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Referitor la adresa nr. 433/S2 din 16.01.2020, vă transmitem, în format word și PDF, Raportul de activitate al DJC 

Timiș pentru anul 2019.  

Direcția Județeană pentru Cultură Timiș  
Raport de activitate 

 2019 
 

Nr. 
crt 

Subiect Criteriu/indicator Observații 

1 Monumente istorice în judeţul Timiș 340 http://culturadatainteractiv.ro/patrimoniu-
romania 

 clasă A 112  

 clasă B 228  

 I arhelogie 57  

 II arhitectură 237  

 III monumente de for public 27  

 IV monumente funerare 19+306 (aflate în evidențele 
DJC) 

 

2  Propuneri de clasare redactate și transmise in 2019 0  

3 Propuneri de declasare redactate și transmise in 2019 0  

4 Propuneri de corecţii/modificări transmise în 2019 0  

5 Situri arheologice înregistrate ca monumente istorice 
identificate prin coordonate STEREO `70/ delimitate prin 
PUG, PUZ (situaţia la zi): 

57/57  
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6 Monumente istorice inscripţionate cu însemnul de 

monument istoric în 2019: 
0  

7 Situri arheologice înregistrate in RAN in 
2019 

8/1088  

8 Monumente istorice pentru care au fost redactate in fișe de 
evidenţă în 2019 

0  

9 Obligaţii de folosinţă a monumentului istoric, redactate și 
transmise proprietarilor / administratorilor în 2019 

2  

10 Monumente istorice dispărute/distruse existente în LMI 
2015 (situaţia la zi) 

1/nu s-au făcut propuneri de 
declasări 

 

11 Avize acordate în baza Legii 422/2001 în anul 2018 pentru 
intervenţii la monumente istorice/în zona de protecţie a 
monumentelor istorice/în zone protejate, fără consultarea 
CZMI (intervenţii nominalizate în ORDIN nr. 
2.797 din 14 noiembrie 2017) 

198  

12 Avize acordate în baza Legii 422/2001 în anul 2019 pentru 
intervenţii la monumente istorice/zona de protecţie a 
monumentelor istorice/zone protejate după consultarea 
CZMI 

359  

13 Avize acordate pentru studiile istorice pentru PUG-uri, 
PUZ-uri, PUD-uri, regulamente de urbanism, documentatii 
tehnice, referitoare la monumente istorice/zone de 
protecţie/zone construite protejate pentru monumente 
clasa B în anul 2019 

1 PUZ/1PUZ  

14 Avize acordate în baza Legii 17/2014 (Legea nr. 17/2014 
privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan) în anul 2019: 

34  

15 Dosare de preemţiune gestionate în baza Legii 17/2014 în 
anul 2019 

0 (de clasă A) 
5 (de clasă B) 

 

16 Dosare de preemtiune patrimoniu imobil 538  

17 Inspecţii efectuate la monumente istorice/în zone de 
protecţie/în zone construite protejate pentru a verifica 
starea de conservare în 2019 

11 (arheologie)  

18 Inspecţii efectuate la monumente istorice/în zone de 
protecţie/în zone construite protejate pentru respectarea 

4 Inspectiile nu se finalizeaza cu un 
document scris, in general.  
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avizelor de intervenţie la monumente istorice/în zonele de 
protecţie/ în zonele construite protejate pentru verifica 
respectarea avizelor acordate, în 2019 Măsuri luate în 
urma inspecţiilor efectuate în 2019: 

 
Inspectiile se realizează permanent si 
uneori la solicitarea beneficiarului 

19 Avertismente 5  

20 Amenzi 2  

21 Somații 0  

22 Sesizari inaintate poliției 5  

23 Plângeri penale 1  

24 Măsuri anulate în instanță pentru fiecare categorie 0  

25 Acţiunile de control deafășurate la operatorii economi care 
datorează plata timbrului monumentelor istorice în 2019 

0  

26 Autorizaţii emise în anul 2019 la nivelul judeţului 
dumneavoastră de către direcţia de specialitate din 
Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale (după aprobarea în 
Comisia Naţională de 
Arheologie) pentru: 

  

  Cercetare arheologică sistematică 6  

  Cercetare arheologică preventivă 29  

  Supraveghere arheologică 16  

  Diagnostic arheologic 135  

  Detecție 1  

27 Controale privind respectarea autorizatiilor de 
cercetare/sapatura arheologica, a Regulamentului 
sapaturilor arheologice din Romania si a Standatdelor si 
procedurilor arheologice in unitatea administrativ-teritoriala 
de competenta efectuate în 2019 

22  

28 Certificate de descărcare de sarcină arheologică emise in 
2019 

26  

29 Monotorizarea situaţiei monumentelor de for public de pe 
raza judeţului de referinţă 

  

  Monumente monitorizate 20/pentru 5 – s-a dispus intrarea 
în legalitate 

 

  Dosare cu solicitare de avizare a proiectelor 4  
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transmise la MCIN 

30 Verificări privind respectarea condiţiilor de acreditare a 
muzeelor şi a colecţiilor publice aflate în subordinea 
autorităţilor administraţiei publice locale/a muzeelor şi a 
colecţiilor publice de drept privat, respectiv, a condiţiilor de 
autorizare a laboratoarelor și atelierelor de conservare și 
restaurare în 2019: 

  

