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DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA DAMBOVIT,A
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Citre

INSTITUT|A PREFECTUTUT - JUDETUL DAMBOVTTA

ln otenlio doamnei Claudia GlLtA, Prelectul Judelului Ddmbovila

Ca urmare a Ordinului nr.497 /O6.!2.2A22 privind convocarea Colegiului Prefectural

vd inaintim lnformarea privind principalele activiteli desfigurate de Direcgia Judelean5

pentru CulturS DEmbov'rla in cursul anului 2022.

Cu stimd

Dircctor executiv,

Radu Alexondru
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DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CUTTURA DAMBOVITA
TArgovi5te, Piata Tricolorului nr.1, Telefon : O2456126L7, Fax:- A245210499

TNFORMARE PRIVIND PRTNCTPALELE ACT|V|TAI DESFATURATE DE DtRECTIA

JUDETEANA PENTRU CULTURA DAMBOVITA

iru cunsut alruLut2ozz

Directia Judetean5 pentru Culturi DAmboviIa nu este un operator cultural. aga cum este

des perceput5, ci un serviciu public deconcentrat al Ministerului Culturii care i9i desfisoari
activitatea in baza H.G.90/2010 privind organizarea $i functrionarea Ministerului Culturii, cu

completirile 9i modificirile ulterioare.

in vederea transpunerii 9i implementdrii politicilor culturale nalionale la nivel local, si

in anul 2022, Directia Judeleani pentru Culturd Dimbovita a continuat s5-5i desfigoare

activitatea in vederea realizirii condiliilor pentru protejarea patrimoniului cultural judelean

gi naliona l.

Obiectivele realizate de D.J.C D6mboviJa cuprind acliuni legate de emiterea de acte

administrative (avize, obligalii de folosinlS a monumentelor istorice, petitii, adrese,

in9tiin15ri, rapoarte/ informeri, date statistice, sinteze. analize etc.), de respectarea

prevederilor legale referitoare la protejarea monumentelor istorice de catre delin5torii cu

orice titlu, precum si de citre cei care executS lucriri la monumentele istorice sau in zonele

de protectie a acestora.

lnformativ, precizAm ci judelul Dimbovila se afl; pe locul al - lV lea in lard ca numir
de monumente istorice, Lista Monumentelor lstorice cuprinzdnd in prezent L237 de

monumente istorice, impArfite astfel :

L SITURI 5l ASEZARI ARHEOLOGICE: -456 (Grupa A- 86, Grupa B-370);

ll. MONUMENTE DE ARHITECIURA: - 694 (Grupa A - 139, Grupa B - 556);

lll. MONUMENTE DE FOR PUBUC: - 14 (Grupa A - 5, Grupa B - 9);

lV. MONUMENTE FUNERARE: - 73 (Grupa A - 54, Grupa B - 19

in conformitate cu prevederile art. 23, alin.1 din Legea nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicati orice interventie asupra unui monument
istoric sau in zona de protectie a acestuia se realizeazA numai in baza 5i cu respectarea

Avizului de specialitate emis de Ministerului Culturii sau de Direclia Judeteand pentru

Culturd in calitate de serviciu deconcentrat al acestuia.

in acest sens, in cursul anului 2022 - pAni in luna decembrie, din documentatiile
fnregistrate, 247 au fost transmise cetre Comisia ZonalS sau Nalionali a Monumentelor
lstorice in vederea analizirii si eliberirii Avizului de specialitate pentru oblinerea
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autorizatiilor de construire/desfiintare; ?n urma transmiterii documentaliilor cdtre comisiile

de specialitate au fost emise de citre DJC Ddmbovila 246 avize (24A zona de protecgie/zona

protejati + 6 pentru intervenlii pe monument), contravaloarea taxei de avizare fiind de

239.525 lei; 7 avize (5 zona de protedie/zona protejati + 2 pentru intervenlii pe

monument) au fost emise de ministerul de resort (documentalii analizate de CNMI). firS a fi
incasati contravaloarea taxei de avizare. 28 documentatii sunt inci ?n analizd sau au fost
returnate pentru completiri.

