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Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere prin intermediul Serviciului Comunicare situat in 

incinta Direcției Județene pentru Cultură Timiș, str. Episcop Augustin Pacha, nr. 8, tel: 0256/493659 sau prin email: comunicare@culturatimis.ro , funcționar 

responsabil cu difuzarea informațiilor publice: Andreea Medinschi, consilier superior 
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PROGRAM DE LUCRU ȘI AUDIENȚE 

 

Preluare și eliberare de acte 
 luni – joi: 10:00 – 15:00  

vineri: 10:00 – 14:00 
 

Program de lucru 
luni, marți, joi:   08:30 – 16:30 

miercuri: 08:30 – 18:30 
vineri: 08:30 – 14:00 

 
Consultații și audiențe 

marți: 10:00 – 14:00 
miercuri: 10:00 – 14:00 

joi: 10:00 – 14:00 
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ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ȘI 
FUNCȚIONAREA DJC TIMIȘ 

 
 OMCPN-nr.-2080-2012-privind-aprobarea-ROF-a-Directiilor-Judetene-pentru-Cultura-si-Patrimoniul-National 

 HOTĂRÂRE nr. 1066 din 10 septembrie 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor 

publici 

 HOTĂRÂRE nr. 611 din 4 iulie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici 

 LEGE nr. 251 din 23 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici. 

 LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999, republicată în 29 mai 2007 privind Statutul funcţionarilor publici 

 LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 administraţiei publice locale 

 LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

 HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public 

 LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 

 HOTĂRÂRE nr. 1209 din 14 octombrie 2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici 

 LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 525 din 2 august 2007 privind Codul de 

conduită a funcţionarilor publici 

 HOTĂRÂRE nr. 1723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în 

activitatea de relaţii cu publicul 
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STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 
 DIRECTOR EXECUTIV: dr. Sorin Vlad Predescu 

 CONSILIER PATRIMONIU IMOBIL: ing. Maria Tîrtea 

 CONSILIER ARHEOLOGIE: arhg. dr. Victor Bunoiu  

 CONSILIER CULTURĂ, ASISTENȚĂ MANAGEMENT, RESURSE UMANE: Andreea Medinschi 

 CONSILIER PATRIMONIU CULTURAL NAȚIONAL MOBIL ȘI IMATERIAL: Dana Stancovici  

 FINANCIAR-CONTABILITATE, SALARIZARE, ADMINISTRATIV, ACHIZIȚII PUBLICE: 

 REFERENT – Draghița Doina Bădianț 

 REFERENT – Elena Mureșan 

 ȘOFER – Ovidiu Mâț 
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OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE ale DJC TIMIȘ ÎN 2020 

 
 Programul AREAL BANAT, Proiectul Patrimoniul imobil – Arheologie  

 
I. Dezvoltarea unui mecanism consultativ în domeniul culturii  
II. Diseminarea activităţilor de cercetare în domeniul patrimoniului imobil 
III. Digitizarea patrimoniului cultural pentru sprijinirea accesului publicului și atragerea unui nou public  
IV. Organizarea de cursuri de familiarizare a cetățenilor ce activează în arii diverse cu acțiunile de promovare și protejare a 

patrimoniului cultural al Timișoarei și al județului Timiș 
V. Continuarea proiectului de digitizare a informațiilor legate de imobilelor istorice, a celor aflate în zone de protecție și în zone 

protejate din zone de protecție din Timișoara și județul Timiș  
VI. Susținerea proiectului “Timișoara Capitală Culturală Europeană” 
VII. Continuarea proiectului de realizarea unui Repertoriu al tumulilor din jud. Timiș (identificare pe teren, realizare fișă de sit, 

înregistrare coordonate Stereo 1970, diseminare informații către proprietari și autoritățile publice locale din zona vizată) 
VIII. Continuarea proiectului „Protejează trecutul. Protejează siturile arheologice. Jdioara ești tu” - proiect marcare trasee turistice 

- educaționale către Cetatea medievală Jdioara 
IX. Editarea și tipărirea revistei de specialitate Patrimonium Banaticum 2020 
X. Promovarea, protejarea şi reintegrarea în circuitul naţional şi internaţional a patrimoniului cultural imobil al Banatului 

 

 Programul AREAL BANAT, Proiectul Patrimoniul imobil – Monumente 
 

I. Susținerea programului pentru pregătirea specialiștilor în domeniul restaurării patrimoniului cultural, dezvoltarea unui mecanism 
consultativ în domeniul culturii  

II. Dezvoltarea unui mecanism consultativ în domeniul culturii 
III. Susținerea programului pentru pregătirea specialiștilor în domeniul restaurării patrimoniului cultural, dezvoltarea unui mecanism 

consultativ în domeniul culturii  
IV. Dezvoltarea unui mecanism consultativ în domeniul culturii 
V. Digitizarea patrimoniului cultural pentru sprijinirea accesului publicului și atragerea unui nou public 
VI. Sprijinirea autorităților locale prin oferirea de suport tehnic, legislativ și financiar în procesul de reconversie a spațiilor industriale 

dezafectate în hub-uri culturale și de protejare si valorificare a patrimoniului industrial 
VII. Susținerea proiectului “Timișoara Capitală Culturală Europeană” 
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VIII. Indexarea în baza de date a 40 de monumente istorice din municipiul Timișoara 
IX. Acordarea de consultații gratuite, săptămânal pentru cetățenii/organizațiile care intenționează să demareze  lucrări de renovare, 

consolidare, reconversie a imobilelor aflate în patrimoniul cultural al județului Timiș 
 
 

 Programul AREAL BANAT Proiectul Patrimoniul mobil 
 
 

I. Protejarea, conservarea și depozitarea patrimoniului muzeelor 
II. Digitizarea patrimoniului cultural pentru sprijinirea accesului publicului și atragerea unui nou public 
III. Susținerea proiectului “Timişoara Capitală Culturală Europeană” 
IV. Dezvoltarea unui mecanism consultativ în domeniul culturii  
V. Promovarea, protejarea şi reintegrarea în circuitul naţional şi internaţional a patrimoniului cultural mobil al Banatului (judeţul 

Timiş). 
 

 

 Programul AREAL BANAT Proiectul Memorie culturală 
 

I. Digitizarea patrimoniului cultural pentru sprijinirea accesului publicului și atragerea unui nou public 
II. Dezvoltarea educației artistice și culturale la nivelul învățământului universitar, precum și a cercetării științifice în domeniul 

patrimoniului la nivel universitar  
III. Susținerea proiectului “Timișoara Capitală Culturală Europeană” 
IV. Popularizarea activității culturale locale, zonale și naționale prin publicarea de informații complexe pe canalele social media 

despre artiștii și evenimentele culturale găzduite și/sau organizate de DJC Timiș 
V. Susținerea proiectului Timișoara Capitală Europeană a Culturii  

 

 Programul PLAI  BĂNĂŢEAN 
 

I. Dezvoltarea educației artistice și culturale la nivelul învățământului universitar, precum și a cercetării științifice în domeniul patrimoniului la 
nivel universitar 

II. Susținerea proiectului “Timișoara Capitală Culturală Europeană” 
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III. Dezvoltarea educației artistice și culturale la nivelul învățământului universitar, precum și a cercetării științifice în domeniul patrimoniului la 
nivel universitar 

IV. Valorificarea, conservarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului imaterial, a expresiilor culturale tradiţionale ale zonei. 
V. Organizarea de concerte, evenimente împreuna cu tinerii muzicieni 

 Programul AREAL BANAT - Artele spectacolului și arte vizuale 
I. Dezvoltarea educației artistice și culturale la nivelul învățământului universitar, precum și a cercetării științifice în domeniul patrimoniului la 

nivel universitar 
II. Susținerea proiectului “Timișoara Capitală Culturală Europeană” 
III. Spectacole de teatru susținute de artiști profesioniști în sala Studio a Casei Artelor și în Curtea cu castan  
IV. Desfășurarea unui proiect amplu de teatru pentru copii și tineri prin organizarea de spectacole și ateliere de teatru pentru copii și tineri 
V. Promovarea artelor plastice timișorene prin organizarea de expoziții în galeriile Casei Artelor  

 Programul BIBLIOTECA  VIE 
 
I. Dezvoltarea educației artistice și culturale la nivelul învățământului universitar, precum și a cercetării științifice în domeniul 

patrimoniului la nivel universitar 
II. Susținerea proiectului “Timişoara Capitală Culturală Europeană” 

 

COMPARTIMENT PATRIMONIU IMOBIL  
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ TIMIȘ 

Consilier superior: Maria Alina Târtea 

 
I. LEGISLAȚIE 

 
 LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. 

 ORDONANŢĂ de urgenţă nr. 16 din 27 martie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului 

cultural naţional mobil. 

 LEGE nr. 105 din 7 aprilie 2004 pentru modificarea Legii 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. 
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 HOTĂRÂRE nr. 518 din 28 aprilie 2004 privind Normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile 

 HOTĂRÂRE nr. 1420 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile 

 LEGE nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice 

 LEGE nr. 292 din 27 iunie 2003 privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale 

 LEGE nr. 196 din 13 mai 2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei 

 LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 privind promovarea culturii scrise 

 ORDONANŢĂ nr. 79 din 27 august 1998 privind organizarea şi funcţionarea Fondului Cultural Naţional 

 HOTĂRÂRE nr. 459 din din 10 iunie 1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor ce 

constituie Fondul cultural naţional 

 HOTĂRÂRE nr. 277 din 8 aprilie 1999 pentru înfiinţarea Consiliului Fondului Cultural Naţional şi aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a Consiliului Fondului Cultural Naţional şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Fondului 

Cultural Naţional. 

 ORDONANŢĂ nr. 10 din 21 ianuarie 2005 privind reglementarea unor măsuri financiare 

 LEGE nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 

interes general. 

 ORDIN nr. 2364 din 8 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care 

constituie Fondul cultural naţional. 

 

COMPARTIMENT PATRIMONIU ARHEOLOGIE 
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ TIMIȘ 

Consilier principal: dr. Victor Bunoiu 

 
I. Legislație 

 
 LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. 

 ORDONANŢĂ de urgenţă nr. 16 din 27 martie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului 

cultural naţional mobil. 

 LEGE nr. 105 din 7 aprilie 2004 pentru modificarea Legii 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. 
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 HOTĂRÂRE nr. 518 din 28 aprilie 2004 privind Normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile 

 HOTĂRÂRE nr. 1420 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile 

 LEGE nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice 

 LEGE nr. 292 din 27 iunie 2003 privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale 

 LEGE nr. 196 din 13 mai 2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei 

 LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 privind promovarea culturii scrise 

 ORDONANŢĂ nr. 79 din 27 august 1998 privind organizarea şi funcţionarea Fondului Cultural Naţional 

 HOTĂRÂRE nr. 459 din din 10 iunie 1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor ce 

constituie Fondul cultural naţional 

 HOTĂRÂRE nr. 277 din 8 aprilie 1999 pentru înfiinţarea Consiliului Fondului Cultural Naţional şi aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a Consiliului Fondului Cultural Naţional şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Fondului 

Cultural Naţional. 

 ORDONANŢĂ nr. 10 din 21 ianuarie 2005 privind reglementarea unor măsuri financiare 

 LEGE nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 

interes general. 

 ORDIN nr. 2364 din 8 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care 

constituie Fondul cultural naţional. 

 

COMPARTIMENT PATRIMONIU MOBIL 
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ TIMIȘ 

Consilier principal: Dana Stancovici 
I. LEGISLAȚIE 
 LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 actualizata 2018, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – republicată  

 LEGE NR. 422 DIN 18 IULIE 2001 – republicată – privind protejarea monumentelor istorice 

 LEGE nr. 120 din 04 mai 2006 monumentelor de for public – ACTUALIZATA  

 HOTĂRÂRE nr. 1309 din 20 noimbrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi 

modaliţăţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia. – ACTUALIZATA  
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 ORDIN nr. 2237 din 27 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice – ACTUALIZATA 

HOTĂRÂRE nr. 610 din 29 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării 

de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat. – ACTUALIZATA  

 ORDIN nr. 2682 din 13 iunie 2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi evidenţă a monumentelor istorice, a Listei 

monumentelor istorice, a Fişei analitice de evidenţă a monumentelor istorice şi a Fişei minimale de evidenţă a monumentelor istorice. – 

ACTUALIZATA  

 ORDIN nr. 2684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a 

conţinutului acesteia. – ACTUALIZATA 

 HOTĂRÂRE nr. 493 din 1 aprilie 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista 

patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice 

înscrise în Lista patrimoniului mondial. – ACTUALIZATA  

 INSTRUCȚIUNILE  nr.01/2016 privind exercitarea competențelor de emitere a avizului Ministerului Culturii privind intervențiile de punere 

în siguranță a elementelor și părților de construcție care prezintă pericol public, elemente ale monumentelor istorice, construcțiile din zonele de 

protecție ale monumentelor istorice și din zonele construite protejate și ale altor construcții pentru care s-a instituit un regim de protecție din 

punct de vedere cultural prin documentații de urbanism.  

 Legea nr. 209 din 3 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Ordin nr. 2797 din 14 noiembrie 

2017 privind stabilirea tipurilor de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele 

protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a condițiilor în care se pot emite avize fără consultarea 

Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice  

 ORDIN nr. 2515 din 28 iunie 2018 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru 

intervențiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate 

 

COMPARTIMENT CULTURĂ, ASISTENȚĂ MANAGEMENT, 

RESURSE UMANE 
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ TIMIȘ 

Consilier superior: Andreea Medinschi (responsabil Comunicare) 

 
I. LEGISLAȚIE 
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 HOTĂRÂRE nr. 1066 din 10 septembrie 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici 

 HOTĂRÂRE nr. 611 din 4 iulie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici 

 LEGE nr. 251 din 23 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. 

 LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999, republicată în 29 mai 2007 privind Statutul funcţionarilor publici 

 LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 administraţiei publice locale 

 LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

 HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public 

 LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 

 HOTĂRÂRE nr. 1209 din 14 octombrie 2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici 

 LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 525 din 2 august 2007 privind Codul de conduită a 

funcţionarilor publici 

 HOTĂRÂRE nr. 1723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii 

cu publicul 

 LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

 HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public 

 LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 

 ORDONANȚA nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, actualizată în 2016  

 HOTĂRÂRE nr. 1723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii 

cu publicul 
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RAPORT DE ACTIVITATE 

2020 

Direcția județeană pentru Cultură Timiș 
 

 
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 

 

Departamentul Patrimoniu Imobil –  Monumente 
nu are  in derulare un program sistematic de 
inventariere redactare/actualizare care să se 
desfăsoare la nivel de judet. 

- Personalul angajat (1 consilier) şi 
personalul contractual (1 persoană 
cu 4h şi 1 pesoană cu 8h) acoperă 
doar necesitatile de bază pentru  
funcționarea departamentului 
Monumente istorice şi Arheologie 
(specialitate Monumente Patrimoniu 
Imobil). 

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

DJC Timiş nu a transmis în anul 2020 la INP date 
in vederea actualizarii/corectarii LMI 

Este o consecinţă în lipsa aplicării 
unui program de inventariere 

redactare/actualizare, la nivel de 
judet. 

 

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

Clasare imobil de la adresa str. Abrud, nr. 16, 
Timişoara 

DJCTm Nr.585 / 13.07.2020 
 

DJC Timis nu a întocmit dosarul de 
clasare până la data prezentei-– în 
lucru 

Clasarea podului de cărămidă – intravilan comuna 
Găvojdia, DJ 584AB, km 0+766, judeţul Timiş  

DJCTm Nr. 2246 / 13.07.2020 DJC Timis nu a întocmit dosarul de 
clasare până la data prezentei– în 
lucru 

Clasarea podului de cărămidă Tapia din Lugoj, 
judeţul Timiş  

DJCTm Nr. 2936 / 14.09.2020 
 

DJC Timis nu a întocmit dosarul de 
clasare până la data prezentei 



  

2 
 

Clasarea podului de Fier din Lugoj, judeţul Timiş  DJCTm Nr. 2936 / 14.07.2020 
 

DJC Timis nu a întocmit dosarul de 
clasare până la data prezentei – în 
lucru 

Clasarea podului de cărămidă – extravilan comuna 
Parţa, DJ 593B, km 5+000, judeţul Timiş  

DJCTm Nr. 2245 / 13.07.2020 
 

DJC Timis nu a întocmit dosarul de 
clasare până la data prezentei – în 
lucru 

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

Nu este cazul   

5. Obligatii privind folosinta monumentului istoric, elaborate si transmise proprietarilor / administratorilor  

Nu este cazul Din cauza numărului foarte mare 
de imobile, DJC Timiş întocmeşte 
obligaţia de folosinţă doar la 
solicitarea beneficiarilor şi cu 
concursul acestora. 

 

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 

 

313 Avize rezultate în urma analizei în 
CZMI 12, in baza ORDINULUI nr. 
2.797 din 14 noiembrie 2017 fără 
consultarea comisiei şi Avize 
emise pentru intervenţii în regim 
de urgentă 

Pot fi scanate si transmise. 

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

Nr. crt. LOCAȚIE REGIM JURIDIC IMOBIL CONSTATĂRI REZULTAT 

1 Str.Trandafirilor nr. 
21, Giroc, Jud. Timiş 

zona de protecție a Bisericii 
"Sf. Dumitru", cod LMI TM-
II-m-B-06235, cuprinsă în 

L.M.I. 2015 

- demolare imobil 
existent la adresa str 
Trandafirilor nr. 21 
- edificare imobil 
parter, etaj 1 cu 
începere turnare stâlpi 
etaj 2 

 

PV CONSTARARE din 
31.07.2020 Nr DJC Timis 

2515/31.07.2020 
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2 Străzi, alei şi 
trotuarelor, podurilor 

şi pasajelor din 
municipiul Timişoara. 

Zone de protecţie şi Zone 
Protejate conform PUG şi 

LMI-2015 

- Lucrările se 
desfășoară în lipsa 
autorizației de 
construire; 
-  Lucrările se 
desfășoară cu 
nerespectarea Avizului 
de Specialitate nr. 130 / 
Z / 14.05.2018 
-  

AVERTISMENT încetare 
lucrări Nr. 928/17.03.2020  
 
PROCES VERBAL DE 
CONSTATARE Din  
17.03.2020, Nr DJC Timiş 
984/17.03.2020 
 
PLÂNGERE PENALĂ Nr DJC 
Timis 1071/26.03.2020 

3 Str. I.L Caragiale, nr. 
1, Timişoara, jud Tim 

Poz 62 Cod TM-II-a-A-
06097, Ansamblul urban 

"Fabric" (II), zona de 
protecţie a imobilului 
monument cuprins la 

Poziţia 87, Cod TM-II-m-B-
06126, „Sinagogă” Str. 

Caragiale I.L. 2sec. XIX-XX 

Lucrări fără Autorizaţie 
de construire 

Avertisment verbal de 
încetare lucrări 

 
PROCES VERBAL DE 
CONSTATARE din 
31.07.2020, nr. DJC Timiş 
2514/31.07.2020 

 

4 Catedralei 
mitropolitane "Sf. Trei 

Ierarhi"Timişoara 

Protejată Catedrala 
mitropolitană "Sf. Trei 

Ierarhi", cod LMI TM-II-m-
A-06138, poz. 131 

Lucrări fără Autorizaţie 
de construire şi făra 
Avizul de specialitate 
DJC Timiş 

AVERTISMENT încetare 
lucrări Nr. DJC Timiş 
2940/02.09.2020 

4 Str. 9 Mai nr.3, 
Timisoara, jud Timiş 

la Poz. 60, cod LMI TM-II-s-
A-06095, Situl urban 

Cartierul "Cetatea 
Timişoara" 

Lucrări  fără Avizul DJC 
Timiş:  

AVERTISMENT încetare 
lucrări nr.DJC Timiş  ....din 
23.10.2020 

 

5 Pţa Sf. Gheorghe nr. 
1, ap. 13-14, 

Timişoara Jud Timiş 

la Poz. 60, cod LMI TM-II-s-
A-06095, Situl urban 

Cartierul "Cetatea 
Timişoara" 

Prăbuşire tavan şi perete 
la imobilul de la adresa  
Piaţa Sfântu Gheorghe, 

nr. 1, Timişoara, jud 
Timiş 

PROCES VERBAL DE 
CONSTATARE din 
16.10.2020 Nr DJC Timiş 
3559/19.10.2020 

 

 
OBSERVAȚII: Departamentul Patrimoniu Imobil – Arhitectură efectuează controlul propriu în mod aleator în urmatoarele cazuri:  

 autosesizare la deplasarea în teren sau din media;  

 în urma solicitării la recepțiile de lucrări;  

 la solicitarea beneficiarului /constructorului/arhitectului/dirigintelui de şantier, în timpul execuţiei lucrărilor;  

 la sesizări apărute în vederea emiterilor dispoziţiilor de şantier.  
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DJC Timiş și-a desfășurat activitatea în 2020 având 4 angajati cu legitimaţii de control (2 - Patrimoniu Imobil (Arhitectură și Arheologie), 1-
Patrimoniu mobil, 1- Director executiv). Activitatea de control fiind o activitate permanentă este o acțiune solicitantă şi cu factor de risc ridicat 
în anumite cazuri (imobile deţinute de proprietari cetăţeni rromi, persoane agresive). 

 

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 

 

DJC Timiş nu a formulat propuneri noi.   

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

Nu avem cunoştinţă de şantiere sub PNR   

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 
aplicare a Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismul şi de elaborare 
şi actualizare a 
documentaţiilor de urbanism 
din 26.02.2016 

 

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 

 

3 PUZ 
 

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 29-
30, Timisoara, jud. Timis – ZDP- 
„Plan urbanistic zonal ansamblu 
de cladiri cu functiuni mixte – 
locuire colectiva, comerti, servicii 
si turism” 
 
Str. Dacilor nr. 14, Timisoara jud 
Timis - Poz 61 Cod TM-II-s-B-
06096 Situl urban "Fabric" (I) PUZ 
- centru modern de evenimente 
speciale si servicii de turism 
 
Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 
5,Timisoara, jud Timis Cod 142 
TM-II-a-B-06113 Ansamblul urban 
"Splaiul Nicolae Titulescu" 
Dezvoltare proiect imobiliar mixt 
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Centrul pentru Artă Tehnologie 
și Experiment Multiplexcity 

2 PUG 1.Plan Urbanistic General al 
comunei Dumbrava jud Timiș; 
Comuna Dumbrava, sat 
Dumbrava, Rachita și Bucovăț 
 
2.Plan Urbanistic General 
comuna Boldur 

 

11.Avize acordate pentru PUD-uri si proiecte de executie in zone de protectie / zone construite protejate – 
monumente categoria A  

55 Proiecte de execuție  

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

258 Proiecte de execuție  

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 

1 - - 

 

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 

 

 32 Acorduri 
32 Avize 
5 Comunicări 

 DJC Timiş nu are capacitatea de a 
verifica intervenţiile efectuate, 
propuse prin Acord. Proprietarii nu 
anunţă începerea/finalizarea 
lucrărilor, termenul de valabilitate al 
Acordului este de 24luni.  
 
Este problematic Art. 1, alin (3) prin 
care depășirea termenului prevăzut 
(30 de zile )se consideră că lucrările 
notificate beneficiază de acord tacit. 

file:///C:/Users/Cultura/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp198270/00077704.htm
file:///C:/Users/Cultura/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp198270/00077704.htm
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DJC Timiş are un volum mare de 
solicitări de avizare si o capacitate 
mică de 
elaborare/răspuns/comunicare/ 
consultanță, iar termenul de 30 de 
zile uneori se depăseşte. 

5. 
Consultanta de specialitate 
acordata pentru protejarea 

monumentelor istorice 

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

 

PUZ Abator Privitor la respectarea indicatorior 
urbanistici, regim de inalţime, 

amplasare obiectivelor propuse în 
cadrul ansamblului; reabilitarea 

monumentului 

 

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 
roman... 

15.Monumentele istorice care au facut obiectul exercitarii dreptului de preemptiune   

 

 

Document Număr de documente privitoare la neexercitarea dreptului de preempțiune/lună  
Total  

 
ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec 

Comunicări 4 6 2 - 3 3 4 3 7 7 5 - 44 

ZDP 10 10 15 3 5 10 12 4 12 13 9 2 105 

ZP 42 28 24 7 6 29 17 23 25 17 11 4 233 

Către PMT - 1 1 1 - - 1 1 - - - - 5 

Total în 2020: 387 
 

7. 

Respectarea prevederilor 
legale privind protejarea si 

punerea in valoare a 
monumentelor istorice 

 
Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicata 
 

 

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

 

Verificarea respectarii obligatiilor 
proprietarilor/administratorilor de monumente si 
ale autoritatilor administratiei publice locale se 
realizează de către DJC Timiş ca urmare a 
sesizării intervenţiilor neautorizate. 

 DJC nu are un program de 
urmărire/verificare a respectării 
obligaţiilor proprietarilor/asociaţiilor 
de proprietari; 
 
Nu avem cunostintă de imobilele 
deținute de administraţia publică 
locală 
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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 

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

Colaborări cu IPJ Timiş, ISC Vest şi PMT In funcţie de situaţie Nu există o cooperare eficienta şi 
integrată în baza unui cadru 

reglementat. 

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

Nu este cazul   

18. Activitatea de secretariat a comisiei zonale a monumentelor 

DJC Timiş – sediu CZMI12 222 de dosare – şi 220 subiecte 
analizate in cadrul sedinţelor 
CZMI: 
 
DJC Timiş - transmitere 
convocator, asigură asistenţă 
tehnică pentru comisiile executate 
online (7 sedinţe), cominicări cu 
membrii CZMI. 

Este necesar a se organiza o 
platforma pentru depunere online a 
documentaţiilor, a se stabili 
modalitatea de validate in timpul 
CZMI a fiselor de VOT si 
centralizator – securitatea 
informaţiei. 

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

1. Plângere penală împotriva AN 
(autor necunoscut) privind executarea de lucrări 
fără autorizație de construire/fără aviz în zona 
istorică, în speță trotuarele înlocuite în anul 2020 în 
tot centrul municipiului Timișoara. 
 
2. Dosar 2326/30/2020 al Tribunalului Timiș, 
reclamanți MUNICIPIUL TIMISOARA 
REPREZENTAT PRIN PRIMAR, PRIMARUL 
MUNICIPIULUI TIMISOARA, obiect anulare act și 
obligarea DJCT la emiterea avizului pentru 
lucrările propuse la Podul Mihai Viteazu Timișoara, 
soluționat prin hotărâre civilă 849/15.10.2020 în 
sensul respingerii cererii. 
 

Timișoara, reclamant SC GROALSTOC SA, 

  

3. Dosar  953/59/2018    al  Curții  de  Apel
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obiect anulare act și obligarea pârâților DJCT și 
Ministerul Culturii să claseze doar un corp (C1) din 
Cazarma de Cavalere Lugoj. 
Hotărâre în primă instanță, sentința nr. 
398/30.12.2020, soluția pe scurt, ”obliga paratele 
sa dispună încadrarea ansamblului Cazărmii ca 
monument istoric în grupa B, iar în cadrul 
ansamblului încadrarea ca monumente istorice în 
grupa B a corpurilor C1, C2 şi C3 împreună cu 
arcele de legătură.” 
 
