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Nr. 610/15.02.2017
Către
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TIMIŞ

Referitor la adresa nr. 3587/S2 din 01.02.2017 privitoare la Raportul asupra
stării generale economice, sociale, culturale și administrative a județului
Timiș, pe anul 2016, vă transmitem:
RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIRECȚIEI JUDEȚENE PENTRU CULTURĂ
TIMIȘ PE ANUL 2016

În activitatea sa Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş s-a conformat
reglementărilor în vigoare, îndeplinindu-şi în condiţiile existente atribuţiile
prevăzute de lege.
În anul 2016 DJC Timiş şi-a propus şi a luat o serie de măsuri privind protejarea
patrimoniului cultural al judeţului Timiş, astfel:








a elaborat expertize de specialitate şi a eliberat certificate de export
temporar (3) şi export definitiv (111), precum şi adeverinţe de export
(43), pentru bunuri aparţinând patrimoniului cultural mobil şi pentru
artişti în viaţă , cu respectarea Legii 182/2000;
a colaborat permanent cu Inspectoratul Județean de Poliție Timiș în
vederea protejării patrimoniului mobil al județului
a efectuat controale și inspecții la monumentele istorice din județul
Timiș: 124
a eliberat, la cerere, documentații privind exercitarea sau
neexercitarea dreptului de preemțiune – 296
a eliberat adeverințe și comunicări privin patrimoniul imobil al
județului Timiș: 124
a înregistrat și analizat documentații de restaurare (348) și a emis,
conform competențelor avize de restaurare (313)
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a înregistrat și analizat documentații de urbanism (5) și a eliberat,
conform competențelor, avize de urbanism (4)
a eliberat informări și negații (104) și a emis avize specifice în
conformitate cu Legea 17/2014 (46)
a emis certificate de descărcare de sarcină arheologică, emise cu
aporbarea Comisiei Naționale de Arheologie (3)
a efecutuat informări (35) și a emis avize (7) în zone cu patrimoniu
arheologic reperat
a emis informări privitoare la necesitatea cercetării arheologice
preventive sau a supravegherii arheologice în zone de patrimoniu
(14)
a emis informări pentru zonele cu potențial arheologic – evaluare
teren, diagnostic – (35)
a eliberat la cerere documentații privind exercitarea sau
neexercitarea dreptului de preemțiune pentru terenuri cu potențial
arheologic (50)
a inventariat și actualizat în Repertoriul Arheologic Național
obiective arheologice (20)
a efectuat controale, împreună cu IPJ Timiș, în zonele cu potențial
arheologic în care se efectuau lucrări (16) și a înregistrat (5)
contravenții
a organizat evenimente (mese rotunde, conferințe, workshopuri)
pentru promovarea și protejarea patrimoniului cultural mobil,
imobil și arheologic din județul Timiș și nu numai (8).
a derulat proiecte culturale având ca tematică valorificarea
patrimoniului cultural mobil şi imobil din Banat precum şi activităţi de
consiliere de specialitate privind realizarea şi amplasarea de
monumente de for public în spaţiul rural şi urban de competenţa
Comisiei Zonale de Monumente de For Public Nr.1 şi a Comisiei
Naţionale a Monumentelor de For Public, conform Legii 120/2006
a cooperat cu autorităţile locale (Inspectoratul Judeţean de Poliţie
Timiş ) şi centrale in cazul dosarelor de cercetare penală privind
protecţia patrimoniului cultural al judeţului Timiş şi nu numai în
condiţiile Legii 422/2001.
a asigurat secretariatul celor două comisii zonale, Comisia Zonală a
Monumentelor Istorice nr.12 şi Comisia Zonală a Monumentelor de For
Public Nr.1
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a înregistrat solicitări și a emis informări în temeiul Legii 544/2015
(32)
a diseminat informații de interes public privitoare la acțiunile de
promovare și protejare a patrimoniului cultural național prin
organizarea lunară a unor conferințe de presă, precum și prin
distribuirea periodică a informațiilor pe pagina de internet a instituției
(www.culturatimis.ro) precum și pe rețelele de socializare
a găzduit în spațiile Casei Artelor și a promovat evenimente culturale
diverse (expoziții, lansări de carte, concerte, seri de poezie, proiecții de
film) – 52 *

*Toate ceste activități se încadrează în cadrul celor 7 programe minimale proprii
desfășurate pe parcursul anului 2016, de către DJC Timiș:
 Programul AREAL BANAT – Proiectul Patrimoniu mobil: promovarea, protejarea
şi reintegrarea în circuitul naţional şi internaţional a patrimoniului cultural mobil al
Banatului (judeţul Timiş).
 Programul Areal Banat – Patrimoniu imobil - monumente istorice cuprinzând
activităţi având ca scop promovarea, protejarea şi reintegrarea în circuitul
naţional şi internaţional a patrimoniului cultural imobil al Banatului
 Programul Areal Banat - Patrimoniu mobil - Arte vizuale, Arhitectură urmăreşte
promovarea artelor plastice timişene, tabere de creaţie, expoziţii de artă plastică
profesionistă în ţară, expoziţii internaţionale, saloane de artă plastică şi
arhitectură.
 Programul AREAL BANAT – Proiectul Memorie culturală
 Programul BIBLIOTECA VIE
 Programul Arta spectacolului
 Programul PLAI BĂNĂŢEAN

Activităţile desfăşurate în anul 2016 în cadrul acestor programe şi proiecte au
fost raportate la termen (trimestrial şi semestrial) Instituţiei Prefectului-Judeţul
Timiş

Director executiv,
Dr. Sorin Vlad PREDESCU

