INFORMARE
privind activitatea desfăşurată de
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Hunedoara
în semestrul I 2015

OBIECTIVE GENERALE ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE
 Realizarea prerogativelor specifice domeniului culturii, implementarea strategiei
şi politicilor elaborate de minister, la nivelul judeţului Hunedoara.
 Sprijinirea, în condiţiile legii, a autorităţilor administraţiei publice locale şi a
structurilor societăţii civile pentru diversificarea, modernizarea şi optimizarea
serviciilor oferite de instituţiile şi aşezămintele de cultură, în vederea satisfacerii
nevoilor culturale şi educative ale publicului.
 Colaborare cu instituţiile şi aşezămintele de cultură; muzee, biblioteci, teatre,
case de cultură, centre culturale, cămine culturale, precum şi cu asociaţii, ligi, fundaţii,
uniuni de creaţie, societăţi culturale, edituri.
 Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional, verificarea
respectării legislaţiei specifice, precum şi promovarea şi dezvoltarea creaţiei
contemporane potrivit legii.

COMPARTIMENTUL MONUMENTE ISTORICE ŞI ARHEOLOGIE

 Monitorizarea monumentelor istorice din Sălaşu de Sus, Sîntămăria Orlea, Râu de Mori, Haţeg, Brad, Ribiţa,
Crişcior, Ociu şi Ocişor.
 Consultanţă de specialitate gratuită pentru proprietarii de monumente, privind regulile de protejare a
monumentelor istorice şi posibilităţi de accces la sprijin financiar.
Deplasări la Sarmizegetusa Regia, Costeşti, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Micia, Castelul Corvinilor
Hunedoara, Cetatea Devei, Germisara, Bretea Română şi Densuş pentru monitorizarea, în principal a
cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei care fac parte din Patrmoniul Mondial UNESCO, dar şi a altor situri de pe
Lista Monumentelor Istorice şi din Repertoriul Arheologic Naţional, precum şi pentru identificarea şi
delimitarea unor noi situri arheologice
 Monitorizarea cercetărilor arheologice preventive de pe raza judeţului.
 Conştientizarea în rîndul tinerilor a necesităţii protejării patrimoniului arheologic şi a monumentelor istorice
prin acţiuni gen „Ora de istorie vie”.
 Au fost eliberate 46 avize ( 35 avize favorabile şi 11 avize specifice) şi 4 certificate de descărcare de
sarcină arheologică şi au fost formulate 82 de răspunsuri pentru completări la documentaţiile depuse sau
pentru perimetre de exploatare sau explorare geologică.
 Au fost date două avertismente, pentru nerespectarea condiţiilor din avizul eliberat sau pentru lucrări în
zona de protecţie a monumentelor fără obţinerea avizului necesar, conform Legii 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice.

 Patrimoniu imobil - în semestrul I 2015 au fost efectuate sau urmează să se execute- lucrări de restaurare
la Castelul Corvinilor Hunedoara, Mănăstirea Prislop şi Biserica de lemn din satul Trestia (comuna Băiţa).
 Necesitatea unor intervenţii de urgenţă la unele monumente de arhitectură din judeţ, care se află într-o
avansată stare de degradare: bisericile de lemn din Vălari (comuna Topliţa), Alun (comuna Bunila),
Vălişoara (comuna Balşa), Bulzeştii de Jos (comuna Bulzeştii de Sus).
 Alte monumente din judeţ care necesită intervenţii urgente: Gara din Brad, Conacul Klobosiski din
Gurasada, Pretura din Dobra.
 Sprijin proprietarilor de imobile - monumente de arhitectură înscrise în Lista Monumentelor Istorice 2010 –
pentru întocmirea documentaţiilor necesare în vederea scutirii de impozite pentru aceste clădiri.
 Participarea la şedinţele de urbanism din judeţ şi prezenţa săptămânală a reprezentantului Direcţiei la
şedinţele Comisiei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara.
 Participarea lunară la şedinţele Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice de la Timişoara, pentru susţinerea
documentaţiilor depuse din judeţ.
 În semestrul I au fost întocmite 15 fişe de avizare care au însoţit documentaţiile analizate în cadrul
Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice de la Timişoara.
 Întâlniri în cadrul Episcopiei Devei şi Hunedoarei cu preoţii parohi deţinători de biserici monument, pentru
mai buna cunoaştere a legislaţiei specifice.
 În domeniul patrimoniului imobil au fost eliberate16 avize şi au fost formulate 28 de comunicări pentru
completarea documentaţiilor.
 Au fost întocmite 21 dosare pentru dreptul de preempţiune asupra imobilelor monument istoric, 20 fişe
minimale de evidenţă a monumentelor istorice, 20 obligaţii de folosinţă şi 30 de comunicări referitoare la
statutul imobilelor monument istoric.
 În cadrul proiectului derulat prin Compania Naţională de Investiţii s-au întocmit şi avizat un număr de 14
documentaţii pentru renovarea şi refuncţionalizarea aşezămintelor culturale (cămine culturale) din comunele
hunedorene.