4. Dosar 784/30/2019 a Tribunalului Timiș, 
reclamante SC TEX TIM 3R SA, SC PALICOAT 
SRL, BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL NEBELA 
ADRIANA MARIA, obiect anulare act – aviz DJCT 
-  soluționat prin Sentința 281/2020 29.05.2020 a 
Tribunalului Timiș și Decizia 1018/27.10.2020 a 
Curții de Apel Timișoara, în sensul respingerii 
cererii ca inadmisibilă. 
 
5. Dosar 25439/325/2020 al Judecătoriei 
Timișoara, obiect: constatare nulitate act – proces 
verbal de recepție - reclamanți  SC DISEMAG SA, 
Cristea Simona Marinela și Cristea Lucian Mihai. 
Prin încheierea din 13.01.2021 s-a declinat 
competența în favoarea Tribunalului Timiș. 
 
6. Dosar 32933/325/2020  al Judecătoriei 
Timișoara, petent DJCT, intimat Trif Alexandru 
Casian, obiect plângere împotriva soluției de 
netrimitere în judecată, soluționat prin sentința 
penală 46/13.01.2021 în sesnul admiterii plângerii. 
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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  

 

 

Nu se aplica la nivel de judetul Timiş DJC Nu are capacitatea de a 
urmari colectarea taxelor conform  

art 51. 
 
 

Sugeram intocmirea Normelor de 
aplicare. 

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: 

neaplicabil   

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

Monitorizarea stării de conservare a bisericilor de 
lemn din zona Făget care fac parte din patrimoniul 
cultural național,  înscrise în Lista Monumentelor 
Istorice a judeţului Timiş 2004 - republicată în 
2015, 

S-a verificat starea de conservare 
a 18 biserici de lemn și s-a făcut 
o inventariere a stării de 
conservarea a patrimoniului mobil 
aparținând acestora. 

Raport DJCTimis nr. 
Nr.2003/25.06.2020 

 

Legea 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicata 
 
Legea 185 din 25 iunie 2013 
privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate 

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 

DJC Timiş a participat în cadrul Grupul de 
lucru în anul 2019. In anul 2020 nu s-a organizat 
nici o întâlnire. 
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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 

 

Fabrica de tramvaie 
Fabrica de palarii 
Fabrica de piele 
PUZ Dacilor 14 

Identificare si punere in valoare. 
DJC Timiş, a indentificat bunuri 

de patrimoniu si a propus 
clasarea (fabrica de tramvaie) 

sau integrarea în noua investiţie 
(demolări Fabrica de pălării sau 

Fabrica de piele) 

 
 
 
 
 
 
 

II. PATRIMONIU ARHEOLOGIC  

ACTIVITATE COMPARTIMENT ARHEOLOGIE 

Tip Documente 

NUMĂR PER LUNĂ 

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. TOTA
L 

Terenuri Extravilane  
Informări / Negații L17/2014 

5 8 4 2 4 16 10 8 8 8 3 2 78 

Terenuri extravilane  
 Avize  specifice Legea nr. 17/2014  

1 4 2 - 5 2 - 3 2 9 1 - 29 

Legea nr. 544/2001 – Informări  - 2 1 - 1 - 2 - 2 1 2 1 12 

Certificate descărcare de sarcină 
arheologică, emise cu aprobarea 
Comisiei Naţionale de Arheologie 

2 5 - - 5 9 2 8 2 1 - 1 35 

Avize în zone cu patrimoniu 
arheologic reperat 

3 10 4 5 4 5 2 3 7 3 4 3 53 

Informari (zonă patrimoniu) -
necesitate cercetare arheologică 

preventivă / supraveghere 
arheologică 

3 2 2 5 1 3 2 4 1 2 5 1 31 

Avize pentru obținerea permisului 
de exploatare ANRM (exploatări) 

8 9 9 15 8 15 10 11 2 13 10 11 121 

Avize PUZ-uri extravilane 1 11 7 3 9 8 5 4 6 12 19 14 99 
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Informari (zonă cu potențial 
arheologic) – diagnostic 

intruziv/evaluare teoretică 

26 20 7 5 5 20 23 17 14 23 29 14 203 
 

Corespondență interinstituțională  14 22 18 8 16 26 14 23 9 18 15 6 189 

Nr cazuri de colaborare cu Poliţia  - - - - - - - - 2 - - - 2 

Preemţiuni situri în LMI - 1 1 - - - 2 - 2 - - 1 7 

Inventariere/Actualizare informații 
situri arheologice RAN 

26 32 - - 50 14 9 - - - - - 130 

Documentații transmise MC în 
vederea corectării/actualizării 
datelor din LMI – Secțiunea 

Arheologie 

- - - - - - - - - - - 3 3 

PV-uri predare-primire bunuri 
arheologice descop. cu det. metale / 

constatare) 

4 - 3 - - 2 - 2 1 2 - - 14 

PV-uri control verificare Standarde 
și Proceduri arheologice, sesizări 

3 4 1 1 13 2 2 3 11 5 2 1 48 

TOTAL 96 130 59 44 121 122 83 86 69 97 90 58 1055 

 

TOTAL RAPOARTE ARHEOLOGICE TIMIŞ 2020 

TIP CERCETARE UVT MNB MNUAI MIEL* U1DEC*
* 

IAB*** ARFTM***
* 

MBMR**
*** 

TOTAL 
CERCETĂRI 

SISTEMATICE 2 5 - - - - - - 7 

DIAGNOSTICE 110 20 - 1 - 2 1 2 136 

PREVENTIVE 22 4 - - 1 2 - - 29  

SUPRAVEGHERI 13 13 1 - - 1 - - 28 

TEORETICĂ 1 3 - - - - - - 4 

TOTAL RAPOARTE PE 
INSTITUŢII 

148   45 1 1 1 5 1 2 204 

 
* Muzeul de Istorie și Etnografie Lugoj  
** Universitatea „1 Decembrie” Alba Iulia  
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*** Institutul de Arheologie Vasile Pârvan București  
**** Academia Română – Filiala Timiș  
***** Muzeul Banatului Montan Reșița  
 

ACTIVITATE CONTROL ARHEOLOGIE 
 

INTERVENȚII / SESIZĂRI 

Nr. 
crt. 

LOCAȚIE DATĂ ZONĂ/INSTITUȚIE 
CONTROLATĂ 

PARTICIPANȚI CONSTATĂRI REZULTAT 

1 Brănești, oraș Făget 18.01.20 Brănești – extravilan; 
locație identificată cu 
detectorul de metale 

V. Bunoiu (DJC Timiș) 
Dragoș Diaconescu 
(Muzeul Național al 

Banatului) 

Identificare fragmente 
ceramice 

Instituire sit arheologic. 
Înregistrare în RAN 

2 Jena, com. Găvojdia 18.01.20 Jena extravilan - locație 
identificată cu detectorul 

de metale 

V. Bunoiu (DJC Timiș) 
Dragoș Diaconescu 
(Muzeul Național al 

Banatului) 

Identificare fragmente 
ceramice 

Instituire sit arheologic. 
Înregistrare în RAN 

3 Herneacova, oraș 
Recaș 

26.01.20 Așezarea fortificată de la 
Herneacova 

V. Bunoiu (DJC Timiș) 
 

Depozitare deșeuri 
menajere/construcție în 

zona de protecție a 
monumentului istoric 

Adresă Garda de Mediu  
Adresă Primăria Recaș 

4 Parcul I. C. Brătianu 
Timișoara 

07.02.20 SC Elf Road SRL 
Primăria Timișoara 

V. Bunoiu (DJC Timiș) 
Sofia Bertea (DJC Timiș) 

 

Demarare lucrări 
investiționale 

Efectuare lucrări doar cu 
supraveghere arheologică 

5 Str. Matei Corvin, nr. 
6, Timișoara 

17.02.20 Str. Matei Corvin, nr. 6, 
Timișoara 

V. Bunoiu (DJC Timiș) 
 

Lucrări de execuție 
branșament apă. 

Umpluturi moderne 

Continuare lucrări 

6 Str. Regimentul 5 
Vânători Timișoara 

24.02.20 Aquatim Sofia Bertea (DJC Timiș) 
 

Intervenție pt remediere 
rețea apă. Umpluturi 

moderne. 

Continuare lucrări 

7 Sânmartinu Maghiar - 
extravilan 

19.03.20 SC Agricola Alba SRL V. Bunoiu (DJC Timiș) 
 

Situri arheologice 
afectate de lucrările de 

nivelare 

Solicitare efectuare 
cercetări arheologice 

preventive 

8 Filarmonica Timișoara 23.04.20 Primăria Timișoara Sofia Bertea (DJC Timiș) 
 

Structura descoperită e 
un bazin de retenție 

modern 

Continuare lucrări 

9 Sânandrei extravilan 11.05.20 Primăria Sânandrei V. Bunoiu (DJC Timiș) 
 

Lucrări modernizare 
drumuri agricole fără 

Solicitare respectare aviz 
DJC Timiș 
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supraveghere 
arheologică 

10 Moșnița Nouă 14-
15.05.20 

Str. Ciucaș, nr. 30 
Str. Deta 

V. Bunoiu (DJC Timiș) 
 

Absență materiale 
arheologice 

Continuare lucrări 

11 Sânmartinu Maghiar - 
extravilan 

15.05.20, 
19.05.20 

SC Agricola Alba SRL V. Bunoiu (DJC Timiș) 
Sofia Bertea (DJC Timiș) 

 

Efectuare canal irigație 
care a afectat siturile 

arheologice 

Plângere Parchet 
Timișoara 

12 Cartier Mehala, 
Timișoara 

20.05.20 Sit arheologic Mehala 
II/beneficiar Luca Petru 

V. Bunoiu (DJC Timiș) 
 

Efectuare diagnostic 
arheologic. 

Demarare cercetări 
arheologice preventive 

13 Dudeștii Noi, Str 
Dealului 

21.05.20 Primăria Dudeștii Noi V. Bunoiu (DJC Timiș) 
Dragoș Diaconescu 
(Muzeul Național al 

Banatului) 

Descoperire oseminte 
umane; Așezare epoca 

bronzului 

Sistare lucrări; Demarare 
cercetări arheologice 

preventive 

14 Pța. Sf. Gheorghe nr. 
2-3 

26.05.20 Aquatim Dan Vlase (DJC Timiș) Efectuare branșament 
canalizare/apă. 

Umpluturi moderne. 

Continuare lucrări 

15 Strada Simfoniei, 
Dumbrăvița 

10.07.20 SC ORANGE SA Dan Vlase (DJC Timiș) 
 

Nu au fost identificate 
materiale arheologice 

Continuare lucrări 

16 Crivina – Punct 
Leopoldsberg 

19.07.20 Sit arheologic Crivina – 
Punct Leopoldsberg 

V. Bunoiu (DJC Timiș) 
Sofia Bertea (DJC Timiș) 

Dragoș Diaconescu 
(Muzeul Național al 

Banatului) 

Utilizare ilegală a 
detectorului de metale 

Informare IPJ, Post Poliție 
Nădrag; Composesorat 
Jdioara, Ocol Silvic Ana 

Lugojana, Primărie Nădrag 

17 Crivina – Punct 
Leopoldsberg 

02.08.20 
08.08.20 
22.08.20 
13.09.20 
27.09.20 
10.10.20 

Sit arheologic Crivina – 
Punct Leopoldsberg 

V. Bunoiu (DJC Timiș) 
 

Absență intervenții 
neautorizate 

Monitorizare periodică. Sit 
arheologic vulnerabil 

18 Remetea Mare - 
extravilan 

03.09.20 Sit Remetea Mare 11 Sofia Bertea (DJC Timiș) Construcții particulare 
în zonă cu potențial 

arheologic 

Control viitor pentru 
delimitatrea clară a sitului 

arheologic 

19 Bd. Vasile Pârvan, nr. 
6, Timișoara 

03.09.20 Universitatea Politehnica 
Timișoara – Facultatea 

de Chimie 

Sofia Bertea (DJC Timiș) Complexe arheologice 
în profilele suprafeței 

excavate 

Sistare lucrări până la 
asigurarea supravegherii; 

Demarare cercetări 
preventive 
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20 Valcani, Igriș, 
Timișoara, Remetea 
Mare, Lugoj, Crivina 

16.09.20 Situri arheologice RAN 
Acțiunea Pandora 

V. Bunoiu (DJC Timiș) 
Ionuț Popovici (IPJ Timiș) 

 

Verificare stare de 
conservare; respectare 

prevederi legislație 

Monitorizare periodică 

21 Str. 20 Decembrie 
1989, nr. 28, Lugoj 

17.09.20 Costea Ghe. Marian V. Bunoiu (DJC Timiș) 
Ionuț Popovici (IPJ Timiș) 

 

Fragmente ceramice în 
șanțurile excavate 

Efectuare diagnostic 
arheologic intruziv 

22 Parcul I. C. Brătianu 
Timișoara 

22.09.20 SC Elf Road SRL 
Primăria Timișoara 

Dan Vlase (DJC Timiș) 
Dana Stancovici (DJC 

Timiș) 

Lucrările de execuție au 
afectat o structură din 
cărămida, posibil din 

fortificațiile bastionare 

Sistare lucrări; declanșare 
cercetare arheologică 

preventivă. 
 