Comparativ cu anul 2021, se constat5 o cregtere at6t a solicit;rilor de eliberare a
avizului de specialitate ;i implicit a avizelor eliberate cAt gi a sumelor incasate, in perioada

similare a anului trecut fiind eliberate 148 de avize de specialitate a ciror contravaloare a

fost de 135.460 lei.

in cursul anului 2O22, la sediul Dire4iei Judelene pentru Culturi Dembovi-ta au fost
depuse 139 de ingtiinliri privind intentia de v6nzare a unui imobil monument istoric, in zonS

protejate istoric sau in ansambluri/situri istorice; in consecint5, pentru monumentele istorice

de grupa B au fost emise 19 decizii de neexercitare a dreptului de preemgiune de cdtre

institulia noastrS; in cazul monumentelor istorice/pirli din ansamblurilsituri istorice de

grupa A au fost emise 36 de decizii de neexercitare a dreptului de preemtiune al statului
prin Ministerului Culturii. Restul de 55 au fost negalii privind derularea procedurii.

Comparativ cu anul 2O2L, se constate o scadere a numSrului de solicitdri privind

intenlia de vanzare a unui imobil monument istoric, in zonl protejate istoric sau in
ansam blu ri/situri istorice, la fel ca siin cazul derularii procedurii privind exercitarea dreptului

de preemtiune (in anul 2O2l - 214 solicit6ri, 51 decizii de neexercitare pentru monumentele

de grupa Au 29 pentru monumentele de grupa B, 134 diferenla negatii pe procedure).

Nici in anul 2O2t nu au existat cazuri de exercitare efectivi a dreptului de preemliune

al statului prin Ministerului Culturii sau prin Direclia Judeleane pentru CulturS Dambovila,

adici de preluare a vreunui obiectiv prin aceasti procedur5.

in cursul anutui 2022 au fost avizate Planurile de Urbanism General ale comunelor

Niculegti. Valea Lungi, Vulcana Bii, Branistea, Cojasca, Vicire;ti, Mdnegti, Vileni Ddmbovila

au fost delimitate si marcate in coordonate Stereo 70 toate obiectivele de patrimoniu -

monumentele istorice/situri arheologice din aceste unitati administrativ teritoriale dar 9i din

Municipiul TArgovigte 9i comunele Lunguletu, Lucieni 9i Morteni - unitdti administrativ
teritoriale ale ceror Planuri de Urbanism General sunt in curs de avizare sau pe circuitul de

redactare a avizului. Referitor la Planul de Urbanism General al Municipiului TArgoviste,

subliniem faptul ca PUG-ul actual dateazi din anul 1998 (fiind probabil cel mai vechi din
jude!) si cd impreund cu PUG-ul se analizeazi si PUZ-ul pentru Fortificaliile medievale ale
oragului TArgovigte (ldn.tul de Apdrare Si Valul Cetdtii\. Dupi estimarea noastr5 avizarea

Planului de Urbanism General al Municipiului TArgovigte va mai dura minim 6luni (precizim
faptul ci la Ministerul Culturii prima analizi a documentaliei a avut loc in luna aprilie 2022

iar cea de a doua, recent, in luna decembrie2}22).
Referitor la Planurile de Urbanism General intAmpinim in continuare dificultati la

realizarea studiului arheologic intrucet cercetarea arheologica de teren se poate realiza cel

mai eficient in perioada in care nu sunt raslrite culturile agricole dar personalul de



specialitate (CNMCD Tdrgovigte) este insuficient pentru realizarea acestor studii, iar edilii, nu

de putine ori sunt reticenli tn a intocmiin avans aceste studii de specialitate.

in conformitate cu prevederile Ordinului 2684/2003, al Ministrului Culturii, a fost
realizatS Obligalfa de folosinti a monumentului istoric Briez'co ,,Nagterea Maicii Domnului"
- sat/comuna Doicetti, document care a fost ?nscris recent gi in cartea funciari gi care va

insoli actele de proprietate, de concesiune sau de inchiriere pe tot parcursul existenlei
imobiluluiin cauzi.

in vederea protejirii patrimoniului arheologic, in anul 2022 au fost analizate 16

documentalii depuse de divergi agenli economici din judetul DAmbovila care au ca obiect de

activitate exploatarea agregatelor minerale. in acest caz, Avizele de specialitate au fost

necesare intrucat agentii economici in cauzi (in principal balastiere) au efectuat sipituri in
zone ce pot avea patrimoniu arheologic {zone de protectie ale siturilor arheologice -
categorii de monumente istorice).