  Muzee verificate 34  

  Colecții publice de drept privat verificate 4  

  Laboratoare verificate 1  

31 Certificate de export eliberate în 2019 pentru exportul 
temporar/definitiv de bunuri culturale : 

161  

32 Gestionarea evidenţei și stării de conservare bunurilor 
culturale mobile clasate sau suseptibile de a fi clasate 

  

  bunuri cuturale mobile clasate   public 332 (10 în curs de 
clasare) 

 privat 5 

 

  documentaţii de clasare transmise la MCIN in 2019 -  

  bunuri clasate a căror stare de conservare a fost 
verificată în 2019 

-  

33 Verificarea respectării de către operatorii economici 
autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile a 
obligaţiilor ce le revin în baza legii 

Nr. operatori verificați: 4  

34 Controlul respectarii obligatiilor de plata a contributiilor la 
Fondul Cultural National 

-  

35 Acțiuni desfășurate în colaborare cu alte instituții :  Permanent   

36 Venituri realizate în regim extrabugetar   

  realizate in 2019 
 

 

484 185,50 RON  
 

37 Proiecte culturale derulate în 2019 Proiecte initiate și finanțate de DJC Timis 
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Serile patrimoniului  

 proiect inițiat de Direcția Județeană pentru Cultură Timiș   

 11 ediții lunare în perioada ianuarie – iulie 2019 și septembrie – 
decembrie 2019 

Ziua Internațională a Monumentelor Istorice 

 Charlonttenburg și Mașloc. Istorii concentrice – eveniment 
desfășurat în colaborare cu Universitatea de Vest și “The Village” 
Buzad 

30 -  manifestare expozițională prilejuită de împlinirea a 30 de ani de la 
Revoluția Română, găzduită de clădirea fostei Garnizoane Timișoara  

- Eveniment în colaborare cu Universitatea de Vest, Centrul Cultural 
German și Institutul Goethe 

Proiecte realizate de actori culturali locali și naționali în colaborare cu 
DJC Timiș 

Proiecții de film  - eveniment lunar, găzduit de Casa Artelor 

 proiecții ale celor mai recente producții cinematografice europene  

 evenimente realizate de Asociația Marele Ecran 

 finanțare – Asociația Marele Ecran 

  Evenimente cultural-sportive  

 Tura de cultură  

 Finanțare – Asociația AlergoTura  

  Expoziții de pictură, sculptură și fotografie, găzduite de galeriile Pygmalion 
și Subterana din Casa Artelor (cu finanțări exclusive din partea 
organizatorilor și sprijin logistic și de promovare din partea DJC Timiș) 

 Expoziție Duska 

 Expoziție Raluca Băjenaru 

 Expoziție Dana Catona 

 Expoziție Rafael Matias și Diana Popovici Matiaș 

 Expoziție Rudolf Kocsis 

 Expoziție Camil Mihăescu 

 Expoziție Aquarele Romane 
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 Expoziție NeonLitic 

 Expoziție Eugenia Banciu 

 Expoziție de fotografie “Improvizații dintr-o lume captivă” - expoziție 
organizată de Muzeul Țăranului Român 

 Expoziție comemorativă Paul Neagu 

 Expoziție Ovidiu Vuia  

 Homing proiect multimedia, de memorie culturală 

 Expoziție Flora Răducan  

 Expoziție Oana Stoian  

 Meta-Spațiu - expoziție colectivă de pictură și instalații 

 Gobeklitepe - primul sanctuar al lumii – expoziție 

 Artă pentru natură - expoziție de pictură a copiilor cu dizabilități 

  Festivaluri desfășurate în Casa Artelor (cu finanțări exclusive din partea 
organizatorilor și sprijin logistic și de promovare din partea DJC Timiș) 

 Noaptea albă a muzeelor – maraton de 12 evenimente culturale 
intitulat “Cât ne ține cultura”, în perioada 17 – 19 mai 

 Noaptea albă a galeriilor 

 Ceau Cinema! – festival de film  

  Evenimente diverse (cu finanțări exclusive din partea organizatorilor și 
sprijin logistic și de promovare din partea DJC Timiș) 

 Spectacole de teatru susținute de studenți de la Facultatea de 
Muzică și Teatru a Universității de Vest Timișoara 

 Improv Show - spectacole de teatru de improvizație susținute de 
trupa Just Push Play 

 Fata din curcubeu – spectacol de teatru susținut de actrița Marcela 
Moțoc 

 O noapte pe dos – spectacol de teatr sus’inut de actri’a Marcela 
Motoc 

 Concerte și recitaluri: Arte e donne – concert susținut de 
mezzosoprana Aura Twarovska 

 Lansări de carte: O contribuție la istoria Timișoarei medievale de 
Florin Drașovean 

 Ateliere săptămânale de artă spaniolă pentru copii – in colaborare 
cu Consulatul Onorific al Spaniei la Timișoara  
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 Workshopuri: “Nevoia de feminism în spațiu public”, “O serată 
dansantă mirobolantă”, “Nevoia de feminism în viața privată”, 
“Transmission Timișoara: Libertate pentru plante și un nou pact 
pentru umanitate”, “Ziua de lucru a poetului”, “Wetransfer Art and 
Politics”, Atelier de improvizație sonoră, Dezbatere Codul 
patrimoniului etc 

 

 

 

Director executiv DJC Timiș,  

dr. Sorin Vlad Predescu  


