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D i r e c ț i a  p e n t r u  C u l t u r ă  D o l j  
 

R A P O R T  D E  A C T I V I T A T E  
2 0 2 0  

 
 

I. PATRIMONIU CULTURAL IMOBIL 
 

 Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii 

1 Inventarierea si 
clasarea/declasarea 

monumentelor istorice 
 
Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicata, art. 8, 
12-22; 
   
Ordinul  nr. 2260 din 
18/04/2008 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice de clasare si 
inventariere a monumentelor 
istorice; 
 
Ordinul nr. 2684 din 
18/06/2003 privind 
aprobarea Metodologiei de 
întocmire a Obligatiei privind 
folosinta monumentului 
istoric si a continutului 
acesteia 

 
 

1.Documentatii de inventariere redactate / actualizate 

 

   

2. Documentatii transmise la INP în vederea actualizării/corectării datelor din inventarul monumentelor istorice / LMI 

Solicitare clarificare situație imobil monument 
istoric 

Craiova, Str. Brândușa, Nr. 14 
Casă – mijlocul sec. XIX  
DJ-II-m-B-07948 

Soluționată la nivelul DJC 

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

Clasare de urgență în LMI Imobil situat la adresa Craiova, 
str. Calea Unirii, nr. 39 

 

4. Imobile / situri pentru care s-a declansat procedura de declasare  

Declasare parțială  
LMI poziția 211, DJ-II-m-B-08021  
„Institutul Javet”  
Municipiul CRAIOVA,  Str. Jieţului 4,
 mijl. sec. XIX 

Documentație avizată de către 
CZMI, se află în stadiul de 
analiză CNMI 

 

Declasare parțială  
LMI poziția 317, DJ-II-m-B-08122  
„Casa Diculescu”  
Municipiul CRAIOVA,  Str. Săvinești, nr. 
3, mijl. sec. XIX 

Documentație avizată de către 
CZMI, se află în stadiul de 
analiză CNMI 

 

5. Obligatii privind folosinta monumentului istoric, elaborate si transmise proprietarilor / administratorilor  
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2. 
Avizarea si inspectia / 
controlul interventiilor 
asupra monumentelor 
istorice 

 
 

Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicata, art. 24-
25, art. 26, alin. 14; 

 

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

 

Avize acordate în baza propunerilor CZMI nr. 11 
din ședințele din 2020 

Avize acordate: 90 (nouăzeci) Toate au fost ridicate și achitate 

7. Controlul interventiilor efectuate la monumentele istorice / zone de protectie / zone construite protejate  

   

3. 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 

8. Propuneri formulate privind obiectivele susceptibile de includere in PNR 

 

   

9. Informari transmise la MC privind stadiul lucrarilor prevazute in PNR pentru judetul de competenta 

   

4. 
Avizarea documentatiilor de 

urbanism 

Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicata 

Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului si 
urbanismul 

Normele metodologice de 

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 

 

Avize acordate în baza propunerilor CZMI nr. 11 
din ședințele din 2020 

1 aviz PATJ Dolj; 
5 avize pentru planuri urbanistice 
generale: 
PUG Ișalnița 
PUG Șimnic 
PUG Dobrești 
PUG Ghindeni 
PUG Rojiște 

 

11.Avize acordate pentru PUD-uri si proiecte de executie in zone de protectie / zone construite protejate – monumente 
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aplicare a Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul şi 
de elaborare şi actualizare a 
documentaţiilor de urbanism 
din 26.02.2016 

 

categoria A  

   

12. Avize acordate pentru documentatii tehnice referitoare la monumente istorice – categoria B, zone de protectie si 
zone construite protejate – monumente categoria B  

Avize acordate în baza propunerilor CZMI nr. 11 
din ședințele 2020 

Avize acordate: 84 Toate au fost ridicate și achitate 

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 

 În anul 2020 nu am avut solicitări  

 

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 
 

 

 Acorduri scrise 1.- Imobil :Editura și Tipografia   
Ramuri, str. Popa Șapcă nr, 8 
2.- Imobil : Școala de arte și 
Meserii, str. Jiețului nr. 19 

 

5. Consultanta de specialitate 
acordata pentru protejarea 

monumentelor istorice 

14. Monumentele pentru care s-a solicitat consultarea – tema consultării 

  -Mănăstirea Jitianu (consolidare, 
restaurare arhitecturală) 

 

6. 
Exercitarea dreptului de 

preemptiune 
  
Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicata 
 
OMC 2118/07.03.2007 – 
Metodologie privind 
exercitarea dreptului de 
preemptiune al statului 

15.Monumentele istorice care au făcut obiectul exercitării dreptului de preempțiune   

  

 

Pe parcursul anului 2020 au fost depuse la DJC 
Dolj 17 înștiințări privind vânzarea unor imobile 
înscrise în LMI 

DJC a emis 17 înscrisuri prin care 
a anunțat că nu își exercită dreptul 
de preempțiune. 
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roman. 