Comparativ cu anul 2021 se constatd o scedere a solicitirilor privind obfinerea
avizului de specialitate in vederea exploatdrii de agregate minerale, in perioada similari a

anului trecut fiind inregistrate 39 de solicitiri.

in domeniul patrimoniului arheologic, in cursul anului 2O22, a fost inregistrate 4

instiin!5ri privind descoperiri arheologice intampl;toare la nivelul judelului D6mbovila( cu

aj utorul detectoarelor de metale):

o una descoperire pe teritoriul administrativ al comunei Finta - virf de lance
medievai din fier;

o una descoperire, pe teritoriul administrativ al comunei Cobia reprezent6nd un
topor din fier (posibil medieval);

o una descoperire, pe teritoriul administrativ al comunei Ciocanesti reprezentand
topor celtic, din bronz, un inel din metal, un inel din metal, posibil bronz, un inel
din metal argintiu, un topor din fier, o monedi din argint;

e una descoperire, pe teritoriul administrativ al orasului Ricari, reprezent6nd
fragment metalic, posibil fragment fibuli;

Locul descoperirilor a fost identificat, impreuni cu detinitorii detectoarelor de metale,

reprezentantii Complexului Nafional Muzeal ,,Curtea Domneasci" din TArgoviste, ai

lnspectoratului judeJean de Polilie Dembovila si a fost delimitat conform legislatiei in
vigoare, urmSnd sa se desfSgoare activiteli specifice de cercetare arheologice. Bunurile

mobile descoperite au fost supuse unor operaliuni de conservare/restau ra re in cadrul

laboratoarelor CNMCD Targoviste, [in6nd cont de starea de degradare in care se aflau aceste

vestigii, stare de degradare care s-ar fi accelerat ireversibil la expunerea intr-un mediu

necontrolat.

intrucAt Ministerul Culturii nu considera descoperirile realizate cu ajutorul detectoarelor
de metale ca fiind descoperiri arheologice intempl6toare, nu acorda descoperitorilor
recompensa pevdzut5 de legislalie, motiv pentru care, pentru trei dintre descoperirile cu

ajutorul detectoarelor de metal din anii anteriori, descoperitorii au solicitat in instanlS

acordarea recompensei, unul dintre procese fiind castigat de institulia noastrS, unul pierdut



in faza de recurs (in prima instanti institutia noastrd a avut ca$tig de cauzi) 9i unul aflat inci
in derulare.

Ca urmare a inFtiinlerilor transmise de instituliile muzeale privind activiti!ile de

supraveghere/cercetare arheologicS, au fost efectuate 5 verificiri, constat6ndu-se

respectarea standardelor gi procedurilor arheologice.

Referitor la obiectivele monument istoric din Programul Nalional de Restaurare 2022

(PNR), tn acest program, in vederea atribuirii de fonduri neramburasabile din partea

Ministerului Culturii:

t institulia noastri a solicitat insistent lnstitutului Na[ional al Patrimoniului alocarea
de fonduri pentru Biserica ,,Nagterea Domnului", din satul Sicuieni, comuna Gura

Ocnilei, obiectiv care a fost finaniat prin Programul Nalional de Restaurare din anii

anteriori ins5, din diverse motive contractul cu constructorul a fost 9i de mai bine de

doi ani lucrdrile erau oprite. Pentru acest obiectiv, in anul 2022 procedura de

achizil;e publici s-a incheiat cu semnarea contractului de prestiri servicii de

profectare gi asistenti tehnici in valoare de 426.734,00 lei, care are drept obiect
elaborarea tuturor fazelor de proiectare (DALI, DTAC, DTOE, PT+DE). Conform

clauzelor contractuale, prestatorul are obligalia de a depune la sediul lNP,

documentatia aferenti primei faze de proiectare - DALI, in februarie 2023;
.!. pentru obiectivul Poarta Vanetorilor din T6rgovigte, Aleea Coconilor, procedura de

achizitie public5 pentru lucriri de restaurare, consolidare 9i punere in valoare a fost
incheiatS, urmdnd ca ordinul de incepere a lucririlor si fie dat la tnceputul anului

