Direcția pentru Cultură a Municipiului București
RAPORT DE ACTIVITATE
Anul 2020

I.
Obiectivul/Baza legală
1

PATRIMONIU CULTURAL IMOBIL

Activitatea

Inventarierea si
clasarea/declasarea
monumentelor istorice

Detaliere

Observatii

1.Documentatii de inventariere redactate / actualizate
45
2. Documentatii transmise la INP în vederea actualizării/corectării datelor din inventarul monumentelor istorice / LMI

Legea 422/2001 privind
protejarea monumentelor
istorice, republicata, art. 8,
12-22;

2
3. Imobile / situri pentru care s-a declansat procedura de clasare
4

Ordinul nr. 2260 din
18/04/2008 privind
aprobarea Normelor
metodologice de clasare si
inventariere a monumentelor
istorice;

4. Imobile / situri pentru care s-a declansat procedura de declasare
8
5. Obligatii privind folosinta monumentului istoric, elaborate si transmise proprietarilor / administratorilor
2

Ordinul nr. 2684 din
18/06/2003 privind
aprobarea Metodologiei de
întocmire a Obligatiei privind
folosinta monumentului
istoric si a continutului
acesteia

2.

Avizarea

si

inspectia

/

6. Avize acordate in baza Legii 422/2001 pentru interventii la monumentele istorice, in zona de protectie a

1

controlul
asupra
istorice

interventiilor monumentelor istorice sau in zone construite protejate
monumentelor
1695
7. Controlul interventiilor efectuate la monumentele istorice / zone de protectie / zone construite protejate

Legea 422/2001 privind
protejarea monumentelor
istorice, republicata, art. 2425, art. 26, alin. 14;
3.

4.

Formularea de propuneri
privind obiectivele
susceptibile de includere in
PNR, informarea MC
privind stadiul lucrarilor
prevazute in PNR pentru
judetul de competenta
OMC 2080/27.02.2012 - ROF
a Directiilor Judetene pentru
Cultura si Patrimoniu
National, respectiv a
municipiului Bucuresti
Avizarea documentatiilor de
urbanism
Legea 422/2001 privind
protejarea monumentelor
istorice, republicata
Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si
urbanismul
Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 350/2001
privind amenajarea

2

8. Propuneri formulate privind obiectivele susceptibile de includere in PNR
4
9. Informari transmise la MC privind stadiul lucrarilor prevazute in PNR pentru judetul de competenta
0

10. Avize acordate pentru PUG, PUZ, PUD-uri (si regulamentul local aferent acestora) referitoare la monumente
istorice / zone de protectie / zone construite protejate – monumente categoria B
66
11.Avize acordate pentru PUD-uri si proiecte de executie in zone de protectie / zone construite protejate – monumente
categoria A
0
12. Avize acordate pentru documentatii tehnice referitoare la monumente istorice – categoria B, zone de protectie si
zone construite protejate – monumente categoria B
1629

2

teritoriului şi urbanismul şi
de elaborare şi actualizare a
documentaţiilor de urbanism
din 26.02.2016

Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executării
lucrărilor de construcţii,
OMC nr. 3037 din 20 iulie
2020 pentru aprobarea
procedurii privind notificarea
prealabilă şi emiterea
acordului scris

13.Avize acordate pentru documentatii privind lucrarile de intretinere si reparatii curente – monumente categoria A
0
14.Acorduri scrise/comunicări emise/redactate în condiţiile prevăzute de art. 11 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în conformitate cu OMC nr. 3037 din 20 iulie 2020 pentru aprobarea
procedurii privind notificarea prealabilă şi emiterea acordului scris

5
5.

6.

Consultanta de specialitate
acordata pentru protejarea
monumentelor istorice
Exercitarea dreptului de
preemptiune
Legea 422/2001 privind
protejarea monumentelor
istorice, republicata

7.

OMC 2118/07.03.2007 –
Metodologie privind
exercitarea dreptului de
preemptiune al statului
roman...
Respectarea prevederilor
legale privind protejarea si
punerea in valoare a

14. Monumentele pentru care s-a solicitat consultarea – tema consultarii
0
15.Monumentele istorice care au facut obiectul exercitarii dreptului de preemptiune

0

16. Verificarea respectarii obligatiilor proprietarilor/administratorilor de monumente si ale autoritatilor
administratiei publice locale
1

3

monumentelor istorice
Legea 422/2001 privind
protejarea monumentelor
istorice, republicata

17. Colaborari cu autoritatile publice locale si centrale in activitatea de protectie a monumentelor istorice
13
18. Solicitari de finantare a interventiilor asupra monumentelor istorice gestionate in temeiul HG 1430/2003
0

8.

