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SITUAȚIA MUZEELOR ȘI COLECȚIILOR
PUBLICE DIN JUDEȚUL TIMIȘ
Dana Stancovici*
Museums are not forever1
The situation of museums and collections in Timiș County
Abstract: The inspections of the county museums carried out by the Timiș County Directorate of Culture aimed
to check the inventories of mobile cultural wares, to verify the implementation of preemtive conservation and the
restoration of cultural wares, to verify that legally mandated conditions regarding the exposition of cultural wares
are respected, to verify that security measures are as mandated and to verify the implementation of legislation
regarding the proper indexing of mobile cultural heritage. The main organizational faults are: the lack of trained
personnel (this leads to disinterest towards heritage wares, unfamiliar legislation and norms regarding safeguarding cultural heritage) on one side, and the political decisions on the other, both leading to sometimes alarming
situations regarding the conservation of the inspected cultural heritage wares. As a consequence, flawed storage,
disorganized indexing, great temperature and humidity variations were encountered (în most cases, the variations were far beyond acceptable limits). Deriving from the lack of knowledge pertaining to existing legislation is
the lack of accreditation for the inspected museums and public collections. Highlighting local cultural heritage
through expositions constitutes a compulsory method of dissemination which, besides its educative character,
has the purpose of showing its importance and solve issues regarding conservation, restoration and an adequate
tourist and museum highlighting of cultural heritage.
Keywords: museums, Timiș county, conservation, storage, expositions, microclimate
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1. Introducere

Î

ncepând cu sec. al XIX-lea colecțiile se deschid scopurilor științifice și apare ideea că, „scopul muzeului nu poate fi altul decât colecționarea și conservarea monumentelor, păstrarea și restaurarea lor, ca să
nu fie deteriorate ori ca să nu dispară, apoi a le expune științific în modul cel mai favorabil și a stabili toate
raporturile cari pot servi pentru cunoștiința lor, pentru știință întocmai ca și pentru cultura generală”2.
Definiția dată de ICOM3 spune că: „muzeul este o instituție cultural științifică care are drept obiectiv
colectarea și conservarea bunurilor culturale și valorificarea lor prioritar prin expunere, în scop de instruire,
educare și agrement a celui mai larg public”4.
Conform legislației în vigoare5, muzeele au misiunea să cerceteze, conserve și să restaureze bunurile
culturale, să evidențieze, accesibilizeze și disemineze informația științifică în scopul educării şi recreării
publicului. Prin activitatea lor, contribuie la cunoaşterea şi promovarea mărturiilor materiale şi spirituale
ale existenţei şi evoluţiei comunităţii umane şi mediului înconjurător.
* Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, str. Episcop Augustin Pacha, nr.8, e-mail: danastancovici@yahoo.com
1
Lesson from Brazil: Museums are not for ever, september 5, 2018.
2
Petranu 1922, 19.
3
ICOM http://www.icom-cc.org/
4
https://icom.museum/en/activities/standards-guidelines/museum-definition/ Statutul adoptat de adunarea generală ICOM
9 iulie 1956.
5
Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, cap. I, art. 2, lit. a și b: lege care reglementează regimul juridic general,
clasificarea și principiile organizării și funcționării muzeelor și colecțiilor publice, precum și a colecțiilor private accesibile
publicului, definește muzeul ca instituția publică de cultură, aflată în serviciul societății, care colecționează, conservă, cercetează, restaurează, comunică și expune, în scopul cunoașterii, educării și recreării, mărturii materiale și spirituale ale existenței
și evoluției comunităților umane, precum și ale mediului înconjurător și colecția ca ansamblul de bunuri culturale și naturale,
constituit în mod sistematic și coerent de către persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat.