7. 
Respectarea prevederilor 

legale privind protejarea si 
punerea in valoare a 

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

 
Hotararea de guvern nr. 
1430/2003 peivind aprobarea 
Normelor metodologice 
privind situatiile in care 
Ministerul Culturii si 
Cultelor, respectiv 
autoritatile administratiei 
locale, contribuie la 
acoperirea costurilor 
lucrarilor de protejare si de 
interventie asupra 
monumentelor istorice 

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

 

   

17. Colaborari cu autoritatile publice locale si centrale in activitatea de protectie a monumentelor istorice 

Colaborări 
 

- Consiliul Județean Dolj 
- Primăria Municipiului Craiova 
- Inspectoratul Județean de Poliție 
Dolj 
- Poliția Locală Craiova 

 

 

18. Solicitari de finantare a interventiilor asupra monumentelor istorice gestionate in temeiul HG 1430/2003 

 Nu au fost solicitări  

18. Activitatea de secretariat a comisiei zonale a monumentelor 

Pentru CZMI nr. 11 - Oltenia, este asigurată, de 
către DJC Gorj 

  

19. Litigii născute din aplicarea legislatiei privind protejarea si punerea in valoare a monumentelor istorice 

- Dosar nr. 2593/63/2020 la Tribunalul 
Dolj, Secția Contencios Administrativ si 
Fiscal, având ca obiect anulare act 
administrativ, reclamant Ciurezu Liana, 
pârâți: Direcția Județeană pentru Cultură 
Dolj și Comisia Zonală a Monumentelor 
Istorice nr. 11. 

Stadiu procesual: fond 
Soluție: cererea reclamantei a fost 

respinsă 

 

- Dosar  4487/63/2020, Tribunalul Dolj, 
Secția Contencios Administrativ si Fiscal, 
ca obiect anulare act administrativ și 
obligația de a face, reclamant SC Dramad 
Cons. SRL, pârâți: Direcția Județeană 
pentru Cultură Dolj și Comisia Zonală a 
Monumentelor Istorice nr. 11. 

 

Stadiu procesual: fond 
Soluție: cererea reclamantei a fost 

respinsă 
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 - Contestație și anularea clasării ca 
monument istoric sub denumirea de 
Moara Barbu Drugă, a ansamblului 
Depozit-Rizerie, imobile situate în 
Craiova, Calea București nr.113, cu 
consecința înscrierii acestui imobil în LMI 
– anexa 1 

Contestanție împotriva 
comunicării de clasare 

nr.495/06.04.2020 și a Ordinului 
de Clasare nr. 2765/12.03.2020 

 

8. 

Perceperea, incasarea, 
virarea timbrului 

monumentelor istorice  
 

Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicata 
 
Hotararea nr. 1502/12 
decembrie 2007 pentru 
aprobarea Normelor 
metodologice privind 
cuantumul timbrului 
monumentelor istorice ... 

20.Controlul respectarii obligatiilor de plata pentru serviciile si produsele din categoria celor prevazute la art. 51 alin. 
(3) din Legea 422/2001 republicata, in cuntumul timbrului monumentelor istorice  

 

 

   

9. 
Sistemul de management al 
monumentelor inscrise in  

Lista patrimoniului 
mondial 

 
Hotararea nr. 1268/2010 

privind aprobarea 
Programului de protectie si 
gestiune a monumentelor 
istorice inscrise in Lista 
patrimoniului mondial 

UNESCO 

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

 

   

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

   

 

Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicata 
 

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 
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Legea 185 din 25 iunie 2013 
privind amplasarea şi 
autorizarea mijloacelor de 
publicitate 

