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Nr. 153/26.09.2018        

 

Către Guvernul României 

În atenţia doamnei prim-ministru Viorica DĂNCILĂ 
 

 

Stimată doamnă prim-ministru, 
 

Asociaţia „Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul”, din municipiul Câmpulung, judeţul Argeş, 

constituită din 91 de reprezentanţi ai societăţii civile din majoritatea domeniilor de activitate la nivelul 

comunităţii locale şi nu numai, printre care se află personalităţi a căror activitate şi reputaţie 

profesională se bucură de recunoaştere la nivel naţional şi chiar internaţional, vi se adresează 

respectuos, cu o solicitare de informaţii în temeiul Legii nr.544/2001, privind Liberul acces la 

informaţiile de interes public.  

 

Asociaţia noastră se vede nevoită să procedeze astfel, adresându-se direct dumneavoastră, 

după două încercări eşuate de a obţine informaţiile solicitate de la forul abilitat să le comunice, 

Ministerul Culturii. Ministrului George Ivaşcu i-au fost transmise în acest an adresele 

nr.116/12.04.2018 şi nr.142/22.05.2018, care au fost primite de instituţia destinatară, după cum atestă 

semnăturile care confirmă recepţionarea documentelor, ambele cu acelaşi subiect: condiţia 

deplorabilă în care se găseşte Palatul Culturii - Casa de Cultură „Tudor Muşatescu”, din municipiul 

Câmpulung, şi poziţia Ministerului Culturii faţă de această situaţie nefericită în care a fost adus un 

monument istoric.  

 

Prin refuzul nejustificat al unui răspuns la care instituţia publică este obligată prin lege, 

suntem îndreptăţiţi să afirmăm că ambele adrese transmise ministrului George Ivaşcu de către 

Asociaţia „Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul” au fost tratate cu desconsideraţie de către conducătorul 

ministerului responsabil de starea de distrugerea Palatul Culturii, desconsideraţie extinsă la întreaga 

comunitate locală, pe care Asociaţia noastră o reprezintă şi în numele căreia întreprinde aceste 

demersuri.  

 

În speranţa că vom găsi înţelegere la dumneavoastră, ca premier al României, apelăm la 

autoritatea funcţiei pe care o ocupaţi, pentru a primi, în termenul legal, informaţiile solicitate unui 

cabinet din structura Guvernului României. Reluăm în cele ce urmează conţinutul celor două adrese 

de mare interes pentru Câmpulung şi Muscel, dată fiind importanţa imobilului monument istoric, 

reprezentativ pentru municipiu, lăsat de izbelişte prin eşecul parteneriatului dintre o instituţie a 

Ministerului Culturii şi executantul Romconstruct. Ne exprimăm, totodată, regretul faţă de lipsa de 

consideraţie cu care este tratat de un minister al Guvernului României demersul nostru, justificat de 

dorinţa de salvare a unei clădiri de o frumuseţe aparte, emblematice pentru judeţ şi zonă, care se 

cuvenea a fi redată publicului măcar acum, în Anul Centenarului.   

 

Asociaţia „Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul” doreşte să vă sesizeze situaţia gravă în care se găseşte, 
în prezent, unul dintre cele mai frumoase monumente istorice ale judeţului Argeş, nu numai ale 
Câmpulungului şi Muscelului. Municipiul Câmpulung are onoarea de a găzdui pe teritoriul său un splendid 
edificiu cultural, finalizat pe durata mandatului primarului Alexandru Muşatescu, tatăl colosului 
dramaturgiei româneşti, Tudor Muşatescu. În ciuda frumuseţii arhitecturale, a maiestuozităţii sale şi a 
istoriei localităţii noastre, legate, administrativ şi spiritual, de această clădire care poartă denumirea Casa 
de Cultură „Tudor Muşatescu” - sau Palatul Culturii din Câmpulung, cum figurează în evidenţele 
Ministerului Culturii -, imobilul se găseşte într-un stadiu de degradare severă, situaţie de care instituţia 
Ministerului Culturii nu este străină.                          
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De peste 15 ani, monumentul istoric Casa de Cultură „Tudor Muşatescu”, fostul sediul al Primăriei 

Câmpulung, se află într-un aşa-zis proces de reabilitare, stopat în primăvara anului 2010. Clădirea edificată 
în anul 1907 a intrat în reparaţii în anul 2003, investiţia fiind programată a fi susţinută financiar de către 
Ministerul Culturii, prin Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice, cu derulare pe o perioadă de 18 luni, la o 
valoare totală de aproximativ 16,4 miliarde de lei vechi. Intervenţiile s-au întins de-a lungul a şapte ani şi, în 
urmă cu opt ani, au fost oprite. Stadiul actual nu depaseste 30% din totalul proiectului. 
 Contractul de execuţie de lucrări nr.3355 din 09.12.2002, având ca obiect Consolidarea, 
Restaurarea şi Punerea în valoare a Palatului Culturii din Câmpulung Muscel, judeţul Argeş (Casa de Cultură 
“Tudor Muşatescu”), s-a semnat între: 

-Ministerul Culturii, Oficiul Naţional al Monumentelor, cu sediul în Bucureşti, reprezentat prin 
directorul general Alecu Bujor, directorul economic Maria Holinschi şi consilierul juridic jurist Letiţia 
Ciobanu, şi 

-SC Romconstruct Holding Grup SA, cu sediul în Bucureşti, reprezentată prin directorul general 
Elena Doană, Florentina Preduţ, consilier juridic Ioan Lăzăroaie şi Valentin Mânu. 
  
