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RAPORT
privind activitatea desfăşurată de
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Hunedoara în semestrul I 2016
Măsuri pentru îmbunătățirea activității.
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Hunedoara şi-a desfăşurat
activitatea în conformitate cu H.G. nr.21/16.01.2013 pentru modificarea şi
completarea Hotărîrii Guvernului nr.90/2010 pentru organizarea şi
funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi a Ordinului
nr.2080/27.02.2012 care aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare
al Direcţiilor Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional, respectiv a
municipiului Bucureşti.
Direcţia a avut ca scop principal realizarea prerogativelor specifice
domeniului culturii, implementarea strategiei şi politicilor elaborate de
minister, la nivelul judeţului Hunedoara..
Obiectul de activitate al Direcţiei l-a constituit protejarea şi punerea în
valoare a patrimoniului cultural naţional, verificarea respectării legislaţiei
specifice, precum şi promovarea şi dezvoltarea creaţiei contemporane
potrivit legii.
DJC Hunedoara a sprijinit, în condiţiile legii, autorităţile
administraţiei publice locale şi structurile societăţii civile pentru
diversificarea, modernizarea şi optimizarea serviciilor oferite de instituţiile şi
aşezămintele de cultură, în vederea satisfacerii nevoilor culturale şi
educative ale publicului.

DJC Hunedoara a colaborat, în principal, cu instituţiile şi aşezămintele
de cultură (muzee, biblioteci, teatre, case de cultură, centre culturale, Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, cămine
culturale), precum şi cu asociaţii, ligi, fundaţii, uniuni de creaţie, societăţi
culturale, edituri.
Compartimentul monumente istorice şi arheologie
În domeniul patrimoniului cultural imobil au fost efectuate deplasări
în judeţ, fiind monitorizate monumentele istorice din localitățile Sălaşu de
Sus, Sântămăria Orlea, Râu de Mori, Haţeg, Brad, Orăștie, Hunedoara,
Petroșani, Petrila, Ribiţa, Crişcior, Prislop.
S-a asigurat consultanţă de specialitate gratuită pentru proprietarii de
monumente, privind regulile de protejare a monumentelor istorice
(intervenţii de orice fel şi condiţii de exploatare) şi posibilităţi de accces la
sprijin financiar din partea autorităţilor locale, centrale sau prin diverse
programe de finanţare.
Reprezentantul Direcţiei în probleme de arheologie s-a deplasat la
Sarmizegetusa Regia, Costeşti, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Micia, Castelul
Corvinilor Hunedoara, Cetatea Devei, Germisara, Uroi, Rapoltu Mare,
Simeria, Vețel, Orăștie, Archia, Sântămăria Orlea pentru monitorizarea, în
principal a cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei care fac parte din Patrimoniul
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.
În urma descoperirilor arheologice întîmplătoare din localitatea
Archia, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane a realizat diagnosticul
arheologic pentru a cunoaşte condiţiile descoperirii şi existenţa sau nu a unui
sit arheologic.
Au fost monitorizate cercetările arheologice preventive de pe raza
judeţului Hunedoara.
Conştientizarea în rîndul tinerilor a necesităţii protejării patrimoniului
arheologic şi a monumentelor istorice s-a realizat prin acţiuni gen „Ora de
istorie vie” în perioada „Săptămâna Altfel” la Muzeul Civilizației Dacice și
Romane, la Școala generală nr. 2 Simeria și la Centrul de agrement de la
Costești, în colaborare cu Asociaţia „Terra Dacica Aeterna”, Direcția de
Sport și Tineret Hunedoara, Serviciul Public de Administrare a

Monumentelor Istorice din cadrul Consiliului Județean Hunedoara. Pe
aceeași linie se înscrie și Festivalul „DACFEST – Sub semnul lupului”,
desfășurat la Simeria și Măgura Uroiului, în organizarea Consiliului
Judeţean Hunedoara, DJC Hunedoara, Autoritatea Naţională pentru Sport şi
Tineret, Primăriile din Simeria şi Rapoltu Mare, Asociaţia TERRA
DACICA AETERNA.
În semestrul I al anului 2016, în domeniul arheologiei, au fost
eliberate: 31 avize-faza PUZ, DTAC; 23 avize specifice favorabile; 6
certificate de descărcare arheologică.
În domeniul patrimoniului imobil, în sem. I 2016 au fost efectuate lucrări de
restaurare la Castelul Corvinilor din Hunedoara și Cetatea Deva, de
asemeanea au fost executate lucrări de reparație-întreținere la imobile aflate
în ansamblurile urbane din județ.
Tot în această perioadă au fost prezentate spre avizare Comisiilor de
specialitate(Națională și Zonală) documentațiile necesare în vederea
realizării lucrărilor de restaurare la mai multe monumente din județul
Hunedoara. Dintre aceste obiective avizate menționăm:
- CASTELUL CORVINILOR din HUNEDOARA. DJC Hunedoara
a întocmit Obligația de folosință, în scopul includerii proiectului de
reabilitare în programul de finanțare cu fonduri nerambursabile, pe
Axa POR 5.1. Conform proiectului sunt necesare lucrări la Sala
cavalerilor, Sala Dietei, Turnul Capistrano, Galeria suspendată,
Turnul Neboisa, Palatul administrativ, Turnul vechi de poartă, Turnul
Alb, Capela și Turnul Buzdugan.
- CETATEA ORĂȘTIE. La solicitarea proprietarilor- Parohia
Evanghelică și Parohia Reformată din Orăștie- în acord cu Primăria
Municipiului Orăștie, DJC Hunedoara a înaintat Ministerului Culturii
pentru avizare, proiectul de reabilitare pentru partea de zid prăbușit
din cetate. Lucrarea va fi finanțată în cadrul Programului de finanțări
nerambursabile pe Axa POR 5.1.
- Reabilitarea clădirii MUZEULUI MINERITULUI din Petroșani
și amenajare muzeistică. DJC Hunedoara a întocmit Obligația de
folosință a clădirii monument la solicitarea Primăriei Municipiului
Petroșani, care a inițiat procedura de aplicare la Programul

