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Raport de activitate pe anul 2017 al  

Direcţiei Judeţene pentru Cultură Harghita 

       

 

    1. Prezentare 

 

 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură  Harghita (DJC) este o instituţie publică 
descentralizată, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii.  

Direcția funcționează cu un personal foarte redus, dar pe compartimente sunt 
consilieri și inspectori de specialitate. Din toatalitatea de 7 posturi finanțate sunt 
ocupate un nr. de  6 posturi: 

- Compartimentul Patrimoniul Imobil (monumente istorice)  
- Compartimentul Patrimoniul arheologic 
- Compartimentul Patrimoniul mobil (monumente de for public) 
- Compartimentul Resurse umane 
- Compartimentul Economic – post vacant 
- Șofer 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Harghita are următoarele atribuţii principale: 

 acţionează în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale pentru 
dezvoltarea bazei materiale, diversificarea, modernizarea şi optimizarea 
serviciilor culturale în folosul comunităţilor locale, pentru protecţia şi 
promovarea culturii, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural 
naţional;  

 asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte 
culturale de către instituţii publice, fundaţii, asociaţii sau persoane juridice;  

 colaborează cu instituţiile muzeale în activităţi de cercetare, evidenţă, 
restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional;  
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 participă la realizarea activităţilor de observare şi control asupra acţiunilor ce 
pot da naştere la încălcări ale legislaţiei dreptului de autor şi a drepturilor 
conexe şi constată, în condiţiile legii, încălcările acesteia  

 sprijină şi monitorizează, în condiţiile legii, activitatea organizaţiilor 
neguvernamentale şi a altor persoane juridice de drept privat cu activitate 
culturală sau artistică;  

 editează sau sprijină, logistic sau financiar, în condiţiile legii, publicaţii de 
informare în domeniul culturii şi artei ;  

 iniţiază şi sprijină acţiuni de revitalizare a tradiţiilor şi obiceiurilor locale;  
 colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru 

protejarea şi punere în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi 
aplică în acest sens prevederile  legale în domeniu;  

 colaborează cu instituţiile de cult în activităţile de evidenţă, conservare, 
restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural ecleziastic ;  

 

2. În domeniul protejării monumentelor istorice şi arheologie: 

 

 

 urmăreşte aplicarea strategiei naţionale în domeniul protejării şi evidenţei 
monumentelor istorice din judeţul Harghita;  

 declanşează din oficiu sau la cerere procedura de clasare sau declasare a 
monumentelor istorice şi înaintează documentaţiile Secţiunii de Evidenţă a 
Comisiei Naţionale de Monumente Istorice;  

 emite avize privind intervenţiile la monumentele istorice sau la obiectivele din 
zonele construite protejate, pe baza analizei documentaţiilor de către Comisia 
Zonală a Monumentelor Istorice nr. 2;  

 emite către proprietarii sau titularii dreptului de administrare Obligaţia de 
folosinţă a monumentului istoric;  

 constată contravenţii şi ia măsuri conform legii împreună cu reprezentanţii 
Inspecţiei de Stat în Construcţii şi Inspectoratului de Poliţie a Judeţului 
Harghita, potrivit dispoziţiilor legale privind protejarea monumentelor istorice;  

 emite certificatul de descărcare de sarcină arheologică, pe baza deciziei 
Comisiei Naţionale de Arheologie;  
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2.1 RAPORT DE ACTIVITATE COMPARTIMENTUL MONUMENTE ISTORICE – ANUL 2017 

 

Principala atribuţie şi în 2017 a rămas procedura de eliberare aviz de specialitate 
pentru autorizarea intervenţiilor pe monumentele istorice şi în zona de protecţie ale 
acestora 

Au fost înregistrate la compartimentul monumente istorice 182 de documentaţii 
tehnice din care 91 de documentaţii au fost prezentate Comisiei Zonale a 
Monumentelor de la Brașov   pentru consultare din care 8 sunt în curs de finalizare 
(se așteaptă completare de la proiectant sau modificarea situației conform normelor 
de protecție instituită) şi un număr de 13 documentaţii au fost trimise Comisiei 
Naţionale a Monumentelor Istorice de la Bucureşti, 78 au fost rezolvate de DJC 
Harghita cu aviz favorabil. 

Au fost efectuate 31 de deplasări la monumente istorice, cu ocazia căreia au fost 
verificate din punct de vedere al conservării obiectivelor şi al respectării avizelor 
eliberate un număr de 95  obiective. 

Au fost efectuate 14  deplasări la monumente istorice împreună cu  Inspectoratul 
Județean de Poliție – Biroul Patrimoniu 

Au fost efectuate 12 deplasări la şedinţele CZMI-nr. 2 la sediul DJC Braşov și o 
ședință extraordinară convocată de DJC Harghita la Brașov pentru avizări de 
urgență, ca să nu depășească termenele de predare a documentațiilor Consiliile 
Locale la finanțările europene. 

Au fost întocmite 31  procese verbale de inspecţie şi au fost  întocmite două procese 
verbale de sancţionare a contravenţiei, aflate pe rolul instanței. 

Au fost eliberate 2 avize de preemţiune a statului 

Am participat la 12  recepţii la terminarea lucrărilor 

Au fost prestate la birou şi la faţa locului în total  110 ore de consiliere în probleme de 
protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice. 