18. Activitatea de secretariat a comisiei zonale a monumentelor
Hotararea de guvern nr.
1430/2003 peivind aprobarea
20
20 ședințe ale CZMI Nr. 1
Normelor
metodologice
privind situatiile in care 19. Litigii născute din aplicarea legislatiei privind protejarea si punerea in valoare a monumentelor istorice
Ministerul
Culturii
si
20
Cultelor,
respectiv
autoritatile
administratiei
locale,
contribuie
la
acoperirea
costurilor
lucrarilor de protejare si de
interventie
asupra
monumentelor istorice
Perceperea, incasarea,
20.Controlul respectarii obligatiilor de plata pentru serviciile si produsele din categoria celor prevazute la art. 51 alin.
virarea timbrului
(3) din Legea 422/2001 republicata, in cuntumul timbrului monumentelor istorice
monumentelor istorice
Legea 422/2001 privind
protejarea monumentelor
istorice, republicata

9.

Hotararea nr. 1502/12
decembrie 2007 pentru
aprobarea Normelor
metodologice privind
cuantumul timbrului
monumentelor istorice ...
Sistemul de management al
monumentelor inscrise in
Lista patrimoniului

0

21. Implicarea reprezentantului directiei de cultura in activitatea Comitetul de Organizare UNESCO (COU) pentru
elaborarea documentatiei specifice:
0

4

mondial
Hotararea nr. 1268/2010
privind aprobarea
Programului de protectie si
gestiune a monumentelor
istorice inscrise in Lista
patrimoniului mondial
UNESCO
Legea 422/2001 privind
protejarea monumentelor
istorice, republicata

10.

22. Implicarea reprezentantului directiei de cultura in monitorizarea starii de conservare a monumentului /
ansamblului / sitului inscris pe Lista Patrimoniului Mondial
0

23.Implicarea reprezentantului direcției pentru cultură în cadrul grupului de lucru inițiat de primar pentru
delimitarea, în cadrul teritoriului administrat, a zonelor de publicitate lărgită şi respectiv a zonelor de publicitate
restrânsă, precum şi elaborarea regulamentului local de publicitate

Legea 185 din 25 iunie 2013
0
privind
amplasarea
şi
autorizarea mijloacelor de
publicitate
Protejarea patrimoniului
23. Identificarea, clasarea, cercetarea si punerea in valoare a bunurilor de patrimoniu tehnic si industrial
tehnic si industrial
0
Legea nr. 6/2008 privind
regimul juridic al
patrimoniului tehnic si
industrial
Legea 422/2001 privind
protejarea monumentelor
istorice, republicata
Legea 182/2000 privind
protejarea
patrimoniului
cultural
national
mobil,
republicata
II.
Obiectivul/Baza legală

11.

Cercetarea si protejarea
patrimoniului arheologic

PATRIMONIU ARHEOLOGIC

Activitatea

Detaliere

Observatii

24. Controlul respectarii autorizatiilor de cercetare/sapatura arheologica, a Regulamentului sapaturilor arheologice
din Romania si a Standatdelor si procedurilor arheologice in unitatea administrativ-teritoriala de competenta

5

Ordonanta nr. 43/2000 privind
protectia patrimoniului
arheologic si declararea unor
situri arheologice ca zone de
interes national, republicata,

0
25.Avizarea lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate in zonele cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator

0
Ordinul Ministrului Culturii
nr. 1071/2000 privind
instituirea Regulamentului de
organizare a săpăturilor
arheologice din România
(30 iunie 2000)
Ordinul Ministrului Culturii
nr. 2518/04.09.2007 –
Metodologia de aplicare a
procedurii de descarcare de
sarcina arheologica
Ordinul Ministrului Culturii
nr. 2178 din 17 martie 2011
privind modificarea şi
completarea Procedurii de
acordare a autorizaţiilor
pentru cercetarea arheologică,
aprobată prin OMC nr.
2.562/2010

26.Supravegherea de specialitate a lucrarilor la care au fost consemnate descoperiri arheologice intamplatoare
0
27.Verificarea și gestiunea situațiilor în care au apărut zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător
0
28. Acte cu caracter administrativ emise in temeiul art. 5, alin. 3, 5, art. 6, alin. 5 din L. 43 / 2001; OMC 2518/2007
de aprobare a Metodologiei de aplicare a procedurii de descarcare de sarcina arheologica, art. 19-24; art. 5 din
Ordinul ANRS nr. 125/2011; art. 11 din Legea minelor nr. 85 din 18 martie 2003:
1.certificat de descarcare de sarcina arheologica - 16
2.aviz favorabil - 0
3.aviz negativ – 0
4. alte acte cu caracter administrativ emise - 1
29. Litigii nascute din aplicarea legislatiei privind cercetarea si protejarea patrimoniului arheologic
0

Standarde si Proceduri in
arheologie
Legea nr. 17/2014 privind
unele măsuri de reglementare
a vânzării-cumpărării
terenurilor agricole situate în
extravilan .....