2023, dupi aprobarea Programului Nalional de restaurare 2023;
.1. pentru obiectivul Biserica de lemn ,,Adormirea Maicii Domnului", sat BSduleSti,

comuna Cr5ngurile, partohia a depus la INP documentalia tehnico-econom icd,

urmdnd a fi analizatSpentru avizare in Consiliul Tehnico-Economic si apoi derularea
procedurii de achizilie publici in vederea contractSrii lucririlor de restaurare a

obiectivului

in cursul anului 2O22, a fost verificatd starea de conservare a unor obiective

monument istoric din localitatile: Mircea Vode, Ghinesti, Podu Rizii, Produlegti, Costegti Deal,

Hulubesti, Butoiu de Sus, Butoiu de Jos, Bidule5ti, $elaru, Morteni, Neajlov, Brezoaele,

Brezoaia, Vislna (biserici).

Cu ocazia verificdrilor nu s-au constatat situalii deosebite, fiind dispuse in general

misuri de reparalii curente (eliminare a igrasiei, uniformizarea tencuielilor exterioare).

De asemenea, pentru doui obiective aflate in stare de cola ps/precola ps au fost

dispuse mdsuri de semnalizare a pericolului public, misuri const6nd ?n realizarea de

imprejmuiri/delimitiri de proteclie gi montarea de placute de avertizare.

Misurile dispuse in parte sunt realizate, sau in curs de realizare, mai multe parohii au

solicitat acordurile necesare pentru realizarea mSsurilor dispuse.

Referitor la patrimoniul cultural mobil, a fost initiatd o serie de verificiri a colectiilor

muzeale din mediul rural in comunele Ulmi, V6rfuri, C6ndesti, Lucieni, Brdnesti, Ocnita,

Moliieni, Pucheni. Preciz5m faptul ci pe site-ul oficial al lnstitutului Nalional al



Patrimoniului, in judelul D6mbovita figureazi in funcliune 20 de puncte muzea le/colectii

muzeale.

in urma verificdrilor s-a constatat cd punctele muzeale reprezintd in principal mici

colectii scolare, in care sunt expuse bunuri fird valoare deosebit5, donate de localnici, iar in

localitilile Pucheni gi Candesti aceste puncte muzeale nu au existat niciodatS. S-au dispus

misuri de verificare a susceptibilitdtii bunurilor de a face parte din patrimoniul cultural

nalional 5i de asigurare a microclimatului corespunzitor in silile de expozitie. din picate, din

lipsa resurselor, unele dintre punctele muzeale locale au ales si renunle la acestea si s5

restituie c;tre donatori bunurile primite. Precizdm ci potrivit legislatiei in vigoare, colectiile

pu blice/punctele muzeale trebuie si dispuni de: sediu propriu, buget gi organigrame,

program expozilional. in cursul anului 2023 ne propunem cd verificirile sd se extindi si

asupra celorlalte obiective muzeale din mediul rural.

Referitor Ia introducerea unor noi obiective in Lista Monumentelor lstorice inc5 din

cursul anului 2020, Directia Judeleand pentru Cultur; DAmbovila a incheiat un parteneriat cu

lnstitutul National al Patrimoniului pentru intocmirea documentaliei istorice ?n vederea

declan;5rii procedurii de clasare a Centrului German de Comanda din timpul celui de - Al

Doilea Rdzboi Mondial, aflat la Moreni, impreuni cu punctele de observalie aferente. in

realitate documentalia stagneazd, motivatia lnstitutului Nalional al Patrimoniului care

trebuie si intocmeasci documentalia istorici fiind lipsa de personal, ceea ce ne determini
s5 luim in calcul renunfarea la parteneriatul cu aceasti institutie si sd gdsim alte resurse

pentru declansarea si finalizarea procedurii de clasare a acestui obiectiv, singurul care se

referS la vestigii apartinand celui de Al Doilea Rizboi Mondial din judet.