A fost întocmit un dosar de declasare la Vila 14 - Borsec 
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    2.2     Raport de activitate în domeniul protejării patrimoniului arheologic 
pe anul 2017 

 

1. S-a identificat 23 noi situri arheologice necunoscute și s-a delimitat 26 situri 
reperate. 

2. S-a emis 21 de avize pentru lucrări de construcții și 23 pentru activități 
miniere. 

3. S-a evaluat peste 107 de documentații din punct de vedere arheologic 
pentru compartimentul monumente istorice 

4. S-a furnizat informații privind existența patrimoniului arheologic pentru 14 
cereri. 

5. S-a creat sau completat conform noului standard datele (delimitare, hărți, 
planuri, rapoarte arheologice, fotografii, măsurători cu gps, bibliografie, 
acte administrative, descoperiri) a 68 situri arheologice dintr-un total de 
768 de situri aflat în baza de dată GIS. 

6. S-a prelucrat 2527 de fotografii introducând informații privind locul de 
fotografiere și conținutul lor. 

7. S-a creat baza de date a cercetărilor arheologice în care s-a introdus 
datele a 23 de unitate cercetare 

8. S-a urmărit respectarea Regulamentului de săpătură arheologică în cazul a 
25 de cercetări arheologice 

9. S-a efectuat control împreună cu IJP Harghita 1 situri arheologice clasate 
ca monument istorice 
 

3. Raport de activitate în domeniul protejării patrimoniului cultural mobil: 

 

 întocmeşte baza de date privind evidenţa bunurilor culturale mobile clasate pe 
teritoriul judeţului;  

 propune pentru clasare bunurile culturale mobile deţinute de instituţii sau 
persoane fizice şi juridice;  

 declanşează procedura de clasare a bunurilor arheologice descoperite în 
cadrul cercetării sistematice sau a celor descoperite întâmplător;  

 efectuează expertize şi întocmeşte documentaţiile pentru clasare a bunurilor 
culturale mobile care se  înaintează Comisiei Naţionale a Muzeelor şi 
Colecţiilor;  

 verifică dacă agenţii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale 
mobile respectă obligaţiile potrivit legii;  

 aprobă exportul de bunuri culturale mobile.  
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Prin activitatea  Compartimentul de protejare a patrimoniului cultural mobil  
între Ianuarie şi   decembrie 2017 s-au  avut în vedere : 

 

 -analizarea, scanarea şi catalogarea arhivei deţinută de instituţia  noastră, în 
vederea realizării unei arhive digitale.100(documente); 

 Au fost efectuate 10 inspecții la monumentele de for public  
 -acordarea consultanţei de specialitate pentru clasarea bunurilor culturale 

mobile . Consultaţii de specialitate la solicitarea proprietarilor sau a titularilor 
de alte drepturi reale  - din colecţia Muzeului Secuiesc al Ciucului au fost 
propuse pentru clasare 15 de bunuri  

 -înregistrarea/preluarea a bunurilor arheologice descoperite întâmplător ori în 
cadrul unor cercetări arheologice, etnologice, paleontologice sau geologice;  M 
Ciuc (sabie/fier) Siculeni(1 buc. Torques din argint, 3 buc. vârfuri de săgeată) 
predat la Muzeul de Istorie a Transilvaniei din Cluj, Voşlăbeni (2 cruciuliţe, 
cataramă cu model din cupru, un fragment de brăţară din bronz) 

 -expertizarea bunurilor culturale  în vederea eliberării certificatelor de export. 
S-au eliberat  36 buc. de certificate , 9 pentru export temporar şi 27 pentru 
export definitiv.  

 Colaborare cu M.A.I. Direcţia de Investigaţii Criminale în baza Convenţiei 
UNESCO şi protocolului de colaborare în vederea interziceri şi impiedicării 
operaţiunilor ilicite de import, export si transfer de proprietate al bunurilor 
culturale. Peru , Muzeul de Arheologie”Callatis” Mangalia , Republica Corea 5 
adrese/sesizări înregistrate pentru 35 de bunuri. 

 -deplasări pe teren în vederea identificării(foto) monumentelor de for public 
 Zona Cristuru, Zona Odorheiu, Zona Ciucului, Zona Gheorgheni 

Crearea şi dezvoltarea unei baze de date (text şi imagine) cu monumentele de 
for public Tuşnad,  Păuleni-Ciuc ,Ditrau, Satu Mare, Praid, Zetea, Lueta, Racu, 
Corund ,Sânmartin, Sâncrăieni, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, 
Gheorgheni, Ciucsângeorghiu 

Înregistrarea şi transmiterea documentaţiilor către Comisia Naţională pentru 
monumente de for Public pentru obţinerea avizului privind concepţia artistică a 
monumentului 4 dosare trimise 

 

Parteneriate cu Operatori culturali, instituţii de cultură , Asociaţii, în vederea 
promovării artei Plastice Contemporane din Judeţul Harghita: Erdelyi Összművészeti 
Egyesület, Asociatia Paladis Ars, Centrul Cultural din Londra 

 organizarea de  Expoziţii: la Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Cluj Napoca, 
Sfântu Gheorghe , Londra 



MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE 
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ HARGHITA 

_____________________________________________________________ 
    530100 Miercurea Ciuc;  Piaţa Libertăţii;  Nr. 5;  Tel: 0266311875;  Fax: 0266371732; 

 Mob: 0744480973; Email: dccpcn.harghita@gmail.com    ;Web: www.cultura.ro/; 
____________________________________________________________________________________________________________ 

      
 

 

 participare la Adunarea Generală al Uniunii Artştilor Plastici din Romania, 
colectarea şi comunicarea datelor catre UAP Romania, în vederea realizării 
Registrului Artiştilor Plastici şi Vizuali din România şi Site-ului UAP, emiterea 
şi actualizarea legitimaţiilor. 

 

Cu deosebit respect, 

 

 

BAKOS LÁSZLÓ 

DIRECTOR EXECUTIV 

 