Operațional Regional Axa prioritară 5.1(Îmbunătățirea mediului
urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural de finanțare cu fonduri nerambursabile pe
perioada 2014-2020).
- BISERICA SFÂNTUL NICOLAE din RIBIȚA. În Comisia
Națională a Monumentelor Istorice au fost avizate lucrările de
reabilitare și conservare ce se vor derula tot în cadrul Programului
POR Axa 5.1.
- CASA MEMORIALĂ CRIȘAN – DJC Hunedoara, la solicitarea
Primăriei Ribița a întocmit Obligația privind folosința monumentului
istoric pentru includerea proiectului de restaurare și conservare,
proiect avizat de către Comisia Zonală de la Timișoara.
- Unul dintre monumentele de mare interes național este
MĂNĂSTIREA PRISLOP, obiectiv la care s-a întocmit și înaintat
Comisiei Naționale – PUZ-ul, care cuprinde ridicarea unor construcții
noi: bucătărie, chilii și biserica nouă a mănăstirii.
- BISERICA DE LEMN din ALUN(Comuna Bunila). Monumentul
aflându-se într-o stare avansată de degrdare, s-a eliberat Aviz în regim
de urgență pentru intervenția la acoperiș.
- ANSAMBLUL CLASAT MINA PETRILA. Este obiectivul cel mai
recent clasat din județ, obiectiv care a generat multe discuții privind
această procedură. DJC Hunedoara a întocmit Obligația privind
folosința Ansamblului clasat, care cuprinde: Atelierele mecanice,
Clădirea compresoarelor vechi și termocentrala cu coșul de fum, Mina
Deak, Puțul nou cu schip, Puțul centru-turnul și hala, Preparația
veche. Primăria orașului Petrila, în parteneriat cu Societatea Națională
de Închideri Mine Valea Jiului S.A. au întocmit și înaintat prin DJC
Hunedoara, Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice din România
propunerea de includere în ansamblu și a unor obiective neclasate, dar
care sunt bine conservate, în ideea refuncționalizării acestora.
În semestrul I 2016, în cadrul compartimentului Patrimoniu imobil au
fost eliberate: 58 comunicări; 52 adrese privind precizarea statutului la
imobilele monument istoric; 14 fișe de avizare la lucrări asupra imobilelor
monument sau aflate în zonă construită protejată; 17 documentații privind
dreptul de preemțiune al statului asupra imobilelor monument istoric.

Totodată, pentru aplicarea de către beneficiari la programe de finanțare a
lucrărilor la monumente istorice, în cadrul DJC HD s-au întocmit un număr
de 20 de fișe analitice și 10 obligații de folosință, în conformitate cu
legislația în vigoare.
Direcţia a sprijinit proprietarii de imobile - monumente de arhitectură
înscrise în Lista Monumentelor Istorice 2015 - pentru întocmirea
documentaţiilor necesare în vederea scutirii de impozite pentru aceste
clădiri.
Pe linia protejării patrimoniului cultural naţional hunedoarean se înscrie
şi participarea specialiştilor Direcţiei la şedinţele de urbanism din judeţ. De
asemenea, reprezentantul Direcţiei a participat săptămânal la şedinţele
Comisiei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Hunedoara.
Inspectorii din compartiment au participat lunar la şedinţele Comisiei
Zonale a Monumentelor Istorice de la Timişoara, unde au susţinut
documentaţiile depuse din judeţ. Menţionăm că documentaţiile depuse la
DJC Hunedoara au fost analizate din punctul de vedere al respectării
legislaţiei de patrimoniu şi au fost redactate referate de specialitate, pentru
fiecare documentaţie în parte..
Compartimentul patrimoniu cultural mobil, imaterial şi cultură
A fost reactualizată evidenţa naţională a mormintelor şi operelor
comemorative de război, româneşti şi străine aflate pe teritoriul României.
Această evidenţă reactualizată a fost comunicată şi Oficiului Naţional pentru
Cultul Eroilor.
S-a verificat starea de conservare a bunurilor culturale mobile aflate în
inventarul bisericilor monument de la Hunedoara.
A fost reactualizată situaţia privind inventarul bunurilor culturale
mobile aparţinând bisericilor monument din judeţ.
În semestrul I 2016 au fost eliberate 9 certificate de export pentru
persoane fizice şi juridice.
A fost acordată consultanţă de specialitate cu privire la desfăşurarea
procedurii de transfer a bunurilor culturale mobile din gestiunea Primăriei