Nu a fost cazul  Publicitatea a fost reglementată în 
Municipiul Craiova prin 
Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova 
nr.845/2013 referitoare la 
Regulamentul local privind 
amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate pe raza 
municipiului Craiova 

 

10. Protejarea patrimoniului 
tehnic si industrial 

 
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 

23. Identificarea, clasarea, cercetarea si punerea in valoare a bunurilor de patrimoniu tehnic si industrial 

 

 documentare 1 dosar - Stația de Pompare apă 
Făcăi, municipiul Craiova 

 

II. PATRIMONIU ARHEOLOGIC  

 Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii 

11. 
Cercetarea si protejarea 
patrimoniului arheologic 

 
Ordonanta nr. 43/2000 privind 

protectia patrimoniului 
arheologic si declararea unor 
situri arheologice ca zone de 
interes national,  republicata,  

 

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

 

Control 2 controale pe șantierele 
arheologice Răcari și Cioroiu Nou 

 

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

Standarde si Proceduri in 
arheologie  

 
Legea nr. 17/2014 privind 

unele măsuri de reglementare 
a vânzării-cumpărării 

terenurilor agricole situate în 
extravilan ..... 

 
Legii nr. 268/2001 privind 
privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în 
administrare terenuri 

proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă 

26.Supravegherea de specialitate a lucrarilor la care au fost consemnate descoperiri arheologice intamplatoare 

   

27.Verificarea și gestiunea situațiilor în care au apărut zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător  

Verificare pe teren, stabilirea unei zone de 
protecție în jurul locului descoperirii  

1. Municipiul Calafat, Sat 
Ciupercenii Vechi – verificare pe 
teren, stabilirea unei zone de 
protecție în jurul locului 
descoperirii  
Descoperiri de obiecte de 
patrimoniu arheologic făcute cu 
detectorul de metale – 18 obiecte. 
2. Comuna Breasta, sat Breasta/ 
– verificare pe teren, stabilirea 
unei zone de protecție în jurul 
locului descoperirii  
Descoperiri de obiecte de 
patrimoniu arheologic făcute cu 
detectorul de metale – 10 
monede, 4 obiecte de podoabă. 
3. 2. Comuna Pielești, sat 
Pielești– verificare pe teren, 
stabilirea unei zone de protecție 
în jurul locului descoperirii  
Descoperiri de obiecte de 
patrimoniu arheologic făcute cu 
detectorul de metale – 107 
monede, 12 obiecte de 
podoabă,întregi și fragmentare. 
 
 
 

 

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:  
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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 

 

 
Emitere de avize și certificate 1.certificat de descărcare de 

sarcina arheologică 
2.aviz favorabil: 79 (șaptezeci și 
nouă) 
3.aviz negativ 
4. alte acte cu caracter 
administrativ emise 

 

29. Litigii nascute din aplicarea legislatiei privind cercetarea si protejarea patrimoniului arheologic  

   

 30. Avize specifice acordate in baza Legii 17/2014 

Avize emise în baza Legii 17/2014 79 (șaptezeci și nouă)  

31. Dosare de preemțiune gestionate in baza Legii 17/2014 

   

12. 
Colaborarea cu ANCPI 

 
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 - 

 

Nu este cazul Coordonatele siturilor arheologice 
înscrise în RAN și în LMI au fost 

comunicate către OCPI Dolj în 
cursul anului 2018 

 

33. Documentatii cerute si primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara  pentru realizarea 
LMI si RAN 

   
 

III. PATRIMONIU CULTURAL MOBIL 
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 Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii 

13. 
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, 

 
 

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

 

Preluarea obiectelor descoperite cu detectorul de 
metale 

18 obiecte descoperite pe raza 
Municipiului Calafat, Sat 

Ciupercenii Vechi – urmează a fi 
expertizate în anul 2021. 

 

 
 Expertizarea monedelor și obiectelor descoperite 

cu detectorul de metale 
10 monede, 4 obiecte de podoabă, 
descoperite pe raza UAT Breasta. 

 

 

 

 Expertizarea monedelor și obiectelor descoperite 
întâmplător 

107 monede, 12 obiecte de 
podoabă, descoperite pe raza 
UAT Pielești. 

