
     
 
                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 
 DJC Timiș  

2021 
 

PUBLICAT IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII 544/2001 PRIVIND LIBERUL 
ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC* 

 

 
 

 

 
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 

 



     
 
                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ TIMIȘ 

Str. Episcop Augustin Pacha nr.8 
Timișoara 300055 
Tel: 0256/493.659 
Fax: 0256/493.659 

www.culturatimis.ro 
Email: secretariat@culturatimis.ro 

 

 
 

 

 

 



     
 
                                                                                                                                                                                                                         

 

 
PROGRAM DE LUCRU ȘI AUDIENȚE 

 

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

joi: 12:00 – 17:00 
 
 

Consultații și audiențe 
marți: 10:00 – 14:00 

miercuri: 10:00 – 14:00 
joi: 10:00 – 14:00 

 

  



     
 
                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

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 

 

 

  



     
 
                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 
 DIRECTOR EXECUTIV: dr. Sorin Vlad Predescu 

 CONSILIER PATRIMONIU IMOBIL: Ing. Maria Tîrtea 

 CONSILIER CULTURĂ, ASISTENȚĂ MANAGEMENT, RESURSE UMANE: Andreea Medinschi 

 CONSILIER PATRIMONIU CULTURAL NAȚIONAL MOBIL ȘI IMATERIAL: Dana Stancovici  

 FINANCIAR-CONTABILITATE, SALARIZARE, ADMINISTRATIV, ACHIZIȚII PUBLICE: 

 REFERENT – Elena Mureșan 

 ȘOFER – Ovidiu Mâț 
 

 

 

 



     
 
                                                                                                                                                                                                                         

 

 



     
 
                                                                                                                                                                                                                         

 

 
OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE ale DJC TIMIȘ ÎN 2022 

 
 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. Editarea și tipărirea revistei de specialitate Patrimonium Banaticum 2022 
VIII. 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” 
VIII. 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). 
VI. Realizarea și publicarea unui inventar al muzeelor, punctelor muzeale și colecțiilor din județul Timiș 
 

 

 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” 
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 (10 de expoziții în galeria Pygmalion, galeria 

Subterană)  
 

 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” 






































