6

Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societăţilor
comerciale ce deţin în
administrare terenuri
proprietate publică şi privată a
statului cu destinaţie agricolă
şi înfiinţarea Agenţiei
Domeniilor Statului
Ordinul nr. 125 din 15
februarie 2011 pentru
modificarea şi completarea
Instrucţiunilor privind
eliberarea permiselor de
exploatare, aprobate prin
Ordinul preşedintelui Agenţiei
Naţionale pentru Resurse
Minerale nr. 94/2009
Legea minelor nr. 85 din 18
martie 2003
30. Avize specifice acordate in baza Legii 17/2014
0
31. Dosare de preemtiune gestionate in baza Legii 17/2014
0
Colaborarea cu ANCPI
12.
Ordonanta nr. 43/2000 privind
protectia patrimoniului
arheologic si declararea unor
situri arheologice ca zone de
interes national, republicata,

32. Documentatii oferite Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru includerea zonelor cu
patrimoniu arheologic reperat in planurile cadastrale si in hartile topografice 0
33. Documentatii cerute si primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru realizarea
LMI si RAN
0

7

III.
Obiectivul/Baza legală
13.

14.

Gestionarea descoperirilor
intamplatoare de bunuri
culturale
Ordonanta nr. 43/2000 privind
protectia patrimoniului
arheologic si declararea unor
situri arheologice ca zone de
interes national, republicata,

PATRIMONIU CULTURAL MOBIL

Activitatea

Detaliere

Observatii

34.Gestionarea descoperirilor de bunuri arheologice, epigrafice, numismatice, paleontologice sau geologice, cu
caracter intamplator,
4

Clasarea, gestionarea si
35. Cereri de clasare inregistrate si solutionate provenind de la institutii nespecializate, persoane fizice etc
monitorizarea starii de
65
conservare si de securitate a
bunurilor culturale clasate
36. Inregistrari in baza de date teritoriala de evidenta a bunurilor culturale clasate .
sau susceptibile de a fi clasate
0
HG nr. 886/2008 pentru
37. Instiintari asupra intentiei de schimbare a detinatorului/detinatorilor bunului/bunurilor culturale clasate prin
aprobarea Normelor de
comercializare, donatie, succesiune gestionate inregistrate
clasare a bunurilor culturale
mobile
13
Legea nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului
cultural national mobil –
republicata
Hotarirea 1546/2003 de
aprobare a Normelor de
conservare si restaurare a
bunurilor culturale mobile
clasate

38. Gestionarea de situatii in care sunt privatizate companii nationale, societati nationale, societati cu capital integral
ori majoritar de stat detinatoare de bunuri culturale mobile proprietate publica
0
39. Monitorizarea starii de conservare si de securitate a bunurilor culturale mobile clasate
3
40. Propuneri de restaurare a bunurilor mobile clasate in tezaur aflate in institutii nespecializate/persoane
particulare.
0

8

Comertul cu bunuri
culturale/Exportul bunurilor
culturale
Legea nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului
cultural national mobil –
republicata

41. Verificarea respectarii obligatiilor ce revin operatorilor economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale
mobile
7
42. Certificate de export eliberate
603
43. Litigii nascute din aplicarea legislatiei privind conservarea si protejarea patrimoniului cultural mobil

Hotarirea nr. 1420/2003
pentru aprobarea Normelor
privind comerţul cu bunuri
culturale mobile

0

Hotarirea nr. 518/2004 pentru
aprobarea
Normelor
metodologice privind exportul
definitiv sau temporar al
bunurilor culturale mobile

9

IV.
Obiectivul/Baza legală
15.

Acreditarea muzeelor
LEGE nr. 311 din 8 iulie 2003
a muzeelor şi a colecţiilor
publice - Republicată*)
Ordin
MCC
nr.
2057/5.02.2007 actualizat
pentru aprobarea
Criteriilor si normelor de
acreditare a muzeelor si a
colectiilor publice
Hotarirea 216/2004 pentru
aprobarea
NORMELOR
privind
autorizarea
laboratoarelor si a atelierelor
de conservare si restaurare

MUZEE/COLECTII PUBLICE SI PRIVATE

Activitatea

Detaliere

Observatii

44. Propuneri de acreditare a colectiilor publice de drept privat
1
45. Verificarea periodica a respectarii conditiilor de acreditare a muzeelor si colectiilor publice din subordinea
autoritatilor administratiei publice locale si a a muzeelor si colectiilor publice de drept privat
3
46. Verificarea periodica a respectarii conditiilor de autorizare a laboratoarelor si atelierelor de conservare si
restaurare
1
47. Contraventii constatate si sanctiuni aplicate in domeniul muzeelor, colectiilor si laboratoarelor de conservare si
restaurare
7

