vor verifica:

Verificarea respectării Legii
422/2001, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare și a O.G. 43/2000,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare.

4 situri arheologice
monumente istorice

Eliberarea certificatului de descărcare
de sarcină arheologică

Primirea raportului de
cercetare arheologică și
transmiterea lui către
MC/Comisia Națională de
Arheologie (C.N.A.).

În funcție de solicitările
înregistrate la sediul
instituției

Întocmirea certificatului de
descărcare de sarcină
7

arheologică după analizarea
raportului de cercetare
arheologică în C.N.A.
18

Furnizarea de informaţii privind
situația juridică a unor terenuri, din
punctul de vedere al protejării
patrimoniului cultural

Se vor furniza informaţii
conform legislaţiei, la cerere.

În funcție de solicitările
înregistrate la sediul
instituției

DJC Bacău

2021

19

Îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în
Legea monumentelor de for public
120/2006.

Aplicarea prevederilor Legii
monumentelor de for public

În funcție de solicitările
înregistrate la sediul
instituției

DJC Bacău

2021

Îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în
Legea 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor
publice.

Deplasări în teren

Se vor verifica:

DJC Bacău

2021

Aplicarea prevederilor legale

5 muzee din județul Bacău

Monitorizarea exportului definitiv sau
temporar al bunurilor culturale mobile

Evaluarea bunurilor culturale
mobile propuse pentru export

În funcție de solicitările
înregistrate la sediul
instituției

DJC Bacău

2021

20

21

Deplasări în teren

Verificarea şi completarea
documentaţiilor.
Eliberarea
certificatului/adeverinței de
export definitiv/temporar
22

Conservarea patrimoniului religios aflat Verificarea patrimoniului
în responsabilitatea Arhiepiscopiei
mobil din biserici.
Romanului şi Bacăului.

Se va verifica patrimoniul
mobil de la 5 biserici
monumente istorice

DJC Bacău

2021

23

Acreditarea/reacreditarea muzeelor şi a

În funcție de solicitările

DJC Bacău

2021

Primirea dosarelor de
8

colecţiilor publice,
autorizarea/reautorizarea laboratoarelor
și atelierelor de conservare și
restaurare.

acreditate/reacreditare sau
autorizare/reautorizare.

înregistrate la sediul
instituției

Verificări privind
corectitudinea datelor.
Transmiterea documentației
la M.C.

24

Verificări privind respectarea
condiţiilor de acreditare a muzeelor şi a
colecţiilor publice aflate în subordinea
autorităţilor administraţiei publice
locale/a muzeelor şi a colecţiilor publice
de drept privat, respectiv, a condițiilor
de autorizare a laboratoarelor și
atelierelor de conservare și restaurare.

Verificări privind respectarea
condiţiilor de acreditare și
autorizare.

1 control la sediul
DJC Bacău
Complexului Muzeal „Iulian
Antonescu” – singurul muzeu
acreditat din județul Bacău

2021

25

Îndeplinirea atribuțiilor privind
bunurile arheologice descoperite
întâmplător.

Preluarea de la persoanele
care le-au descoperit/primarul
localității unde s-a făcut
descoperirea și predarea către
o instituție de specialitate Complexului Muzeal „Iulian
Antonescu” Bacău.

În funcție de solicitările
înregistrate la sediul
instituției

DJC Bacău

2021

26

Îndeplinirea atribuțiilor privind
comerțul cu bunuri culturale mobile.

Autorizarea funcționării
agenților economici care
desfășoară activități de
comerț cu bunuri culturale
mobile.

1 control la singurul agent
economic autorizat să
desfășoare activități de
comerț cu bunuri culturale
mobile din județul Bacău

DJC Bacău

2021

9

Verificarea respectării
legislației specifice de către
agenții economici care
desfășoară activități de
comerț cu bunuri culturale
mobile.
27

Acordarea de îndrumare metodologică
şi consultanţă la solicitările venite din
partea primăriilor, aşezămintelor
culturale, a operatorilor culturali sau a
persoanelor fizice şi juridice, sau pentru
informarea acestora cu privire la
legislația privind protejarea
patrimoniului cultural național.

Se va acorda consiliere
privind legislaţia din
domeniul patrimoniului
cultural naţional.

În funcție de solicitările
înregistrate la sediul
instituției

DJC Bacău

2021

28

Aplicarea prevederilor Legii
292/03.12.2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice și
private asupra mediului

Analizarea documentațiilor
supuse analizei Comisiei de
Analiză Tehnică – Bacău.

În funcție de solicitările
înregistrate la sediul
instituției.

DJC Bacău

2021

Furnizarea de informaţii în baza Legii
544/2001 - liberul acces la informaţiile
de interes public.

Se vor furniza informaţiile
solicitate conform legislaţiei

solicitările DJC Bacău
la
sediul

2021

30

Exprimarea punctului de
vedere cu privire la
solicitarea acordului de
mediu.
În funcție
înregistrate
instituției

Director executiv,
Dr. Simona DROB
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