De asemenea, s-a analizat declanSarea procedurii de clasare - categoria ansamblu

pentru obiective care au apartinut Fostei 9coli de Cavalerie din Tergovl5te: sediul

Comandamentului Unitilii de Jandarmi si anexe ale acesteia (fostele grajduri). in vederea

declansirii procedurii de clasare, prin bugetul de cheltuieli al 2023 vom solicita finanfarea

documentaliei de clasare din fonduri proprii. Av6nd in vedere c: procedura de clasare a unur

obiectiv nu trebuie sd depdgeasci 12 luni, ea nu poate fi demaratd in absenla resurselor

financiare necesare finantirii documentaliilor de specialitate.

in ceea ce priveste radierea din Lista Monumentelor lstorice a unor obiective, sunt

depuse la Ministerul Culturii, la solicitarea proprietarilor, documentafiile de declasare ale

monumentelor istorice Casa Silvia Popescu din comuna Buciumeni Si Biserica,,Sf. Nicolae"

din satul Romanegti, comuna Potlogi, judetul Dambovila, precum si o serie de anexe ale

Casei Nicolae Britescu din Tirgovigte. Intruc6t procedura de clasare/declasa re pentru un

obiectiv nu trebuie sd depiseasci L2 luni, cel mai probabil pentru monumentele istorice

Casa Silvia Popescu si Biserica,,Sf. Nicolae" (obiective cu documentatii de declasare depuse

in anul 2020) va fi reluati procedura daci proprietarii igi menlin solicitarea.

incd din anul 2020 Lista Monumentelor lstorice trebuia si se reactualizeze. Din cauza

situatiei pandemice reactualizarea Listei Monumentelor lstorice nu s-a realizat nici in anul

7022, tiind amanat6 pentru o data ulterioari, neexist6nd in acest sens, niclo informare

oficiald din partea ministerului de resort.



Avdnd in vedere numeroasele inexactitlti referitoare la obiectivele care compun Lista

Monumentelor lstorice (situatie generalizati la nivel nalional), punctul de vedere al

institutiei noastre, transmis Ministerului Culturii a fost ca Lista Monumentelor lstorice s5 nu

fie republicat6 in anul 2022 pentru a fi evitati perpetuarea vreme de inci 5 ani a gregelilor;i

neclaritdtllor acesteia.

in vederea reactual;zirii Listei lvlonumentelor lstorice, Direclia jude!ean5 pentru

Culturd Dembovita, a iniliat discutii cu Consiliul Judelean DSmbovila pentru realizarea unui

proiect comun de actualiza re/inventariere/intocm ire de fise pentru obiectivele monument

istoric din judet.

AIte actiuni intreprinse in domeniul protej;rii patrimoniului cultural nalional

{monumente istorice, ansambluri istorice si zona de proteclie} au vizat:

.1. modul de amplasare a insemnului distinctiv care ateste regimul de monument
istoric al unui bun imobil;

* Receptii de lucriri la obiective avizate de Ministerul Culturii/Direcfia Judeleani
pentru Culturd Dimbovita: Parcul Mitropoliei TArgovigte, Biserica Sfintul
Gheorghe a M6nistirii Viforata, Scoala Bezdead, Gradinita Dealu Frumos;

.!. emiterea acordurilor pentru interventii asupra monumentelor istorice

* participare la conferinle si sesiuni nagionale;i internalionale;

De asemenea, in cursul anului 2O22, Direclia Judeleand pentru Culturi D6mbovila a

analizat si evaluat activitatea managerialS a conducitorilor instituliilor de culturl din judelul

D6mbovila: Biblioteca Judeleani l.H.Ridulescu, Complexul National Muzeal,,Curtea
Domneascd" din TArgovigte si Centrul Judetean de CulturE D6mbovila.

Prin comparatie cu perioada similari anului 2021 se constati o crestere semnificativi
la nivelul eliberirii avizelor de specialitate 9i al incasirilor contravalorii taxei de avizare dar

gi o scidere evidenti a documentatiilor privind exercitarea dreptului de preemliune al

statului prin Ministerul Cutturii. ln ceea ce privegte aqiunilor de inspe4ie gi control, si

acestea rdm6n in continuare la un nivel scizut, aceaste situatie fiind determinate, in
principal, de lipsa personalului la nivel de institutie.