0 amenzi
2 avertismente

10

V.
16.

Identificarea, amplasarea,
clasarea si consevarea
monumentelor de for public
Legea nr. 120 din 4 mai 2006 a
monumentelor de for public

MONUMENTE DE FOR PUBLIC

48. Evidenta monumentelor de for public
0
49. Avize emise pentru proiecte de monumente de for public – număr dosare transmise la CNMFP
4

11

VI.
Obiectivul/Baza legală
18

Legea 422/2001 privind
protejarea monumentelor
istorice, republicata

VENITURI EXTRABUGETARE

Activitatea

Detaliere

Observatii

50. Avize acordate in temeiul L 422 pentru interventiile asupra imobilelor situate in zonele de protectie a
monumentelor istorice si in zonele construite protejate
0

Ordinul ministrului culturii nr.
2664 din 12 noiembrie 2010
privind stabilirea cuantumului
tarifelor pentru eliberarea
avizelor de specialitate
necesare autorizării lucrărilor
de construire sau de desfiinţare
pentru imobilele aflate în zona
de protecţie a monumentelor
istorice şi în zonele construite
protejate
Legea nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului
cultural national mobil –
republicata

51. Expertize realizate in baza Legii 182/2000, art. 51 art. d) 0

-

-

52. Gestionarea alocatiilor de la bugetul de stat destinate finantarii activitatilor de descoperire, colectare, cercetare,
expertizare, clasare, inventariere, depozitare (art. 50, alin. 1/L 182/2000
0
53. Alte surse extrabugetare (donatii, legate etc.)
0
54. Activitati finantate din veniturile extrabugetare
0

12

VII.
Obiectivul/Baza legală
19.

Initierea/implementarea de
proiecte si programe
culturale

PROIECTE SI PROGRAME CULTURALE

Activitatea

Detaliere

Observatii

55. Activitati culturale finantate /co-finantate de directie, desfasurate in parteneriat cu alte institutii
0

20.

Asigurarea contributiilor
pentru Fondul Cultural
National
Ordonanta 51/1998 actualizata
privind imbunatatirea
sistemului de finantare a
programelor, proiectelor si
actiunilor culturale

56. Actualizarea bazei de date privind operatorii economici platitori de contributii la FCN
0
57. Controlul respectarii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul Cultural National
0
58. Litigii nascute din aplicarea prevederilor legale
0

13

VIII.
Obiectivul/Baza legală
21.

Structura / Organigrama
/ Statul de functii
OMC 2080/27.02.2012 –
privind aprobarea
Regulamentului de
organizare si functionare
a Directiilor Judetene
pentru Cultura si
Patrimoniu National,
respectiv a municipiului
Bucuresti
HOTĂRÂRE nr. 90 din 10
februarie 2010,
actualizată, privind
organizarea şi
funcţionarea Ministerului
Culturii

Activitatea

Detaliere

Observatii

59. Modificari intervenite in structura compartimentelor: incetari de activitate, recrutari, promovari, transformari
de posturi
7

1 recrutare
2 promovare
1 transformare post
1 incetare post
1 suspendare temporară
1 modificare raport serviciu
(transfer)

Necesitate acută de personal, din
cauza fluctuației de personal și a
volumului mare de muncă

60. Cursuri de pregatire urmate
Urbanism, construcții și protecția Cursurile au fost de 6 ore, cu
mediului – 4 funcționari publici; excepția GDPR care a fost curs
Comunicare în administrația complet.
publică – 1 funcționar public ;
Cod administrativ și legalitatea
actelor – 1 funcționar public;
SCIM – 1funcționar public;
GDPR – 1 funcționar public

5

IX.
Obiectivul/Baza legală

POLITICA DE PERSONAL

MODIFICAREA CADRUL LEGISLATIV

Activitatea

Detaliere

Observatii

14

22.

Imbunatatirea cadrului
61. Propuneri transmise Ministerului Culturii
legislativ pentru
0
protejarea patrimoniului
cultural national
X.

23.

Parteneriate la nivel
local/judetean/national

TRANSPARENTA SI COMUNICAREA ACTIVITATII IN COMUNITATE

62. Parteneriate incheiate cu institutii, autoritati, asociatii neguvernamentale pentru derularea unor
actiuni/activitatati privind protejarea patrimoniului cultural;
0

Comunicarea prin
intermediul mass media
locala/judeteana/national
a
Pagina web

63. Comunicarea prin intermediul mass media locala/judeteana/nationala a activitatii
0
64. Adresa paginii web
www.dcmb.com

Alte mijloace de
comunicare
Solicitari in baza Legii
544
ALTE ACTIVITATI

65. Comunicarea de retelele de socializare

253
Statute – 225
Dosare propuse pe ordinea de zi a CZMI – 1347
Răspunsuri negative – 317

15

