
 

 
 

 

 

 

 

Arhiva Direcției pentru Cultură a Municipiului București a fost ridicată de Parchet. În 

urma cererilor Asociației Salvați Bucureștiul, instituția a creat o bază de date electronică 

pentru a furniza în timp util informații privind solicitările precum și avizele emise pentru 

intervențiile propuse asupra monumentelor istorice  

 

 

Asociația Salvați Bucureștiul și Centrul de Resurse pentru participare publică (CeRe) și-au 

propus să afle investițiile din București care ar putea avea un impact asupra mediului, fie acestea 

construcții sau demolări noi, fie modificarea însăși spațiilor verzi. În timpul proiectului 

Participare publică și acțiune juridică pentru decizii de mediu mai bune în București, cele două 

asociații au încercat să identifice aceste investiții din timp, să verifice legalitatea și oportunitatea 

lor și să implice comunitățile afectate de aceste intervenții în luarea deciziilor de către autorități.  

 

Pentru a preveni intervenții ireversibile asupra monumentelor istorice, Salvați Bucureștiul a cerut 

de la Ministerul Culturii și Direcția pentru Cultură București informații despre avizele emise de 

aceste instituții, care permiteau autorităților locale să autorizeze modificarea sau desființarea 

imobilelor.  

Aceste informații sunt de interes public potrivit normelor de urbanism și de protecție a 

monumentelor. Pentru că avizele nu sunt publicate, Asociația le-a solicitat lunar, din august 2014 

și până în decembrie 2015. Inițial, Direcția pentru Cultură București nu a dat curs solicitărilor în 

termenul legal, drept pentru care Salvați Bucureștiul a formulat 7 procese pentru a obține 

informațiile solicitate, toate acestea fiind soluționate favorabil.  

 

Pe parcursul soluționării dosarelor, arhiva Direcției pentru Cultură București a fost ridicată în 

urma unei percheziții a Pachetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Această percheziție a 

fost efectuată într-un dosar penal inițiat tot de Asociația Salvați Bucureștiul, pentru o intervenție 

nelegală asupra unui monument istoric protejat. În acest context, noua conducere a instituției a 

luat hotărârea să implementeze un nou sistem de arhivare, de data aceasta și în format fizic, și în 

format electronic, pentru a putea da curs mai ușor hotărârilor instanței și solicitărilor persoanelor 

interesate. 

 

În present, raportul Salvați Bucureștiul cu Direcția pentru Cultură București a devenit unul firesc, 

de colaborare, această instituție fiind una dintre cele care au manifestat, în cele din urmă,  

deschidere spre transparentizarea activității. Un succes important al demersurilor Asociației a 

fost cel de blocare a mai multor propuneri nelegale de avizare înainte ca acestea să fie emise de 

Direcție, analizând propunerile investitorilor și semnalând elementele de nelegalitate.  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Anterior demersurilor din proiect, arhiva instituției era ținută în formă fizică, ordonată după zone 

protejate, și nu alfabetic sau cronologic, o singură persoană cunoscând algoritmul de aranjare, 

drept pentru care identificarea unor nelegalități era imposibilă. De aceea, o altă schimbare 

esențială este aceea că instituția a început să țină o arhivă electronică, care permite navigarea cu 

ușurință în funcție de cronologia procedurilor sau adresa imobilului. 

 

Schimbările din instituție au fost posibile cu ajutorul noii conduceri și a departamentului juridic. 

Cu toate acestea, Direcția pentru Cultură are un deficit de personal din cauza căruia progresul în 

procesul de transparentizare este îngreunat. De aceea, încurajăm cetățenii să susțină acest efort 

prin acțiuni de voluntariat la instituțiile a căror activitate este esențială pentru deciziile care au 

impact asupra mediului natural și construit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evenimentul este realizat în cadrul proiectului Participare publică și acțiune juridică pentru decizii de mediu mai 

bune în București. Proiectul este realizat de Asociația Salvați Bucureștiul și Fundația Centrul de Resurse pentru 

participare publică și finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Conținutul 

acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere 

asupra conținutului revine Asociației Salvați Bucureștiul și Fundației Centrul de Resurse pentru participare publică. 

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene, accesați www.eeagrants.org. Pentru informații despre 

Fondul ONG accesați www.fondong.fdsc.ro. 