De la mijlocul lunii septembrie 2O22, au demarat lucrHrile de reabilitare a sediului

instituliei, activitete in care au fost implicati toti angajatii instituliei intruc6t banii alocati

de Ministerul Culturii pentru acest capitol nu au fost sufucienti decat pentru procurarea

materialelor necesare reabiliterii. Ultima interventie de acest fel a realizatd in anul 2009 9i

din cauza infiltririlor pluviale in dou6 birouri se desprindeau bucati de tencuiala din tavan

care puneau in pericol integritatea fizici a angajalilor.

Dupi finalizarea lucririlor de reabilitare a sediului a initiat activitatea de arhivare a

documentelor instituliei, arhivare care nu fusese niciodata realizata de la infiinlarea
institutiei (de mai bine de 20 de ani). Activitatea de arhivare este aproape finalizatS,



urmend se se intruneasc; Comisia de Selectionare a documentelor 9i transmiterea

procesului verbal cire Arhivele Nagionale - filiala Dimbovila, pentru aprobare'

Situa!ii deosebite care provoac5 disfunclionalitili in activitatea instituliei:

{. numdrul mic de posturi in raport cu patrimoniul cultural (material) pe care Direclia

Judeleani pentru Culturi il are in administrare, ceea ce face ca institulia sA funclioneze

doar cu un singur angajat de specialitate - care are delegate 9i atribulii de conducere;
judetrul Dambovila ocupi locul al lV-tea din IarA ca numdr de monumente istorice inscrise

in LMI 2015, peste 1200, core trebuie, canfarm atribuliilar care revin prin lege Direcliilor
Judetene pentru Culturd, sd fie inspectate $i monitorizate; la ocestea se adougd un numdr

foorte mare de situri orheologice din Repertoriul Arheologic Nolianal, zonele de protec;ie

dle monumentelor istorice, manumente de for public, a cdror situdtie impune, in egold

mdsurd, gestionareo in mod corespunzdtor, rezultdnd necesitoteo unei octivitd intense

de teren; asa cum am precizat, judelul Ddmbavila ocupd locul al lV-lea din lard co numdr
de monumente istorice inscrise in Listo Monumentelor lstorice, avlnd in schema

organizatoricA doar 6 posturi aprobate (doar trei ocupate din Iipsa finan!5rii), in condiliile
in care judele cu mai pulin patrimoniu material de administrat au 7,8 sau chiar 11

posturi in schema orga n izatoricl; fipsa persondului este completatd de lipsa
perconalului atestot de Ministerul Culturii in domeniul monumentelor istorice;

{. Lista Monumentelor lstorice extrem de neclari ;i vulnerabild, favorizati de legislalia

defectuoasS care face imposibilS desfSgurarea coerent5 a activitSlii la nivelul serviciilor
deconcentrate; spre exemplu: atribuirea calitelii de monument istoric oricirui imobil

care face parte dintr-un ansamblu determind situalii in care imobilele aflate in
construc-tie, apartamentele din blocurile de locuinle, construcliile parazitare etc. capSti
statut de monument istoric iar intervenlii banale asupra acestui tip de imobile -

zugriveli, inlocuire pardoseli, schimbare de mobilier etc. au nevoie de un aviz semnat de

Ministrul Culturii; in plus, nici L0% din obiectivele cuprinse in Lista Monumentelor
lstorice nu au un studiu care si argumenteze/ateste calitatea de monument istoric a

acestor obiective; in cazul siturilor arheologice care se regasesc in LMl, in 99% din cazuri

nu existi nicio cercetare care sa ateste existenga materialului arheologic care sa justifice

calitate de monument istoric, s.a,m.d;
.!. lipsa normelor de atestare, abrogarea articolului din Legea 422/2OOl privitor la

distrugerea monumentelor istorice, imposibilitatea radierii din LMI a monumentelor
dispirute etc.;

.1. colaborare dificili cu autorit5lile locale care de obicei nu raspund solicitirilor adresate

de institutia noastrS, fiind nevoili si revenim de mai multe ori asupra acestora, in ultimi
instanlS apelAnd Ia adrese comune cu lnstitutia Prefectului sau Consiliul Judetean;

r Executiv,

du Alexandru