Municipiului Hunedoara în cea a Muzeului de Arheologie, Istorie şi
Etnografie Hunedoara. Consultanţă de specialitate a fost acordată și unor
persoane fizice cu privire la expertizarea bunurilor culturale descoperite
întâmplător în judeţ.
A fost inventariat patrimoniul muzeului Castelul Corvinilor de la
Hunedoara în vederea întocmirii Obligaţiei de folosinţă, conform Ordinului
nr. 2684/2003.
Conform art. 45 din Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului
cultural mobil, DJC Hunedoara a fost înştiinţată în legătură cu descoperirea
întâmplătoare a unor bunuri culturale mobile în localităţile Călan, Hărău,
Târnava de Criş, Lăsău, Crişcior, Bălata, Cigmău. Acestea au fost predate
apoi la MCDR Deva. De asemenea, au fost predate la DJC Hunedoara de
către descoperitor, 2 monede de metal (1800), un topor de bronz, o cataramă
şi o unealtă de fier în zona Cigmău descoperite cu detectorul de metale.
Acestea au fost predate la MCDR Deva pentru expertizare de către experţi
acreditaţi de Ministerul Culturii.
Conform art. 48, alin. 4, Legea 182/2000, autorii descoperirilor
întâmplătoare care au predat în mod legal bunurile descoperite întâmplător,
au dreptul la o recompensă bănească de 30% din valoarea bunului, la care se
poate adăuga o bonificaţie suplimentară de 14% pentru bunuri care în urma
expertizei se stabileşte că au o valoare istorică excepţională. Autorii
descoperirilor întâmplătoare, care au predat în mod legal bunurile
descoperite, primesc recompensele în termen de 18 luni de la data predării
bunurilor respective, conf. art. 48, alin. 6, Legea 182/2000.
În domeniul patrimoniului cultural imaterial au fost efectuate
deplasări în localităţi din zonele etnografice Orăştie, Țara Zarandului, Țara
Hațegului, Valea Mureșului și Ținutul Pădurenilor pentru documentare
privind patrimoniul arhitectural tradiţional şi revitalizarea unor tradiţii şi
obiceiuri locale.
DJC Hunedoara a sprijinit logistic şi a participat la lansări de carte,
vernisaje de expoziţii, simpozioane şi sesiuni ştiinţifice, conferinţe şi evocări
istorice, festivaluri, sărbători şi nedei. Dintre acţiunile mai deosebite care au
avut loc în această perioadă menţionăm: „Ziua Culturii Naţionale”,
prilejuită de ziua de naştere a poetului Mihai Eminescu; Festivalul Naţional
de Umor „Liviu Oros” de la Deva; „Zilele Devei” etc.

Reprezentantul DJC Hunedoara a participat la şedinţele Comisiei
Judeţene de atribuire sau schimbare de denumiri, în conformitate cu
Ordonanţa nr. 63 din 29 august 2002 şi în cadrul Comisiei de heraldică a
Judeţului Hunedoara potrivit HG nr. 25/2003.
Măsuri pentru îmbunătățirea activității:
1) Necesitatea Semnalizării Monumentelor Istorice din Județul
Hunedoara în conformitate cu Ordinul Ministerului Culturii nr.
2815/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului culturii și
cultelor nr. 2237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice
de semnalizare a monumentelor istorice.
Termen de realizare: 2017.
2) În cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului, ediția XXIV-2016,
cu tema”Rolul determinant al comunităților locale în activitatea de
definire și protejare a patrimoniului cultural”, Direcția județeană
pentru Cultură Hunedoara, în colaborare cu Consiliul Județean
Hunedoara, Primăria orașului Simeria, Direcția Județeană pentru
Tineret și Sport, Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Asociația
TERRA DACICA
AETERNA,
organizează
Festivalul
„DACFEST – Sub semnul lupului”, care se va desfășura la
Simeria și Măgura Uroiului, în perioada 16-18 septembrie 2016.
Proiectul propune continuarea realizării unei manifestări culturale
în scopul educarii publicului participant, prin metode alternative,
pentru asimilarea informațiilor despre istoria, civilizația si
tradițiile dacilor si a romanilor; promovarea patrimoniului cultural
național antic.
Termen de realizare: 16-18 septembrie 2016
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