 

 

14. Clasarea, gestionarea si 
monitorizarea starii de 

conservare si de securitate a  
bunurilor culturale clasate 

sau susceptibile de a fi clasate 
 

HG nr. 886/2008 pentru 
aprobarea Normelor de 

clasare a bunurilor culturale 
mobile 

 
Legea nr. 182/2000 privind 

protejarea patrimoniului 
cultural national mobil – 

republicata 
 

Hotarirea 1546/2003 de 
aprobare a Normelor de 

35. Cereri de clasare inregistrate si solutionate provenind de la institutii nespecializate, persoane fizice etc 

 

   

36. Inregistrari in baza de date teritoriala de evidenta a bunurilor culturale clasate . 

   

37. Instiintari asupra intentiei de schimbare a  detinatorului/detinatorilor bunului/bunurilor culturale clasate prin 
comercializare, donatie, succesiune gestionate inregistrate  

   

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  

   

39. Monitorizarea starii de conservare si de securitate a bunurilor culturale mobile clasate 

24 controale. Controale lunare efectuate la 
Muzeul Olteniei Craiova și la 
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conservare si restaurare a 
bunurilor culturale mobile 

clasate 
 

Muzeul de Artă Craiova. 

40. Propuneri de restaurare a bunurilor mobile clasate in tezaur aflate in institutii nespecializate/persoane 
particulare. 

   
Comertul cu bunuri 

culturale/Exportul bunurilor 
culturale 

 
Legea nr. 182/2000 privind 

protejarea patrimoniului 
cultural national mobil –

republicata 
 

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

culturale mobile 
 

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

 

41. Verificarea respectarii obligatiilor ce revin operatorilor economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale 
mobile 

12 controale Controale lunare efectuate la SC 
Antik SRL -  singura societate 
autorizată să comercializeze 

bunuri culturale din județul Dolj. 

 

42. Certificate de export eliberate 

7 certificate de export definitiv (din care: 3 
adeverințe și 4 certificate de export) 

Certificare de export definitiv în 
SUA, Germania, Turcia, Canada/ 
Adeverințe în Franța și Italia  

 

43. Litigii nascute din aplicarea legislatiei privind conservarea si protejarea patrimoniului cultural mobil  
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IV. MUZEE/COLECTII PUBLICE SI PRIVATE 
 

 Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii 

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 

44. Propuneri de acreditare a colectiilor publice de drept privat 

 

Nu a fost cazul    

45. Verificarea periodica a respectarii conditiilor de acreditare a muzeelor si colectiilor publice din subordinea 
autoritatilor administratiei publice locale sia a muzeelor si colectiilor publice de drept privat 

Nu s-au efectuat verificări, situația acreditărilor 
fiind neschimbata fată de anul 2019 

  

46. Verificarea periodica a respectarii conditiilor de autorizare a laboratoarelor si atelierelor de conservare si 
restaurare 

Hotarirea 216/2004 pentru 
aprobarea NORMELOR 
privind autorizarea 
laboratoarelor si a atelierelor 
de conservare si restaurare 
 

 

2 verificări la laboratoarele de conservare și 
restaurare ale Muzeului de Artă și Muzeului 

Olteniei 

  

47. Contraventii constatate si sanctiuni aplicate in domeniul muzeelor, colectiilor si laboratoarelor de conservare si 
restaurare 

Nu au fost aplicate sancțiuni   
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V. MONUMENTE DE FOR PUBLIC 

16. Identificarea, amplasarea, 
clasarea si consevarea 

monumentelor de for public 
 

Legea nr. 120 din 4 mai 2006 a 
monumentelor de for public 

48. Evidenta monumentelor de for public    

 

Aceeași bază de date   

49. Avize emise pentru proiecte de monumente de for public – număr dosare transmise la CNMFP  

 A fost emis un singur aviz în 
2020, de către Comisia Națională 
a Monumentelor de For Public, 

pentru monumentul                                                                                                                                                             
Memorial – Oltenia Aeronautică 
din Craiova, Calea București nr. 
433, pentru care DJC Dolj a emis 
un referat de oportunitate (adresa 

DJC 379/11.03.2020) 

Fiind vorba despre un monument în 
Craiova, dosarul a fost trimis la 
Ministerul Culturii, pentru a fi 
analizat în Comisia Națională a 

monumentelor de For Public 
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VI. VENITURI  EXTRABUGETARE 

 Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii 

18 
Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicata 

 
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 național mobil –

republicata 
 

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

 