23 Satchinez extravilan 12.10.20 Satchinez – extravilan; 
locație identificată cu 
detectorul de metale 

V. Bunoiu (DJC Timiș) 
 

Absență fragmente 
ceramice 

Preluare artefacte 
descoperite 

24 Str. Martir Sebastian 
Iordan, nr. 6, 

Timișoara 

27.10.20 Grădinița nr. 33 Sofia Bertea (DJC Timiș) Lucrările de execuție au 
descoperit o structură 
din cărămida, posibil 

din fortificațiile 
bastionare  

Sistare lucrări, curățare 
fragment cărămidă, ridicare 

topografică, model 3D.  

25 Bd. C.D. Loga, nr. 1, 
Timișoara 

12.11.20 PMT – Camera 30  Victor Bunoiu (DJC Timiș)  Lucrările de execuție au 
descoperit fragmente 

osteologice și ceramice  

Sistare lucrări, efectuare 
diagnostic arheologic 

intruziv  

26 Str. Eugeniu de 
Savoya, nr. 14, 

Timișoara  

21.11.20 S.C. AQUATIM S.R.L.  
 

Sofia Bertea (DJC Timiș)  Lucrările de reparație a 
unui hidrant existent nu 
au descoperit obiective 

arheologice  

Continuare lucrări  

27 Str. Matei Corvin, 
Timișoara 

18.12.20  S.C. AQUATIM S.R.L.  
 

Sofia Bertea (DJC Timiș)  Lucrările de reparație a 
unei țevi nu au 

descoperit obiective 
arheologice  

Continuare lucrări  
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II. 1 -  CONTROL ȘANTIERE ARHEOLOGICE 

CERCETĂRI PREVENTIVE / SISTEMATICE 

Nr. 
crt. 

LOCAȚIE DATĂ ZONĂ/INSTITUȚIE 
CONTROLATĂ 

PARTICIPANȚI CONSTATĂRI REZULTAT 

1 Sit Moșnița Veche 
16 

 

08.05.2020 
14.05.2020 

SC Benedetto Casa SRL Victor Bunoiu (DJC Timiș) 
 

Conform proiect 
Conform standarde 

- 

2 Sit Timișoara 
Freidorf 

6.02.2020 Sc Barum Technik SRL 
Str. Ovidiu Cotruș nr. 10 

Victor Bunoiu (DJC Timiș) 
 

Conform proiect 
Conform standarde 

- 

3 Sit Palanca Mare  SC Constructim SA 
Primăria Timișoara 

Liceu Nikolaus Lenau 

Victor Bunoiu (DJC Timiș) 
 

Conform proiect 
Conform standarde 

- 

4 Sit Palanca Mare 6.06.2020 Universitatea de Vest 
Timișoara 

Bazin înot Calea Aradului 1 

Victor Bunoiu (DJC Timiș) 
 

Conform proiect 
Conform standarde 

- 

5 Sit Valcani Vamă 13.05.2020 Sc Emiliana West Rom SRL Victor Bunoiu (DJC Timiș) 
 

Conform proiect 
Conform standarde 

- 

6 Sit Timișoara 25 20.05.2020 Luca Petru Victor Bunoiu (DJC Timiș) 
 

Conform proiect 
Conform standarde 

- 

7 Sit 7 Centura SUD 
TM 

24.06.2020 Tirrena Scavi SPA Victor Bunoiu (DJC Timiș) 
 

Conform proiect 
Conform standarde 

- 

8 Sit 2 Centura SUD 
TM 

11.05.2020 Tirrena Scavi SPA Victor Bunoiu (DJC Timiș) 
 

Conform proiect 
Conform standarde 

- 

9 Sit Dumbrăvița 7 10.08.2020 SC Cessena Trade 
Company 

Victor Bunoiu (DJC Timiș) 
 

Conform proiect 
Conform standarde 

- 

10 Sit Remetea Mare – 
Gomila lui Gabor 

Nord 

04.08.2020 
24.08.2020 

SC Cristina Analisa SRL Victor Bunoiu (DJC Timiș) 
Florin Drașovean (Academia 

Română) 

Deficiențe cercetare 
arheologică 

Recomandări 
respectare 

Standarde și 
proceduri 

11 Sit Moșnița Veche 
16 

08.05.2020 Alina Naghiu Victor Bunoiu (DJC Timiș) 
 

Urne funerare golite de 
inventar pe loc 

Sesizare CNA 

12 Sit Dudeștii Noi – 
Str. Dealului 

12.10.2020 Primăria Dudeștii Noi Victor Bunoiu (DJC Timiș) 
 

Conform proiect 
Conform standarde 

- 

13 Sit Timișoara 36, 
Calea Torontalului 

14.08.2020 Buga Viorel Victor Bunoiu (DJC Timiș) 
 

Conform proiect 
Conform standarde 

- 

14 Sit Moșnița Veche 
17 

11.10.2020 Dădălău Emihail Victor Bunoiu (DJC Timiș) 
 

Conform proiect 
Conform standarde 

- 
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II. 2 – CERCETĂRI ARHEOLOGICE TEREN DJC TIMIȘ 

15 Sit Moșnița Veche 
17 

6.12.2020 Ungur Adrian Victor Bunoiu (DJC Timiș) 
 

Conform proiect 
Conform standarde 

- 

16 Sit Dudeștii Noi – 
Str. Dealului 

9.12.2020 Primăria Dudeștii Noi Victor Bunoiu (DJC Timiș) 
 

Conform proiect 
Conform standarde 

- 

Nr. 
crt. 

LOCAȚIE DATĂ PARTICIPANȚI 

1 Remetea Mare 10.01.2020 V. Bunoiu 

2 Remetea Mare 24-25.01.2020 V. Bunoiu, D. Diaconescu (MNB) 

3 Beba Veche 21.01.2020 V. Bunoiu, O. Rogozea (UVT) 

4 Ghiroda 23.01.2020 V. Bunoiu, F. Drașovean  

5 Dudeștii Vechi 8.02.2020 V. Bunoiu, O. Rogozea (UVT) 

6 Dumbrăvița 13.02.2020 V. Bunoiu, Sofia Bertea 

7 Ghiroda 13.02.2020 V. Bunoiu, Sofia Bertea 

8 Biled 19.02.2020 V. Bunoiu, D. Diaconescu (MNB) 

9 Remetea Mare, Biled 21.02.2020 V. Bunoiu 

10 Remetea Mare 23.02.2020 V. Bunoiu 

11 Biled 26.02.2020 V. Bunoiu, D. Diaconescu (MNB) 

12 Satchinez 26.02.2020 V. Bunoiu, D. Diaconescu (MNB) 

13 Becicherecu Mic 01.03.2020 V. Bunoiu 

14 Satchinez 05.03.2020 V. Bunoiu, D. Diaconescu (MNB) 

15 Sânmartinu Sârbesc 13.03.2020 V. Bunoiu, Sofia Bertea 

16 Bărăteaz 14.03.2020 V. Bunoiu 

17 Variaș 20.03.2020 V. Bunoiu, D. Diaconescu (MNB) 

18 Saravale 21.03.2020 V. Bunoiu, S. Bertea (DJC TM), D. 
Diaconescu (MNB) 

19 Periam 28.04.2020 V. Bunoiu, D. Diaconescu (MNB) 

20 Pesac 29.04.2020 V. Bunoiu, S. Bertea (DJC TM), D. 
Diaconescu (MNB) 

21 Lovrin 30.04.2020 V. Bunoiu, D. Diaconescu (MNB) 

22 Nerău, Tomnatic 05.05.2020 V. Bunoiu, D. Diaconescu (MNB) 

23 Teremia Mare 12-13.05.2020 V. Bunoiu, D. Diaconescu (MNB) 

24 Comloșu Mare 14.05.2020 V. Bunoiu, D. Diaconescu (MNB) 

25 Nerău 14.05.2020 V. Bunoiu, D. Diaconescu (MNB) 

26 Iohannisfeld 19.05.2020 V. Bunoiu, Sofia Bertea 

27 Sânnicolau Mare 21-22.05.2020 V. Bunoiu, D. Diaconescu (MNB) 
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I. CONTRAVENȚII ȘI INFRACȚIUNI 
 

 CONTRAVENȚII 

NR. 
CRT. 

NR. PV/DATĂ CONTRAVENIENT CUANTUM MOTIV 

1 15/23.06.2020 SC RCS & RDS SA 50.000 Încălcare prevederi OG nr. 43/2000. Execuție lucrari fără 
autorizație MC în zone cu patrimoniu arheologic. 

 

 INFRACȚIUNI 

NR. 
CRT. 

NR. ACT SESIZARE 
ORGANE CERCETARE 

PENALĂ 
INCULPAT SIT ARHEOLOGIC INFRACȚIUNE 

1 69/08.01.2020 BALMEZ VASILE-
RADU 

Gomila lui Gabor – Remetea 
Mare 

COD LMI TM-I-s-B-06078 

Încălcare prevederi art. 26 OG nr. 43/2000 – acces cu 
detectoare de metale și utilizarea lor în zone cu patrimoniu 

arheologic 

2 525/12.02.2020 SC RCS & RDS SA Dumbrăvița – Obiectiv 13 
Cod RAN 155270.09 

Încălcare prevederi art. 25 OG nr. 43/2000 – efectuare lucrări 
în zone cu patrimoniu arheologic în absența certificatului de 

descărcare de sarcină arheologică 

3 1924/17.06.2020 SC AGRICOLA ALBA 
SRL 

Sânmartinu Maghiar 1 și 3 
Cod RAN 159204.01, 

159204.03, 

Încălcare prevederi art. 25 OG nr. 43/2000 – efectuare lucrări 
în zone cu patrimoniu arheologic în absența certificatului de 

descărcare de sarcină arheologică 

4 2710/14.08.2020 AUTOR 
NECUNOSCUT 

Sit arheologic Crivina – 
Leopoldsberg 

Încălcare prevederi art. 26 OG nr. 43/2000 – acces cu 
detectoare de metale și utilizarea lor în zone cu patrimoniu 

arheologic 

5 3538/16.10.2020 
(dosar pe rol 2019) 

BORZA NOREL 
TRIF ALEXANDRU 

Așezarea neolitică de la Moșnița 
Nouă, cod RAN 157843.01 

Încălcare prevederi art. 25 OG nr. 43/2000 – efectuare lucrări 
în zone cu patrimoniu arheologic în absența certificatului de 

descărcare de sarcină arheologică 

 
 
 
 

28 Sânnicolau Mare 28.05.2020 V. Bunoiu, D. Diaconescu (MNB) 

29 Otelec 25-27.06.2020 V. Bunoiu, Sofia Bertea 

30 Beregsău Mare 07.11.2020 V. Bunoiu, D. Diaconescu (MNB) 

31 Unip 1.12.2020 V. Bunoiu, D. Diaconescu (MNB) 

32 Ghiroda 6.12.2020 V. Bunoiu 
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IV CERCETĂRI ARHEOLOGICE 
 

DENUMIRE COLECTIV CERCETARE DATĂ LOCAȚIE PARTICIPANȚI/PARTENERI REZULTAT 

Cercetare sistematică 
„Grămurada de la 

Jupani”, Susani, jud. 
Timiș 

Dragoș Diaconescu (MNB) – 
responsabil științific 

Victor Bunoiu, Sofia Bertea 
(DJC Timiș) 

Răzvan Ioan Pinca (Muzeu 
Lugoj) 

Iulian Leonti (Muzeu 
Caransebeș) 

 

6-30 iulie Susani – 
Grămurada de 

la Jupani 

Universitatea de Vest Timișoara 
(instituție organizatoare cercetare) 
Muzeul de Istorie şi Etnografie şi 

Artă plastică Lugoj 
(instituție deținătoare patrimoniu) 
Muzeul Național al Banatului 

Muzeul Județean de Etnografie și 
al Regimentului de Graniță 

Caransebeș 
 

 Cercetare arheologică 
sistematică; 
 

 Recuperare informații (sit 
afectat de braconaj 
arheologic / intervenție 
mecanizată); 

 

 Valorificarea științifică 
informații (raport cercetare 
arheologică CCA) 

Cercetare sistematică 
„Situl arheologic de la 

Crivina - Leopoldsberg”, 
Nădrag, jud. Timiș 

Dragoș Diaconescu (MNB) – 
responsabil științific 

Andrei Georgescu, D. L. 
Ciobotaru (MNB) 

Victor Bunoiu (DJC Timiș) 
Iulian Leonti (Muzeu 

Caransebeș) 
 

Noiembrie 
2020 

Situl arheologic 
de la Crivina - 
Leopoldsberg 

Muzeul Național al Banatului 
DJC Timiș 

Muzeul Județean de Etnografie și 
al Regimentului de Graniță 

Caransebeș 
 

 Cercetare arheologică 
sistematică; 

 Valorificarea științifică 
informații (raport cercetare 
arheologică CCA) 
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III. PATRIMONIU CULTURAL MOBIL 

 

 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,   

 

14 Procese verbale predare – 
primire bunuri arheologice 

descoperite cu detectorul de 
metale 

 

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 

conservare si restaurare a 
bunurilor culturale mobile 

clasate 
 

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

 

1 Bun cultural mobil  retrocedat Coloană votivă romană 

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

- - - 

37. Inștiintari 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  

S-a declanșat procedura de clasare a 49 bunuri 
culturale mobile 

Anunțul STPT Timișoara privind  
valorificarea ca deșeuri a 
mijloacelor de transport și a 
mijloacelor scoase din uz. 
Scoaterea la licitație –fier vechi- a 
49 de bunuri culturale mobile din 
categoria bunuri de importantă 
tehnică 5a 

Proprietar STPT  Timișoara 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00070795.htm%23do
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39. Monitorizarea starii de conservare si de securitate a bunurilor culturale mobile clasate 

- - - 

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 

Control efectuat de DJCTimiș împreună cu 
Serviciul de Investigații Criminale în cadrul 
operațiunii organizate de EUROPOL 

S-au verificat 31 de operatori 
economici din Registrul galeriilor 
de artă autorizate din  jud. Timiș.  