COMPARTIMENTUL PATRIMONIU MOBIL, IMATERIAL ŞI CULTURĂ
 Verificarea stării de conservare a bunurilor culturale mobile aflate în inventarul mai multor biserici
monument istoric din zonele Brad şi Orăştie.
 Reactualizarea situaţiei privind inventarul bunurilor culturale mobile aparţinînd bisericilor din judeţ.
 Verificarea stării de conservare a bunurilor culturale mobile clasate, aflate în patrimoniul Muzeului Civilizaţiei
Dacice şi Romane din Deva.
 În semestrul I 2015 au fost eliberate 7 certificate de export definitiv şi 3 certificate de export temporar
pentru persoane fizice şi juridice.
 Consultanţă de specialitate acordată unor persoane fizice cu privire la expertizarea unor bunuri culturale
descoperite întâmplător.
 Conform art. 45 din Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil, DJC Hunedoara a fost
înştiinţată în legătură cu trei descoperiri întâmplătoare a unor bunuri culturale mobile în localităţile Călan,
Petreni (comuna Băcia) şi Sarmizegetusa Regia (com. Orăştioara de Sus), care apoi au fost predate
Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva.
 Patrimoniu cultural imaterial - deplasări în localităţile din zona Orăştie, în satele Tămăşasa, Orăştioara de
Sus, Poienile Beriului, Căstău, Târsa, Prihodişte, Costeşti, Geoagiu, Bozeş, Ardeu, Balşa, Almaşu Mic de
Munte pentru documentare privind patrimoniul arhitectural tradiţional şi revitalizarea unor tradiţii şi obiceiuri
locale.
 Sprijin logistic şi participare la lansări de carte, vernisaje de expoziţii, simpozioane şi sesiuni ştiinţifice,
conferinţe şi evocări istorice, festivaluri, sărbători şi nedei.
 Participare la „Ziua Culturii Naţionale”, prilejuită de ziua de naştere a poetului Mihai Eminescu; Festivalul
Naţional de Umor „Liviu Oros” de la Deva; „Zilele Devei”; Festivalul de muzică uşoară pentru copii şi
adolescenţi „Deva Music Star”; Festivalul Virşlilor de la Deva.
 Participare în Comisiile de evaluare a managementului pe anul 2014 la Centrul Judeţean de Conservare
şi Promovare a Culturii Tradiţionale Hunedoara şi la Centrul Cultural „Drăgan Muntean” din Deva.
 Participare la şedinţele Comisiei Judeţene de atribuire sau schimbare de denumiri şi în cadrul Comisiei
de heraldică a Judeţului Hunedoara.
 Adeverinţe pentru artiştii cu o activitate culturală bogată în domeniu, pentru a fi primiţi ca membri ai Uniunii
de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România şi a beneficia de indemnizaţia cuvenită, conform Legii
nr. 8/2006.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII

 O mai bună colaborare cu Comisiile de urbanism din judeţ, în vederea respectării condiţiilor de avizare a
lucrărilor;
 Intervenţii la Institutul Naţional al Patrimoniului din cadrul Ministerului Culturii pentru salvarea monumentelor
de arhitectură din judeţ care seaflă într-o avansată stare de degradare;
 Deplasări în judeţ, la şantierele arheologice şi la obiectivele unde se execută lucrări de reparaţii şi restaurări,
pentru verificarea modului în care se respectă legislaţia specifică;
 Acordarea de sprijin logistic şi identificarea unor surse de finanţare pentru acţiunile culturale din judeţ, care se
vor organiza în semestrul II 2015;
 Sprijin de specialitate pentru revitalizarea unor tradiţii şi obiceiuri, şi de înfiinţare a unor puncte muzeistice în
unele sate hunedorene;
 Formularea de propuneri către Institutul Naţional al Patrimoniului pentru includerea în Lista Monumentelor
Istorice a unor biserici din judeţ, care au o valoare deosebită din punct de vedere istoric, arhitectural şiartistic.
 Organizarea Festivalulului „DACFEST – Sub semnul lupului”, în perioada 4-6 septembrie 2015, la Măgura
Uroiului, în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara, Consiliul Judeţean Hunedoara,
Primăria oraşului Simeria şi Asociaţia “Terra Dacica Aeterna”.