Avize acordate în baza propunerilor CZMI nr. 11 
din ședințele din 2020 

Avize acordate: 84 
Suma totală încasată/2020 = 
88.418,11 lei (3lei/mp x suprafață 
desfășurată)   
 

Toate au fost ridicate și achitate 

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

 - - 

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  

     

53. Alte surse extrabugetare (donatii, legate etc.) 

 Chirii Sume din chirii încasate in anul 
2020 in suma de 61456,30 lei, din 
care au fost virate la Bugetul de 

Stat 32.500,85 lei 

 

54. Activitati finantate din veniturile extrabugetare 
Plata contract servicii arhitectură (domeniul 
monumente istorice); plată contract de asistență și 
reprezentare juridică; plată membrii comisie zonală; 
taxă instruire curs de perfecționare pentru 1 salariat; 1 
carnet BCF-ri. 
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VII. PROIECTE SI PROGRAME CULTURALE 

 

 Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii 

19. 
Initierea/implementarea de 

proiecte si programe 
culturale  

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

  Nu am participat la acest timp de activitate în 
2020 

 În anul 2020 activitățile culturale au 
fost, în cea mai mare parte, sistate 

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 ecomici platitori de contributii la FCN 

 

Nu am participat la acest timp de activitate în 
2020 

  

57. Controlul respectarii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul Cultural National 

Nu am participat la acest timp de activitate în 
2020 

  

58. Litigii nascute din aplicarea prevederilor legale 
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VIII. POLITICA DE PERSONAL 

 Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii 

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  

 
 

  

 

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

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Dolj a funcţionat în anul 2020 având la bază un număr de 8 posturi, dintre care  un post  
funcţie publică de conducere şi 7 posturi funcţii publice de execuţie, şi o structură organizatorică formată din patru 
compartimente după cum urmează:  
Monumente istorice şi arheologie- 3 posturi,  
Patrimoniu cultural național mobil şi imateria-1 post. 
Cultură, management, resurse umane-1 post. 
Financiar-contabilitate, salarizare, administrativ, achiziţii publice-2 posturi. 
Nu au fost modificări în structura funcţională a DJC Dolj. 
La data de 23.03.2020 a încetat de drept raportul de serviciu al domnului director executiv Dulvac Horia Cristian prin OMC 
350/25.03.2020 .    
În perioada 24.04-23.08.2020, domnul Cătălin Davidescu, inspector superior DJC Dolj, a exercitat temporar, prin 
promovare funcția publică director executiv al DJC Dolj.                                                                  
Începând cu data de 24.08.2020 domnul Sorin Vlad Predescu, director executiv al DJC Timiș, este detașat pe o perioadă de 
maxim 6 luni pe funcția publică vacantă de director executiv al DJC Dolj. 

Având în vedere L.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 
 pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea 
posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante. 

   
Un salariat a participat la cursul de perfecționare – Noul cod administrativ- Principalele modificări legislative (per.26.07-
02.08.2020). 
Doi salariați au participat la sesiunea de tip „training on the job" organizată de către Agenția Națională de Integritate 
în cadrul proiectului LINC, derulat împreună cu Asociația Română pentru Transparență.(luna oct. 2020). 
Trei salariați au participat la prezentarea pe tema eticii in administrația publică, organizat prin POCA, Etica-
Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație. 
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IX. MODIFICAREA CADRUL LEGISLATIV 

 Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii 

   

22. Imbunatatirea cadrului 
legislativ pentru protejarea 

patrimoniului cultural 
national 

61. Propuneri transmise Ministerului Culturii 

 
 În anul 2020, nu s-au făcut 

propuneri de modificare a 
cadrului administrativ 
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X. TRANSPARENTA SI COMUNICAREA ACTIVITATII IN COMUNITATE 

23. 
Parteneriate la nivel 

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

 

   
Comunicarea prin 

intermediul mass media 
locala/judeteana/nationala 

63. Comunicarea prin intermediul mass media locala/judeteana/nationala a activitatii 

   
Pagina web 64. Adresa paginii web : http://djcdj.cultura.ro 

Alte mijloace de comunicare 65. Comunicarea de retelele de socializare  : djcdolj@gmail.com 

 

 Solicitari in baza Legii544 1 solicitare/trim. IV 2020 
 ALTE ACTIVITATI    

                                                                         
 
 
 