Lista actualizata a agenților 
economici autorizați cu 
comercializarea bunurilor culturale 
mobile – jud. Timiș. 
Adesa MC, DJCTimiș nr. 
3051/28.09.2020 

42. Certificate de export eliberate 

123 45 certificate de export definitive 
5  certificate export temporare 
73 adeverinte de export 

 

3. Litigii nascute din aplicarea legislatiei privind conservarea si protejarea patrimoniului cultural mobil  

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 

 

- - - 

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 

4 Muzeul Peter Jecza 
Muzeul de Artă Timișoara 
Muzeul de transport Public 

Corneliu Miklosi 

- 

file:///C:/Users/Cultura/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp199336/00069906.htm%23do
file:///C:/Users/Cultura/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp133816/00097610.htm
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Muzeul de Istorie, Etnografie și 
Artă Plastică Lugoj  

 

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 
 

 

1 Laborator restaurare componente 
artistice Domul Romano-Catolic 

Timișoara  
Dan Art SRL 

- 

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

- - - 

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  
  

 
 
 

Evaluare stării de conservare a monumentelor 
dedicate Revoluției din Decembrie 1989 
Timișoara.  

Amplasate în 13 locații din 
Timișoara, compun Complexul 
"MEMORIALUL REVOLUȚIEI – 
decembrie 1989"*  

Raport DJCTimiș 4202/16.12.2020 
** sub denumirea de Complex 
"MEMORIALUL REVOLUȚIEI – 
decembrie 1989",  prin OG nr.46 din 
30 ianuarie 2000 se declară 
ansamblu de interes național, în 
12.03.2004 Comitetul Director al 
asociației Memorialul Revoluției, 
propune donarea către Primăria 
Municipiului Timișoara a 12 
monumente amplasate în Timișoara  
și a Complexului Memorial din 
Cimitirul Eroilor spre administrare.  
În prezent în gestiunea Municipiului 
Timișoara figurează doar Complexul 
Memorial din Cimitirul Eroilor, 
statutul acestui Complex de 
monumente este incert. 

file:///C:/Users/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00071943.htm%23do
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Reactualizarea bazei de date privind 
MONUMENTELE COMEMORATIVE DE EROI 
DIN PRIMUL ȘI AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL. 

Pînă la dat de 31.12.2020 au fost 
reactualizate 113 fise a 
monumentelor comemorative 
aflate pe raza a 35 de unități 
administrativ teritoriale din jud. 
Timiș 

DJCTimiș a inițiat un demers de 
inventariere a monumentelor 
comemorative dedicate eroilor din 
Primul și al Doile Război Mondial. 
Acest demers este sprijinit de către 
Instituția Prefectului Timiș. 

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

1 Proiect de restaurare Monument 
Emanuil Ungureanu, amplasat 
Timișoara, p-ța I. Huniade nr.3, 
poz.296, Cod LMI TM-III-m-B-
06308. 
Aviz MC nr.79/CA/2020 

Amsamblu monumental , compus 
din bust de bronz și soclu de piatră. 
Sculptor Gheroghe Groza. 
Bust broz –vandalizat, fragmentat în 
urma furtului 2015. Soclu- 
vandalizat, cu părți  detașate, urme 
de grafitti. 

 
 
 

 1 Aviz pentru lucrări de întreținere – 
bust și soclu monumentul "Avram 
Iancu", Timișoara, bd. Cetății 
nr.24, în curtea Școlii gimnaziale 
nr.19. 

Aparține Societății Cultural-
Patriotice "Avram Iancu" Timișoara 

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 

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

 

Total venituri incasate 2020  în valoare de 
450364,30 lei 

- - 

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  

- - - 
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aflate în zona de protecţie a 
monumentelor istorice şi în 
zonele construite protejate 

 
Legea nr. 182/2000 privind 

protejarea patrimoniului 
cultural national mobil –

republicata 
 

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

- - - 

54. Activitati finantate din veniturile extrabugetare 

S-a efectuat plată: colaboratori -arheologie, 
patrimoniu imobil, personal -salarizare , financiar- 

contabilitate,  editare si tipărire Patrimonium 
Banaticum, plată utilități (gaz, curent, apa, 

telefon, contract servicii de arhivare) 

Au fost finantate activitati în 
valoare de 402159,51 lei 

Excedent an 2020: 48 204,79 lei, 
Excedent anii precedenti 316 270, 
97 lei 
Excedent cumulat de reportat de 
364 475, 76 lei 

 
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  

 

SERILE PATRIMONIULUI 

DENUMIRE ORGANIZARE DATĂ LOCAȚIE Speaker REZULTAT 

Castrum Chery. Istorii 
(Re)descoperite 

(conferință) 

Victor Bunoiu 
Dan Vlase 

Dana Stancovici 

30 ianuarie Direcția 
Județeană pentru 
Cultură Timiș – 

Sala Studio 

Sorin Forțiu 
 

 Diseminarea unei game largi de 
informații cu privire la partimoniul 
bănățean către un public în 
continuă creștere; 

 Întărirea relațiiilor de colaborare 
ale DJC Timiș cu specialiști 
implicați în protejarea/ promovarea 
patrimoniului cultural al jud. Timiș 

 Acoperire mediatică: articole presă 
scrisă / electronică; reportaje 

Public (50) 
Presă 

Iubire. Război. Tradiții. 
Mistere dezgropate 

 26 februarie Direcția 
Județeană pentru 
Cultură Timiș – 

Sala Studio 

Cristian Neghină 
Bogdan Craioban 

Călin Timoc 
Dragoș Diaconescu 

Andrei Stavilă 
Silviu Ene  

Public (55) 
Presă 
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        Lansare revistă DJC 
Timiș Patrimonium 
Banaticum VIII/2018 

Victor Bunoiu 
Dan Vlase 

2 iulie Direcția 
Județeană pentru 
Cultură Timiș – 

Curtea cu Castan 

Victor Bunoiu 
Sorin Vlad Predescu 

 Promovare patrimoniu 
cultural Banat; 

 Promovare activitate DJC 
Timiș; 

 
 
 
 
 
 

Public (49) 
Presă 

EVENIMENTE GĂZDUITE DE CASA ARTELOR 

SOUNDS OF 
SOUL – expoziție 
Maia Truțulescu  

Andreea 
Medinschi 

Marian 
Truțulescu 

06.02 – 18.02 Direcția 
Județeană pentru 
Cultură Timiș – 

Galeria 
Pygmalion 

 

Public (aprox 150) 
Presă 

 Promovarea și dezvoltarea 
creației contemporane 
 

IN FACES – 
expoziție Marian 

Truțulescu 

Andreea 
Medinschi 

Marian 
Truțulescu  

16.01 – 04.02 Direcția 
Județeană pentru 
Cultură Timiș – 

Galeria 
Pygmalion 

 

Public (aprox 150) 
Presă 

 Promovarea și dezvoltarea 
creației contemporane 

 

SINOPTICUS - expoziție 
Tiberiu Giucă 

Andreea 
Medinschi 

Tiberiu 
Giucă 

20.02 – 10.03 Direcția 
Județeană pentru 
Cultură Timiș – 

Galeria 
Pygmalion 

 

Public (aprox 150) 
Presă 

 Promovarea și dezvoltarea 
creației contemporane 
 

AUDIȚIA– 
spectacol de 

teatru  

Andreea 
Medinschi  
Asociația 
Take Five 

Studio 

6.02 Direcția 
Județeană pentru 
Cultură Timiș – 

Studio Art 
 

Public (50) 
Presă 

 Promovarea și dezvoltarea 
creației teatrale 
contemporane 
 

INSTALAȚII – 
expoziție Marcel 

Bunea  

Andreea 
Medinschi  

Marcel 
Bunei 

12.03 – 29.04 Direcția 
Județeană pentru 
Cultură Timiș – 

Eveniment online  Promovarea și dezvoltarea 
creației contemporane 
 



  

25 
 

Galeria 
Pygmalion 

 

 
 

ALERGOTURA – EVENIMENT POPULARIZARE PATRIMONIU CULTURAL PRIN SPORT 

DENUMIRE 
SIT/MONUMENT  

ORGANIZARE DATARE LOCALIZARE PARTICIPANȚI/PARTENERI NUMĂR KILOMETRI  

Bisericile de lemn de la 
Groși, Bulza 

Victor Bunoiu 
 

Sec XVIII  Sat Groși, Bulza  40  Cca. 10  

Biserica lemn 
Românești; Sit 

arheologic Peștera cu 
Apă  

Victor Bunoiu 
 

Sec. XVIII 
Paleolitic, 
Neolitic 
Epoca 

bronzului   

Sat Românești, 
com. Tomești 

40  Cca 7 

 

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 

 

- - - 

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

- - - 

58. Litigii nascute din aplicarea prevederilor legale 

- - - 
 

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 

 

 

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

înființare post nou personal contractual post de execuție – inspector de 
specialitate grad profesional I, 

aprobat prin OMC 
nr.2829/27.04.2020, finanțat în 
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si Patrimoniu National, respectiv a 
municipiului Bucuresti 

HOTĂRÂRE nr. 90 din 10 
februarie 2010, actualizată, 

privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Culturii  

Compartimentul Cultură, 
management, resurse umane 

2020, vacant - nu se poate organiza 
concurs de recrutare conform Lege 

nr. 55/2020 

60. Cursuri de pregatire urmate  

Stancovici Dana – program specializare 
formator cu durata de 180 ore 
 
 

60 de ore teorie, 120 ore practică, 
certificat de absolvire recunoscut 
de MEN și MMJS 
 
 
 

Inițiativă personală angajat, 
abosolvit cu nota 10 la 11.07.2020 

 
 
 

Medinschi Andreea – program specializare 
formator cu durata de 180 ore 
 

60 de ore teorie, 120 ore practică, 
certificat de absolvire recunoscut 
de MEN și MMJS 

Inițiativă personală angajat, 
abosolvit cu nota 10 la 11.07.202 

Bunoiu Victor - curs -  LINC - creșterea 
capacității administratiei publice centrale in 
prevenirea si identificarea cazurilor de conflicte 
de interese, incompatibilitati si averi nejustificate 

 
Organizator: MDRAP prin Agentia 
Nationala de Integritate 
Data curs: 29.10.2020 
 

Nu s-a organizat examen final, fără 
diplomă/certificat absovire 

 
 
 
 
 

IX. MODIFICAREA CADRUL LEGISLATIV 

 Obiectivul/Baza legală Activitatea Detaliere Observatii 

22. 
Imbunatatirea cadrului 

legislativ pentru protejarea 
patrimoniului cultural 

national 

61. Propuneri transmise Ministerului Culturii 

 

1 Propunere privind standarde, 
proceduri, diagnostic intruziv 
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X. TRANSPARENTA SI COMUNICAREA ACTIVITATII IN COMUNITATE 

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

patrimoniului cultural; 

23. 

 
Parteneriate la nivel 

local/judetean/national 

1. Parteneriat cu Asociația Unfold Motion  (3196/24.09.2020) 

2. Parteneriat cu Asociația DELAZERO (3173/22.09.2020) 

3. Protocol de partneriat Asociația prin Banat (667/21.02.2020) 

4. Parteneriat Asociația Circus Faires (1108/30.03.2020) 

 

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

Comunicarea prin 
intermediul mass media 

locala/judeteana/nationala 
 

COMUNICATE DE PRESĂ 

S-au transmis 22 comunicate de presă  1 – Ziua Culturii Naționale 
5 – Evenimente găzduite de Casa Artelor 
3 – Proiect Serile patrimoniului  
1 – Lansare Revistă Patrimonium Banaticum  
2 – Proiect AlergoTura 
1 – Invitație Conferință de presă 
4 – Probleme legate de relațiile cu PMT și alte autorități locale 
(lucrări la trotuare, poduri etc) 
1 – Detașare Sorin Predescu 
1 – Numire director Lelica Crișan 
3 – Modificare program de funcționare DJC în pandemie 
 