 Părţile contractului s-au angajat să deruleze investiţia constând în reabilitarea capitală a Casei de 
Cultură „Tudor Muşatescu” la preţul de 16.442.849.000 lei vechi, fără TVA.  

Contractul prevedea un termen de 18 luni calendaristice de la data semnării contractului 
(09.12.2002). 
 Procesul-verbal de predare-primire a imobilului Palatului Culturii s-a încheiat pe 18 februarie 2003 
între Primăria Câmpulung, beneficiară a investiţiei şi proprietară a clădirii, executantul SC Romconstruct 
Holding Group SA şi achizitorul Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice. Aşadar, pe 18 februarie 2003, 
Casa de Cultură „Tudor Muşatescu” a fost pusă de municipalitate la dispoziţia firmei Romconstruct 
Holding Grup SA, câştigătoarea licitaţiei şi a contractului de execuţie a lucrărilor de consolidare şi 
restaurare. 
 
 Preţul lucrării convenit prin contractul din decembrie 2002 a fost, după cum am arătat, 
1.644.284,90 lei, depăşindu-se excesiv termenul de execuţie şi preţul, fără ca investiţia să fie realizată nici 
măcar pe jumătate. Pentru 30% din lucrare, s-a plătit o sumă exorbitantă, 3.162.928,58 lei (aproximativ 
de două ori valoarea contractului, pentru lucrarea finalizată integral).  
 Deconturile anuale către Romconstruct Holding Grup SA se prezintă astfel: 
2003 -      78.847,46 lei 
2004 -    130.625,97 lei 
2005 -    166.012,12 lei 
2006 -    336.748,77 lei 
2007 -    290.263,83 lei 
2008 - 1.248.616,81 lei 
2009 -    911.813,62 lei 

Total - 3.162.928,58 lei, pentru aproximativ 30% din lucrarea de reabilitare 
  
 În afară de lipsa de folosinţă a clădirii, pe o perioadă de 15 ani, a suferit şi o serie de intervenţii de 
proastă calitate, care au distrus arhitectura interioară iniţială. În timpul în care comunitatea locală şi 
salariaţii instituţiei culturale au fost privaţi de folosinţa imobilului, Primăria Câmpulung a achitat chirie 
pentru găzduirea personalului rămas fără sediu. Într-un deceniu şi jumătate, patrimoniul arhitectural şi 
istoric al municipiului a fost văduvit de instituţia care găzduia majoritatea evenimentelor cultural-artistice 
ale municipiului, o serie de cercuri de pregătire şi activităţi educative pentru elevi şi adulţi.    
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 Ca o amară ironie, deşi a avut cel mai mult de pierdut, prin privarea de folosinţa clădirii şi prin 
distrugerea ei, tot municipiul Câmpulung a fost pus să plătească firmei Romconstruct, cot la cot cu Institutul 
Naţional al Patrimoniului, o datorie la paza imobilului, fără să fie parte în contract! La finalul procesului 
deschis de I.N.P. constructorului, reclamantul a fost obligat la plata sumei totale de 574.471,01 lei, 
penalităţi calculate la datoria privind paza şantierului pentru intervalul 17 ianuarie 2014 - 19 octombrie 
2015. Iar municipalitatea câmpulungeană avea de achitat 219.525,74 lei, reprezentând debit principal, la 
care se adaugă dobânda legală, până la data plăţii integrale. Mai mult decât atât, Primăria a fost obligată de 
completul de judecată al Tribunalului Bucureşti, în vara anului 2016, să preia şi paza imobilului. 

Printr-un al doilea proces pierdut de I.N.P. şi Municipiul Câmpulung, anul acesta, pe 28 martie 
2018, Institutul Naţional al Patrimoniului a fost obligat să plătească reclamantei Romconstruct Holding Grup 
SA suma de 125.275,32 lei, reprezentând servicii de pază pentru perioada noiembrie 2014 - martie 2017, 
conform prevederilor art.15.3 din contractul de lucrări nr. 3355/09.12.2002. Chemat în garanţie, Municipiul 
Câmpulung a fost obligat să plătească Institutului Naţional al Patrimoniului cei 125.275,32 lei, paza pentru 
intervalul amintit. Practic, instituţia Ministerului Culturii îşi recuperează banii din bugetul local al 
Câmpulungului, rămas, timp de 15 ani, fără clădire, care a fost şi distrusă pe deasupra!      

 
Prin urmare, în temeiul Legii nr.544/2001, privind Liberul acces la informaţiile de interes public, 

Asociaţia „Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul” vă solicită să o informaţi: 
-Dacă există intenţia Ministerului Culturii de a continua procesul de reabilitare al Palatului 

Culturii din Câmpulung;  
-Dacă există o solicitare în acest sens înaintată către Ministerul Culturii de către Primăria 

Câmpulung;  
-Dacă imobilul a fost predat Municipiului Câmpulung;  
-Dacă sunt şanse de a se identifica, între resursele financiare de care dispune Ministerul Culturii, 

cât mai curând, o finanţare pentru salvarea clădirii emblematice pentru municipiul nostru.                    
  

Asociaţia „Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul” este constituită în scopul promovării unui mediu 

curat, sănătos în zona Muscelului şi al dezvoltării unui turism durabil în zonă.  

 Vă ataşăm lista membrilor Asociaţiei „Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul”. 

 

 

În speranţa unui răspuns grabnic, 

Vă mulţumim şi vă urăm succes în îndeplinirea misiunii propuse!  

 

Cu stimă, 

Preşedinte Ioan NEACŞU 
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