APARIȚII ÎN PRESĂ 

https://debanat.ro/2020/08/nicolae-robu-a-mai-scapat-de-un-functionar-incomod-seful-directiei-de-cultura-sorin-predescu-mutat-in-oltenia_303848.html
https://debanat.ro/2020/08/nicolae-robu-a-mai-scapat-de-un-functionar-incomod-seful-directiei-de-cultura-sorin-predescu-mutat-in-oltenia_303848.html
https://debanat.ro/2020/05/seful-directiei-de-cultura-timis-il-ajuta-pe-primarul-timisoarei-plansa-zonelor-protejate-e-pe-site-ul-pmt_294194.html
https://debanat.ro/2020/05/seful-directiei-de-cultura-timis-il-ajuta-pe-primarul-timisoarei-plansa-zonelor-protejate-e-pe-site-ul-pmt_294194.html
https://debanat.ro/2020/08/dominic-fritz-comenteaza-detasarea-sefului-directiei-de-cultura-timis-este-semnul-unei-administratii-putrede_303978.html
https://debanat.ro/2020/08/dominic-fritz-comenteaza-detasarea-sefului-directiei-de-cultura-timis-este-semnul-unei-administratii-putrede_303978.html
https://debanat.ro/2020/05/plangere-penala-in-sens-invers-primaria-acuza-directia-de-cultura-ca-blocheaza-de-cinci-ani-reabilitarea-podului-mihai-viteazul_295632.html
https://debanat.ro/2020/05/plangere-penala-in-sens-invers-primaria-acuza-directia-de-cultura-ca-blocheaza-de-cinci-ani-reabilitarea-podului-mihai-viteazul_295632.html
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https://debanat.ro/2020/08/oar-si-asociatia-peisagistilor-cer-anularea-deciziei-de-mutare-a-sefului-directiei-de-cultura-timis-la-craiova_304081.html
https://debanat.ro/2020/08/oar-si-asociatia-peisagistilor-cer-anularea-deciziei-de-mutare-a-sefului-directiei-de-cultura-timis-la-craiova_304081.html
https://www.opiniatimisoarei.ro/arhitectii-cer-din-nou-oprirea-lucrarilor-la-trotuarele-sotron-din-centru-la-timisoara-sustinand-ca-sunt-ilegale-nicolae-robu-noi-ne-vedem-de-treaba/16/04/2020
https://www.opiniatimisoarei.ro/arhitectii-cer-din-nou-oprirea-lucrarilor-la-trotuarele-sotron-din-centru-la-timisoara-sustinand-ca-sunt-ilegale-nicolae-robu-noi-ne-vedem-de-treaba/16/04/2020
https://debanat.ro/2020/05/primaria-timisoara-a-facut-o-plangere-penala-impotriva-lui-sorin-predescu-seful-directiei-de-cultura-timis_296464.html
https://debanat.ro/2020/05/primaria-timisoara-a-facut-o-plangere-penala-impotriva-lui-sorin-predescu-seful-directiei-de-cultura-timis_296464.html
https://debanat.ro/2020/08/nicolae-robu-a-mai-scapat-de-un-functionar-incomod-seful-directiei-de-cultura-sorin-predescu-mutat-in-oltenia_303848.html
https://debanat.ro/2020/08/nicolae-robu-a-mai-scapat-de-un-functionar-incomod-seful-directiei-de-cultura-sorin-predescu-mutat-in-oltenia_303848.html
https://debanat.ro/2020/09/sorin-predescu-se-poate-intoarce-la-timisoara-directorul-directiei-de-cultura-timis-are-spijinul-lui-alin-nica_308448.html
https://debanat.ro/2020/09/sorin-predescu-se-poate-intoarce-la-timisoara-directorul-directiei-de-cultura-timis-are-spijinul-lui-alin-nica_308448.html
https://debanat.ro/2020/04/proiectul-trotuarelor-sah-montate-de-primarie-in-zona-centrala-s-a-lasat-cu-o-plangere-penala-din-partea-directiei-de-cultura_293864.html
https://debanat.ro/2020/04/proiectul-trotuarelor-sah-montate-de-primarie-in-zona-centrala-s-a-lasat-cu-o-plangere-penala-din-partea-directiei-de-cultura_293864.html
https://debanat.ro/2020/09/sorin-predescu-se-poate-intoarce-la-timisoara-directorul-directiei-de-cultura-timis-are-spijinul-lui-alin-nica_308448.html
https://debanat.ro/2020/09/sorin-predescu-se-poate-intoarce-la-timisoara-directorul-directiei-de-cultura-timis-are-spijinul-lui-alin-nica_308448.html
https://www.opiniatimisoarei.ro/arhitectii-cer-din-nou-oprirea-lucrarilor-la-trotuarele-sotron-din-centru-la-timisoara-sustinand-ca-sunt-ilegale-nicolae-robu-noi-ne-vedem-de-treaba/16/04/2020
https://www.opiniatimisoarei.ro/arhitectii-cer-din-nou-oprirea-lucrarilor-la-trotuarele-sotron-din-centru-la-timisoara-sustinand-ca-sunt-ilegale-nicolae-robu-noi-ne-vedem-de-treaba/16/04/2020
https://www.opiniatimisoarei.ro/razboiul-dintre-primaria-timisoara-si-directia-de-cultura-timis-la-un-alt-nivel-plangere-penala-pe-numele-sefului-directiei-si-restrictii-de-circulatie-pe-podul-mihai-viteazu-din-cauza-pericolului/19/05/2020
https://www.opiniatimisoarei.ro/razboiul-dintre-primaria-timisoara-si-directia-de-cultura-timis-la-un-alt-nivel-plangere-penala-pe-numele-sefului-directiei-si-restrictii-de-circulatie-pe-podul-mihai-viteazu-din-cauza-pericolului/19/05/2020
https://www.opiniatimisoarei.ro/e-design-de-baie-de-hotel-spatiul-public-nu-trebuie-gestionat-de-oameni-cu-pestele-pe-televizor-seful-directiei-de-cultura-si-patrimoniu-timis-despre-trotuarele-sotron-de-la-timisoara/29/04/2020
https://www.opiniatimisoarei.ro/e-design-de-baie-de-hotel-spatiul-public-nu-trebuie-gestionat-de-oameni-cu-pestele-pe-televizor-seful-directiei-de-cultura-si-patrimoniu-timis-despre-trotuarele-sotron-de-la-timisoara/29/04/2020
https://www.opiniatimisoarei.ro/e-un-fel-de-pacaleala-cam-de-zona-interlopa-o-sa-ajungem-de-rasul-europei-directia-de-cultura-si-patrimoniu-timis-si-ordinul-arhitectilor-despre-lucrarile-la-trotuarele-de-tip-sotron-din-timiso/30/04/2020
https://www.opiniatimisoarei.ro/e-un-fel-de-pacaleala-cam-de-zona-interlopa-o-sa-ajungem-de-rasul-europei-directia-de-cultura-si-patrimoniu-timis-si-ordinul-arhitectilor-despre-lucrarile-la-trotuarele-de-tip-sotron-din-timiso/30/04/2020
https://www.pressalert.ro/2020/10/sorin-predescu-muzeul-revolutiei/
https://www.pressalert.ro/2020/05/seful-directiei-pentru-cultura-timis-mesaj-taios-pentru-robu-este-profund-nedemocratic-sa-clamezi-un-bine-superior-atunci-cand-nu-ai-argumente-legale/
https://www.pressalert.ro/2020/05/seful-directiei-pentru-cultura-timis-mesaj-taios-pentru-robu-este-profund-nedemocratic-sa-clamezi-un-bine-superior-atunci-cand-nu-ai-argumente-legale/
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https://www.pressalert.ro/2020/05/robu-ameninta-specialistii-de-la-directia-pentru-cultura-o-sa-le-facem-noi-plangere-penala-pentru-suferinta-pe-care-o-cauzeaza/
https://www.pressalert.ro/2020/05/robu-ameninta-specialistii-de-la-directia-pentru-cultura-o-sa-le-facem-noi-plangere-penala-pentru-suferinta-pe-care-o-cauzeaza/
https://www.pressalert.ro/2020/08/seful-directiei-de-cultura-timis-care-provocat-crize-de-nervi-primarului-robu-fost-detasat-la-craiova/
https://www.pressalert.ro/2020/08/seful-directiei-de-cultura-timis-care-provocat-crize-de-nervi-primarului-robu-fost-detasat-la-craiova/
https://www.pressalert.ro/2020/09/administratia-robu-continua-sa-sfideze-legea-ignorand-ordinul-de-suspendare-lucrarilor-zona-catedralei-mitropolitane-cum-blocheaza-ministerul-culturii-depunerea-unei-plangeri-penale/
https://www.pressalert.ro/2020/09/administratia-robu-continua-sa-sfideze-legea-ignorand-ordinul-de-suspendare-lucrarilor-zona-catedralei-mitropolitane-cum-blocheaza-ministerul-culturii-depunerea-unei-plangeri-penale/
https://stiridetimisoara.ro/lelica-crisan-este-oficial-director-la-directia-pentru-cultura-timis-temporar_17143.html
https://www.pressalert.ro/2020/08/seful-directiei-de-cultura-timis-care-provocat-crize-de-nervi-primarului-robu-fost-detasat-la-craiova/
https://www.pressalert.ro/2020/08/seful-directiei-de-cultura-timis-care-provocat-crize-de-nervi-primarului-robu-fost-detasat-la-craiova/
https://www.pressalert.ro/2020/07/o-noua-opera-de-arta-controversata-piata-unirii-din-timisoara/
https://www.pressalert.ro/2020/03/directia-judeteana-pentru-cultura-timis-cere-oprirea-lucrarilor-la-trotuarul-de-langa-palatul-dicasterial-ce-nereguli-sunt-invocate/
https://www.pressalert.ro/2020/03/directia-judeteana-pentru-cultura-timis-cere-oprirea-lucrarilor-la-trotuarul-de-langa-palatul-dicasterial-ce-nereguli-sunt-invocate/
https://www.opiniatimisoarei.ro/razboiul-dintre-primaria-timisoara-si-directia-de-cultura-timis-la-un-alt-nivel-plangere-penala-pe-numele-sefului-directiei-si-restrictii-de-circulatie-pe-podul-mihai-viteazu-din-cauza-pericolului/19/05/2020
https://www.opiniatimisoarei.ro/razboiul-dintre-primaria-timisoara-si-directia-de-cultura-timis-la-un-alt-nivel-plangere-penala-pe-numele-sefului-directiei-si-restrictii-de-circulatie-pe-podul-mihai-viteazu-din-cauza-pericolului/19/05/2020
https://www.pressalert.ro/2020/05/sorin-predescu-plangere-penala-timisoara-trotuare/
https://www.pressalert.ro/2020/03/directia-judeteana-pentru-cultura-timis-cere-oprirea-lucrarilor-la-trotuarul-de-langa-palatul-dicasterial-ce-nereguli-sunt-invocate/
https://www.pressalert.ro/2020/03/directia-judeteana-pentru-cultura-timis-cere-oprirea-lucrarilor-la-trotuarul-de-langa-palatul-dicasterial-ce-nereguli-sunt-invocate/
https://www.pressalert.ro/2020/06/noi-studii-despre-patrimoniul-cultural-din-vestul-tarii-si-legislatia-pentru-protejarea-acestuia-ultimul-numar-al-revistei-patrimonium-banaticum/
https://www.pressalert.ro/2020/06/noi-studii-despre-patrimoniul-cultural-din-vestul-tarii-si-legislatia-pentru-protejarea-acestuia-ultimul-numar-al-revistei-patrimonium-banaticum/
https://www.pressalert.ro/2020/05/seful-directiei-pentru-cultura-timis-mesaj-taios-pentru-robu-este-profund-nedemocratic-sa-clamezi-un-bine-superior-atunci-cand-nu-ai-argumente-legale/
https://www.pressalert.ro/2020/05/seful-directiei-pentru-cultura-timis-mesaj-taios-pentru-robu-este-profund-nedemocratic-sa-clamezi-un-bine-superior-atunci-cand-nu-ai-argumente-legale/
https://www.pressalert.ro/2020/07/seful-directiei-de-cultura-timis-dupa-ce-primaria-preluat-fraiele-capitalei-culturale-europene-imi-e-groaza-de-competentele-culturale-ale-angajatilor-pmt/
https://www.pressalert.ro/2020/07/seful-directiei-de-cultura-timis-dupa-ce-primaria-preluat-fraiele-capitalei-culturale-europene-imi-e-groaza-de-competentele-culturale-ale-angajatilor-pmt/


  

30 
 

https://www.pressalert.ro/2020/09/administratia-robu-continua-sa-sfideze-legea-ignorand-ordinul-de-suspendare-lucrarilor-zona-catedralei-mitropolitane-cum-blocheaza-ministerul-culturii-depunerea-unei-plangeri-penale/
https://www.pressalert.ro/2020/09/administratia-robu-continua-sa-sfideze-legea-ignorand-ordinul-de-suspendare-lucrarilor-zona-catedralei-mitropolitane-cum-blocheaza-ministerul-culturii-depunerea-unei-plangeri-penale/
https://stiridetimisoara.ro/podul-de-fier-trebuie-sa-devina-urgent-monument-istoric-solicitare-la-directia-de-cultura_16677.html
https://stiridetimisoara.ro/podul-de-fier-trebuie-sa-devina-urgent-monument-istoric-solicitare-la-directia-de-cultura_16677.html
https://stiridetimisoara.ro/trotuarele-in-patratele-un-nou-episod-predescu-mesaj-catre-pmt-intentia-e-corecta-realizarea-nu_11884.html
https://stiridetimisoara.ro/trotuarele-in-patratele-un-nou-episod-predescu-mesaj-catre-pmt-intentia-e-corecta-realizarea-nu_11884.html
https://stiridetimisoara.ro/sorin-predescu-seful-directiei-de-cultura-timis-trimis-la-craiova-pnl-face-ca-psd_15759.html
https://stiridetimisoara.ro/sorin-predescu-seful-directiei-de-cultura-timis-trimis-la-craiova-pnl-face-ca-psd_15759.html
https://stiridetimisoara.ro/trotuarele-in-patratele-sunt-urmarite-penal-procurorii-vor-stabili-daca-sunt-facute-legal-sau-nu_11905.html
https://stiridetimisoara.ro/trotuarele-in-patratele-sunt-urmarite-penal-procurorii-vor-stabili-daca-sunt-facute-legal-sau-nu_11905.html
https://stiridetimisoara.ro/trotuarele-in-patratele-sunt-urmarite-penal-procurorii-vor-stabili-daca-sunt-facute-legal-sau-nu_11905.html
https://stiridetimisoara.ro/trotuarele-in-patratele-sunt-urmarite-penal-procurorii-vor-stabili-daca-sunt-facute-legal-sau-nu_11905.html
http://stiridetimisoara.ro/lelica-crisan-este-oficial-director-la-directia-pentru-cultura-timis-temporar_17143.html
https://www.pressalert.ro/2020/09/directia-pentru-cultura-timis-oficial-o-noua-conducere-dupa-detasarea-directorului-care-il-irita-pe-primarul-robu/
https://www.pressalert.ro/2020/09/directia-pentru-cultura-timis-oficial-o-noua-conducere-dupa-detasarea-directorului-care-il-irita-pe-primarul-robu/
https://stiridetimisoara.ro/arhitectii-si-peisagistii-din-timis-cer-ministrului-culturii-sa-nu-l-mute-pe-sorin-predescu_15890.html
https://stiridetimisoara.ro/arhitectii-si-peisagistii-din-timis-cer-ministrului-culturii-sa-nu-l-mute-pe-sorin-predescu_15890.html
https://stiridetimisoara.ro/trebuie-sa-fim-liberi-la-minte-baraka-a-plantat-un-furnicar-in-piata-unirii-fara-aviz-de-la-directia-de-cultura_14695.html
https://stiridetimisoara.ro/trebuie-sa-fim-liberi-la-minte-baraka-a-plantat-un-furnicar-in-piata-unirii-fara-aviz-de-la-directia-de-cultura_14695.html
https://stiridetimisoara.ro/patratele-fara-numar-trotuare-de-test-in-centrul-timisoarei-langa-palatul-dicasterial-sunt-patru-modele_9432.html
https://stiridetimisoara.ro/patratele-fara-numar-trotuare-de-test-in-centrul-timisoarei-langa-palatul-dicasterial-sunt-patru-modele_9432.html
https://stiridetimisoara.ro/trotuare-cu-andezit-gri-nu-cu-patratele-robu-eu-hotarasc-si-consider-ca-asa-e-cel-mai-potrivit_9622.html
https://stiridetimisoara.ro/trotuare-cu-andezit-gri-nu-cu-patratele-robu-eu-hotarasc-si-consider-ca-asa-e-cel-mai-potrivit_9622.html
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https://stiridetimisoara.ro/santierul-cu-trotuare-sotron-de-la-timisoara-un-fel-de-pacaleala-de-zona-interlopa-cum-ar-fi-fost-venetia-cu-patratele_11418.html
https://stiridetimisoara.ro/santierul-cu-trotuare-sotron-de-la-timisoara-un-fel-de-pacaleala-de-zona-interlopa-cum-ar-fi-fost-venetia-cu-patratele_11418.html
https://www.pressalert.ro/2020/07/seful-directiei-de-cultura-timis-dupa-ce-primaria-preluat-fraiele-capitalei-culturale-europene-imi-e-groaza-de-competentele-culturale-ale-angajatilor-pmt/
https://www.pressalert.ro/2020/07/seful-directiei-de-cultura-timis-dupa-ce-primaria-preluat-fraiele-capitalei-culturale-europene-imi-e-groaza-de-competentele-culturale-ale-angajatilor-pmt/
https://www.pressalert.ro/2020/09/sorin-predescu-piata-operei/
https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/de-la-eficientizare-energetica-la-cultura-si-monumente-lelica-crisan-va-prelua-sefia-djc-timis-1342788/
https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/de-la-eficientizare-energetica-la-cultura-si-monumente-lelica-crisan-va-prelua-sefia-djc-timis-1342788/
https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/trotuarele-sotron-din-centrul-timisoarei-si-comunicarea-intre-institutii-pe-facebook-seful-directiei-pentru-cultura-e-o-carpeala-1217828/
https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/trotuarele-sotron-din-centrul-timisoarei-si-comunicarea-intre-institutii-pe-facebook-seful-directiei-pentru-cultura-e-o-carpeala-1217828/
https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/primarul-timisoarei-incearca-sa-mai-scape-de-un-adversar-predescu-indepartat-de-la-conducerea-directiei-de-cultura-timis-1335226/
https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/primarul-timisoarei-incearca-sa-mai-scape-de-un-adversar-predescu-indepartat-de-la-conducerea-directiei-de-cultura-timis-1335226/
https://www.tion.ro/eveniment/dosar-penal-pentru-trotuarele-sotron-din-centrul-timisoarei-1234113/
https://www.tion.ro/capitala-culturala/s-a-dat-startul-saptamanii-heritage-of-timisoara-1346961/
https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/de-la-eficientizare-energetica-la-cultura-si-monumente-lelica-crisan-va-prelua-sefia-djc-timis-1342788/
https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/de-la-eficientizare-energetica-la-cultura-si-monumente-lelica-crisan-va-prelua-sefia-djc-timis-1342788/
https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/oficial-lelica-crisan-sefa-de-birou-in-primaria-timisoara-noul-director-al-directiei-judetene-pentru-cultura-timis-1344375/
https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/oficial-lelica-crisan-sefa-de-birou-in-primaria-timisoara-noul-director-al-directiei-judetene-pentru-cultura-timis-1344375/
https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/trotuarele-sotron-din-centrul-timisoarei-si-comunicarea-intre-institutii-pe-facebook-seful-directiei-pentru-cultura-e-o-carpeala-1217828/
https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/trotuarele-sotron-din-centrul-timisoarei-si-comunicarea-intre-institutii-pe-facebook-seful-directiei-pentru-cultura-e-o-carpeala-1217828/
https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/primaria-pierde-in-instanta-in-fata-directiei-de-cultura-podul-mihai-viteazu-nu-poate-fi-modificat-1356966/
https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/primaria-pierde-in-instanta-in-fata-directiei-de-cultura-podul-mihai-viteazu-nu-poate-fi-modificat-1356966/
https://culturatimis.ro/event/sinopticus-un-demers-plastic-semnat-de-artistul-tiberiu-giuca-si-gazduit-de-galeria-pygmalion/
http://www.meridianultimisoara.ro/2020/03/04/forta-unor-portrete-de-dincolo-de-lume/
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Pagina web 
64. Adresa paginii web:  

 
www.culturatimis.ro  

Alte mijloace de comunicare 
65. Comunicarea de retelele de socializare 

Comunicare permanentă pe pagină de Facebook (https://www.facebook.com/djctimis) 

Comunicare permanentă pe pagina de Instagram (casa-artelor-directia-judeteana-pentru-cultura-timis) 

 

Solicitari in baza Legii544 

 

NR. 

CRT 

NUME 

FIRMĂ/PERSOANĂ 

NR. DOCUMENT 

SOLICITANT 

NR. 

ÎNREGISTRARE 

DJPC TIMIȘ 

SUBIECT 

DATĂ 

RĂSPUNS DJPC 

TIMIȘ 

MODALITATE 

SOLICITARE 

1. CRUDU CĂTĂLIN   N/A 513/12.02.2020 
Statut juridic teren intravilan mun. 

Timișoara  
18.02.2020 SUPORT HÂRTIE 

2. CRUDU CĂTĂLIN   N/A 623/19.02.2020 
Statut juridic teren intravilan mun. 

Timișoara  
20.02.2020 SUPORT HÂRTIE 

https://culturatimis.ro/event/debut-de-an-expozitional-la-casa-artelor/
https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/expozitie-de-pictura-in-faces-de-marian-trutulescu-880427/
https://www.pressalert.ro/2020/01/chipuiri-expozitia-de-pictura-unui-artist-banatean-deschisa-la-casa-artelor-din-timisoara/
https://www.pressalert.ro/2020/01/chipuiri-expozitia-de-pictura-unui-artist-banatean-deschisa-la-casa-artelor-din-timisoara/
https://www.radioresita.ro/375735/foto-maia-trutulescu-expune-in-galeria-pygmalion-din-casa-artelor-cea-de-a-cincea-expozitie-personala
https://www.radioresita.ro/375735/foto-maia-trutulescu-expune-in-galeria-pygmalion-din-casa-artelor-cea-de-a-cincea-expozitie-personala
https://www.pressalert.ro/2020/02/o-micuta-artista-din-timisoara-deschide-cincea-expozitie-de-pictura/
https://www.ziuadevest.ro/copilul-minune-maia-trutulescu-la-al-cincilea-demers-plastic-sounds-of-soul-joi-la-casa-artelor/
https://www.ziuadevest.ro/copilul-minune-maia-trutulescu-la-al-cincilea-demers-plastic-sounds-of-soul-joi-la-casa-artelor/
http://www.culturatimis.ro/
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3. CRUDU CĂTĂLIN  N/A 624/19.02.2020 
Statut juridic teren intravilan mun. 

Timișoara   
20.02.2020  SUPORT HÂRTIE 

4. 
S.C. MULBERRY 

DEVELOPMENT S.R.L.  
N/A  840/05.03.2020 

Statut juridic teren intravilan mun. 

Timișoara  
05.03.2020 SUPORT HÂRTIE 

5. 

LAZĂR ALIN-COSMIN, 

LAZĂR XIMENA 

EUGENIA   

N/A  
1437/12.05.2020 

 

Statut juridic terenuri intravilane 

com. Șag 

 

19.05.2020 SUPORT HÂRTIE 

6. 
S.C. SOLVENCY 

PROJECT S.A. 
N/A  2329/16.07.2020 

Statut juridic terenuri intravilane 

mun. Timișoara 
16.07.2020  SUPORT HÂRTIE 

7. GINDELE ROBERT  N/A  2504/30.07.2020 Raport preventivă Moșnița Nouă   30.07.2020 SUPORT HÂRTIE 

8. 
S.C. INCONTRO 

PREFABRICATI S.A.   
N/A   3118/17.09.2020 

Statut juridic terenuri intravilane, 

extravilane com. Giroc   
17.09.2020 SUPORT HÂRTIE 

9. 
S.C. IMOBILIARE 

ITALIANA S.A.    
N/A 3119/17.09.2020 

Statut juridic terenuri intravilane, 

extravilane com. Giroc  
17.09.2020 SUPORT HÂRTIE 

10. ROGOZEA OCTAVIAN N/A  3447/12.10.2020 
Rapoarte preventivă Timișoara Sit 

5,6 CSTM  
12.11.2020 SUPORT HÂRTIE 

11. ROGOZEA OCTAVIAN  N/A 3741/03.11.2020 

Rapoarte preventivă A Lugoj-Deva 

Sit 2, 5, 4, lot 1 sit 4, raport 

cercetare de teren A Lugoj-Deva 

lot 1, raport diagnostic A Lugoj-

Deva lot 1  

03.12.2020 SUPORT HÂRTIE 

12. 
S.C. OASIS GREEN 

ENERGY 2 S.R.L. 
327/09.11.2020 3856/12.11.2020 

Statut juridic terenuri 

intravilane mun. Timișoara 
12.11.2020 SUPORT HÂRTIE 

13. Gherman Alexandru  - 300/20.01.2020 
Proiectul clădirii str. Timotei 

Cipariu nr. 5 
31.01.2020 Suport hârtie/mail  

14 

Maria Grapini prin 

Instituția Prefectului 

Timiș  

- 352/30.01.2020 
Situația Bisericii romano-

catolice Bobda 
3.02.2020 suport hârtie/fax 

15 

Ciupa Gabriel prin 

Secretariatul general 

al Guvernului 

- 467/10.02.2020 

Clarificare aviz privitor la 

imobilul din P-ta C. Drăgan, 

nr.3, ap.1,2 

10.02.2020 mail  
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16  

Ciupa Gabriel prin 

Direcția Patrimoniu 

Cultural 

- 606/18.02.2020 
Clarificare aviz privitor la imobilul 

din P-ta C. Drăgan, nr.3, ap.1,2 
18.02.2020 mail/poștă  

17 
Otilia Galescu – site 

Stiri de Timișoara 

Aviz 

130/Z/14.05.201

8  

1517/20.05.2020 

Copie Aviz privitor la Lucrări 

de reparație și întreținere a 

străzilor, aleilor și trotuarelor, 

podurilor și pasajelor din 

minicipiul Timișoara 

20.05.2020 Mail/mail  

18 
Bogdan Marta – site 

Tion.ro 

Aviz 

130/Z/14.05.201

8 

1516/20.05.2020 

Copie Aviz privitor la Lucrări 

de reparație și întreținere a 

străzilor, aleilor și trotuarelor, 

podurilor și pasajelor din 

minicipiul Timișoara 

20.05.2020 Mail/ mail  

19  SC DHAMANY SRL - 30.07.2020 

Informații privitoare la 

posibilitatea de a monta un 

sistem de închidere pe poarta 

unui imobil istoric 

3.08.2020 Mail/mail  

20  

Dragoș Boța – editor 

șef publicațiile 

Pressalert 

- 2581/06.08.2020 

Informații privitoare la avizarea 

lucrării “Construire imobil str. 

Trandafirilor nr.21, comuna 

Giroc, sat Giroc, Timiș” 

6.08.2020 Mail/mail  

21 
Liana Păun – 

redactor Pressalert  
- 2703/13.08.2020 

Informații privitoare la avizarea 

lucrării “Construire imobil str. 

Trandafirilor nr.21, comuna 

Giroc, sat Giroc, Timiș” 

13.08.2020 Mail/mail 

22 

Asocialia InfoCons, 

președinte Sorin 

Mierlea 

- 2843/24.08.2020 

Informații privind operatorii 

economici de furnizare a 

energiei electrice și a gazelor 

natural cu care DJC Timiș are 

relații contrantuale 

24.08.2020 Mail/mail  
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23 
Asociația Salvați 

Patrimoniul Timișoarei 
- 3816/10.09.2020 

Informații privind măsurile luate 

de DJC Timiș pentru a opri 

lucrările la pavaje, din situl urban 

Cetate  

10.09.2020 Mail/mail 

24 

Dragoș Boța – editor 

șef publicațiile 

PRESSALERT 

- 3828/11.09.2020 

Informații privind măsurile 

dispuse de DJC Timiș în cee ace 

privește lucrările efectuate în zona 

perimetrală a Catedralei   

11.09.2020 Mail/mail  

25 

Liana Păun – 

Pressalert.ro prin 

Biroul de 

Comunicare și 

Dialoc Social 

Ministerul Culturii 

- 3056/14.09.2020 

Informații privind informarea 

MC în legătură cu lucrările 

ilegale efectuate de Primăria 

Timișoara în zone istorice 

(zonă perimetrală Catedrala 

Mitropolitană, trotuare în 

cartier Cetate) 

14.09.2020 Mail/mail 

26 
Muzeul Viticulturii si 

pomiculturii Golești 
- 3035/14.09.2020 

Situație monumente mediul 

rural 
14.09.2020 Mail/mail 

27 

Asociația Culturală 

Salvați patrimoniul 

Timișoarei 

Aviz nr. 

1644/04.06.2020 
3361/06.10.2020 

Existență aviz pentru lucrări pe 

Bulevardul 3 august 1919 
8.10.2020 Mail/mail  

28 
D’Ar-Tex Imobiliare 

SRL 

Copie după 

proces verbal 

Sedință CZMI 

12/12.10.2020 

3520/15.10.2020 
Studiu istoric Moara Clara 

Lugoj 
26.10.2020 Mail/mail 

29 

Miruna Mărăcine 

Glodeanu și 

asociații/prin 

Ministerul Culturii 

- 3636/26.10.2020 
Situație imobile oraș Făget 

(arheologie)  
27.10.2020 

Mail/mail/poștă 

(raspuns) 

30 

Miruna Mărăcine 

Glodeanu și 

asociații/prin  

 

- 3635/26.10.2020 
Situație imobile oraș Făget 

(arheologie) 
27.10.2020 

Mail/mail/poștă 

(raspuns) 





    
 
 

ANEXA 1  

 

Bugetul DJC TIMIȘ  Bugetul de cheltuieli  pentru anul 2020 la 
sursa de finanțare A  
 

Bugetul de stat – 557 mii lei 

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 
anul 2020 la sursa de finantare E 

Venituri proprii de 600 mii lei 

 
 

Venituri proprii 450 mii lei 

Informații legate de 
procesul de achiziții 
publice 
 

Procesul de achiziții realizat 
conform procedurii de achiziție 

directă in conformitate cu Legea 
nr.98/2016 privind achizițiile publice, 

actualizată și H.G.nr.395/2016 
pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare  a 

prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziție publice 

Achiziții din  bugetul de stat: 
 
 

 Furnituri de birou: 4 mii lei 

 Materiale de curățenie: 3 mii lei 

 Materiale și prestări de servicii cu caracter 
funcțonal: 24.mii lei 

 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și 
funcționare: 16.mii lei 

 Întreținere și funcționare:  77,65 mii lei 

 Obiecte de inventar -16,36 mii lei 

 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii: 76 mii lei 
 

   Furnituri de birou -7,4 mii lei  

 Materiale de curățenie -1,9 mii lei  

 Carburant -10,18  mii lei  

 Materiale și prestări de servicii cu caracter 
funcțional -176,26 mii lei 

 Alte bunuri și servicii pentru intreținere și 
funcționare- 77,65 mii lei  

 Obiecte de inventar -16,36 mii lei  

 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii- 76 mii lei 



       

Anexa 2 

Nr. 539/12.02.2021 

 

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM  ŞI 
INDICATORII DE EVALUARE 

Direcția Județeană pentru Cultură Timiș  

- 01.01.2020 – 31.12.2020 – 

 

Nr. 
Măsură 

preventivă 
Sediul materiei Indicatori de evaluare Răspuns 

1. Cod etic/ 
deontologic/ de 
conduită 

 
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a 
funcţionarilor publici, republicată 
 
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a 
personalului contractual din autorităţile şi 
instituţiile publice 
 
Ordinul Secretariatul General al Guvernului nr. 
400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 
intern managerial al entităților publice 
 
Ordine interne/memorandumuri   

 

1. Număr de sesizări privind încălcări ale normelor - 

2. Număr de sesizări în curs de soluţionare - 

3. Număr de sesizări soluţionate - 

4. Durata procedurilor - 

5. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei - 

6. Număr de măsuri dispuse diferenţiate pe tipuri - 

7. Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în 
instanţă 

- 

8. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor 
(chestionare de evaluare) 

90% 

9. Număr de activităţi de formare privind normele de conduită - 

10. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul 
acţiunilor de formare profesională 

- 



 2 

Nr. 
Măsură 

preventivă 
Sediul materiei Indicatori de evaluare Răspuns 

11. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea 
cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea 
normelor 

- 

12. Număr de persoane per instituţie care au săvârşit abateri 
disciplinare 

- 

13. Număr de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri 
de la normele respective 

- 

2. Declararea 
averilor 

 
Legea nr. 176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 
precum şi pentru modificarea şi completarea 
altor acte normative 

 
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 

  

1. Număr de persoane care au obligaţia depunerii declaraţiei de 
avere 

7 

2. Număr de persoane care nu au depus în termen declaraţii de 
avere 

- 

3. Număr de persoane care nu au depus declaraţii de avere - 

4. Număr de sesizări ale ANI - 

5. Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de 
instituţie 

- 

6. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare - 

7. Număr de hotărâri ale instanţelor de judecată ca urmare a 
sesizărilor ANI 

- 

8. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea 
cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea 
normelor privind declararea averilor 

- 

9. Număr de consultaţii oferite de persoanele responsabile 
pentru implementarea prevederilor legale privind declaraţiile 
de avere şi declaraţiile de interese 

- 

10. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind 
declararea averilor (chestionar de evaluare) 

100% 
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11. Număr de activităţi de formare privind declaraţiile de avere - 

12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul 
acţiunilor de formare profesională 

- 

3. Declararea 
cadourilor 

 

Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri 
referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu 
prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea 
mandatului sau a funcţiei 

1. Număr de cadouri  primite şi înregistrate în registru - 

2. Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituţiei (DA/NU) 
- 

3. Număr de situaţii în care s-a achiziţionat cadoul - 

4. Valoarea cadourilor achiziţionate - 

5. Valoarea cadourilor primite (per cadou şi în total) 
- 

6. Valoarea bunurilor valorificate 
- 

4. Conflicte de 
interese 

 
Legea nr. 176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 
precum şi pentru modificarea şi completarea 
altor acte normative 
 
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare 
 
Codul penal 

1. Număr de declaraţii de abţinere - 

2. Număr de situaţii în care superiorul ierarhic a dispus 
înlocuirea persoanei aflate în situaţia de potenţial conflict de 
interese 

- 

3. Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu 
privire la existenţa unui conflict de interese 

- 

4. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict 
de interese 

- 

5. Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârşire a 
infracţiunii de conflict de interese 

- 

6. Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârşirea 
infracţiunii de conflict de interese 

- 
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7. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind 
conflictul de interese (chestionar de evaluare) 

95% 

8. Număr de activităţi de formare - 

9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul 
acţiunilor de formare profesională 

- 

10. Nr. de proceduri de achiziţie analizate - 

11. Nr. de avertismente de integritate emise - 

12. Nr. de conflicte de interese prevenite - 

5. Consilier de 
etică 

 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 
 
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a 
funcţionarilor publici, republicată 
 
Notă: Raportările vor cuprinde inclusiv 
informaţiile şi datele prevăzute în Ordinul 
Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici nr. 4108/2015 pentru aprobarea 
procedurii privind completarea și transmiterea 
informațiilor privind respectarea normelor de 
conduită de către funcţionarii publici şi 
implementarea procedurilor disciplinare în 
cadrul autorităților și instituțiilor publice 

1. Număr de şedinţe de consultare - 

2. Număr de angajaţi care au beneficiat de consiliere - 

3. Număr de speţe, diferenţiate pe tipologii de dileme etice - 

4. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind 
consilierul etic (chestionar de evaluare) 

97% 

5. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică 100% 

6. Număr de activităţi de formare - 

7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul 
acţiunilor de formare profesională 

- 

6. Incompatibilităţi 
 
Legea nr. 176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 
precum şi pentru modificarea şi completarea 
altor acte normative 

1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate 
- 

2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituţie 
- 

3. Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu 
privire la existenţa unei incompatibilităţi 

- 
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Nr. 
Măsură 

preventivă 
Sediul materiei Indicatori de evaluare Răspuns 

 
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare 
 

4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor 
incompatibilităţi 

- 

5. Număr de decizii confirmate de instanţă 
- 

6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea 
cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea 
normelor privind incompatibilităţile 

- 

7. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind 
conflictul de interese (chestionar de evaluare) 

100% 

8. Număr de activităţi de formare - 

9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul 
acţiunilor de formare profesională 

- 

7. Acces la 
informaţii de 
interes public 

 
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, cu modificările 
ulterioare 
 

1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe 
platforma data.gov.ro 

- 

2. Număr de solicitări de informaţii de interes public primite 22 

3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal 22 

4. Număr de răspunsuri formulate cu întârziere faţă de termenul 
legal 

- 

5. Număr de solicitări de informaţii de interes public la care nu s-
a răspuns 

- 

6. Număr de reclamaţii administrative - 

7. Număr de reclamaţii administrative soluţionate favorabil - 

8. Număr de plângeri în instanţă - 

9. Număr de hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile 
pronunţate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor 
având ca obiect comunicarea de informaţii de interes public 

- 

10. Numărul şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea 
obligaţiilor legale 

- 

11. Număr de activităţi de pregătire profesională a personalului 
din administraţia publică 

- 
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12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul 
acţiunilor de formare profesională 

- 

13. Numărul şi tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătăţirea 
procesului de comunicare a informaţiilor de interes public 

3 

-comunicarea  și 
actualizarea 

permanentă a 
informațiilor în 

mediul online (pe 
site-ul instituției si pe 

retelele de 
socializare) 

-comunicarea 
periodică in presa 
(22 de comunicate 
de presă apărute în 

2020) 

-stabilirea unui 
program coerent de 

audiențe și 
consultații online cu 

personalul de 
specialitate (ținând 

cont de situația 
pandemică din anul 

2020) 

 

14. Existenţa raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 
pentru ultimul an 

da 

15. Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul 
instituţiei 

2 (2018, 2019) 

La Raportarea 
aferentă anului 2020 

e în curs procesul 
de anonimizare a 

datelor personale, în 
vederea postării pe 

file:///C:/User/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp590586/00051687.htm
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site-ul instituției.  

9. Protecţia 
avertizorului de 
integritate 

 

Legea nr. 571/2004 privind protecţia 
personalului din autorităţile publice, instituţiile 
publice şi din alte unităţi care semnalează 
încălcări ale legii 
 

1. Număr de sesizări - 

2. Numărul şi tipul normelor încălcate (structurate sub forma 
unui compendiu) 

- 

3. Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile 
legislative 

- 

4. Număr de instituţii în care există persoane special desemnate 
pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate 

- 

5. Număr de instituţii în care există implementat un mecanism 
cu privire la protecţia avertizorilor de integritate 

- 

6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea 
cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea 
normelor, diferenţiat pe tipologii 

- 

7. Număr de situaţii de represalii la locul de muncă - 

8. Număr de plângeri depuse în instanţă - 

9. Număr de situaţii în care au fost acordate compensaţii 
avertizorilor de integritate 

- 

10. Număr de activităţi de pregătire profesională a personalului 
din administraţia publică 

- 

11. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul 
acţiunilor de formare profesională 

2 (inițiative private 
ale funcționarilor 

instituției) 

10. 
Interdicţii după 

încheierea 
angajării în 

cadrul 
instituţiilor 

publice 

(Pantouflage) 

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare [art. 94 alin. (3)] 
 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora [art. 13 alin. (1)] 

1. Număr de regulamente interne care prevăd procedura 
monitorizării situaţiilor de pantouflage 

- 

2. Număr de instituţii în care există implementat un mecanism 
cu privire la monitorizarea situaţiilor de pantouflage, inclusiv 
prin desemnarea unor persoane cu atribuţii speciale în acest 
sens 

- 

3. Număr de persoane care au desfăşurat activităţi de 
monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale şi care 
au ieşit din corpul funcţionarilor publici 

- 

4. Număr de persoane care îşi desfăşoară activitatea/dau 
consultanţă în cadrul regiilor autonome, societăţilor 
comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul 

- 
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public, în termenul de 3 ani după ieşirea dm corpul 
funcţionarilor publici (dintre acele persoane care au interdicţie 
conform legii) 

5. Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situaţiilor de 
pantouflage, diferenţiat pe tipuri 

- 

6. Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin. (1) constatate - 

7. Număr de solicitări către instanţa de judecată pentru anularea 
contractului de finanţare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) 

- 

8. Număr de sancţiuni aplicate de către instanţe - 

9. Număr de societăţi comerciale în care îşi desfăşoară 
activitatea persoane care au derulat anterior activităţi de 
monitorizare şi control şi care intră sub incidenţa art. 13 alin. 
(1), diferenţiat pe domenii majore de activitate 

- 

11. 
Funcțiile 
sensibile 

Ordinul Secretariatul General al Guvernului nr. 
400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 
intern managerial al entităților publice 
 
NOTĂ: 
Cerinţele generate 2.2.6-2.2.8. ale standardului 2- Atribuţii, 
funcţii, sarcini, conform anexei 1 la Ordinul Secretariatului 
General al Guvernului nr. 400/2015 privind aprobarea 
Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare 

1. Număr de funcţii sensibile şi funcţiile considerate ca fiind 
expuse la corupţie identificate şi inventariate 

3 

2. Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotaţiei 
personalului 

- 

3. Număr de măsuri de control adecvate şi suficiente pentru 
administrarea şi gestionarea funcţiilor sensibile 

3 
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