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2. Scurt periplu prin istoricul muzeelor bănățene
Prima inițiativă de înființare a unui muzeu în Timișoara, aparține Societății de Istorie și Arheologie
din Ungaria de Sud condusă de Ormós Zsigmond6, constituită în 1872, în statutul căreia se prevedea constituirea unui muzeu arheologico-istoric7 în oraș. Muzeul Banatului își deschidea astfel porțile
pentru public câțiva ani mai târziu, în 24 mai 18778. Între anii 1919–1949, muzeul funcționează în
diferite sedii: într‑o clădire de pe str. Lonovici, în clădirea actuală a Bibliotecii Filialei Timişoara a
Academiei Române (str. A. Pacha nr. 7), în „Palatul Cultural” – astăzi sediul Teatrului Maghiar de Stat
„Csiky Gergely” Timișoara (str. Alba Iulia nr. 2). În anul 1947, muzeului bănățean i se atribuie clădirea
Castelului Huniade9. Colecțiile, de acum îmbogățite și expozițiile permanente cuprindeau, până în anul
2000, secțiile de arheologie, istorie, științele naturii, artă, etnografie precum și Muzeul Satului Bănățean.
În anul 2000, Muzeul Satului Bănățean a devenit instituție de sine stătătoare, iar în 2005, secția de etnografie devine parte integrantă a acestuia. Secția de artă a Muzeului Banatului, devine în 2006 Muzeul de
Artă Timișoara, cu sediul în Palatul Baroc.
În perioada interbelică, mai precis în anul 1932 se înființează în Lenauheim, în casa construită în
1775, imobil în care s-a născut poetul romantic german Nikolaus Lenau (1802–1850), colecția memorială „Nikolaus Lenau”, colecție ce cuprindea piese etnografice legate de cultura șvabilor bănățeni, o
colecție de păpuși îmbrăcate în port tradițional șvăbesc, cărți și manuscrise care aparțineau poetului
romantic german.
Muzeul din Lugoj prinde contur
în anul 1950, reunind colecțiile unor
personalități locale ca: Victor Mihali de
Apșa (episcop greco-catolic), Ioan Boroș,
Traian Simu și învățătorul Ioan Stratan.
Clădirea, care adăpostește din 1968
muzeul, a fost construită la sfârşitul secolului al XIX-lea și a fost cumpărată în
1951 de Ministerul de Finanţe, care este şi
actualmente proprietar.
Între anii 1960–1980, se înființează
colecțiile muzeale ale Mitropoliei
Diagrama 1: Grafic reprezentând momentul
Ortodoxe a Banatului, a Episcopiei
înființării muzeelor în jud. Timiș
Ortodoxe Sârbe și muzeele din Buziaș,
Deta, Jimbolia, Cenad.
Anii ’80 ai secolului al XX-lea aduc schimbări majore pentru muzeele și colecțiile din țară. La Plenara
lărgită a C.C. al P.C.R. din 1 iunie 1982, Nicolae Ceauşescu lansa o idee, greu digerabilă și dificil de înţeles la momentul respectiv, care privea situația muzeelor României. Este vorba despre „unificarea muzeelor
într‑un singur muzeu central de istorie care să cuprindă toate documentele mai importante, (…) muzeele
din alte centre urmând să cuprindă documente care se referă la zona muzeului”10. Prin urmare, autoritățile
centrale înființează o serie de muzee în subordinea primăriilor din județ, iar cele existente suferă modificări majore de conținut. Se reorganizează expozițiile permanente și circuitul expozițional al Muzeului
Banatului, al Muzeului Militar Timișoara, al muzeului din Lugoj și al celor din Buziaș, Sânnicolau Mare,
Ciacova, Jimbolia.
După 1990, schimbarea regimului politic din România aduce o nouă abordare în materie de muzee
și colecții. În încercarea de a contura un nou demers muzeografic, se modifică conținutul tematicilor
expoziționale, se demontează o parte din expoziții, în special cele dedicate perioadei epocii comuniste, iar
o parte din spațiile expoziționale sunt abandonate. În procesele retrocedărilor, a disputelor dintre proprietarii de drept, muzeele își restrâng sau, în unele cazuri, pierd spațiile de expunere.
Medeleț, Toma 1997, 13.
Medeleț, Toma 1997, 14.
8
Medeleț, Toma 1997, 22.
9
Medeleț, Râmneanțu 2003, 13, 236.
10
Moisa 2011, 320.
6
7
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Zece ani mai târziu, se conturează două muzee noi în Jimbolia. Tot în această perioadă, prin reorganizare, din Muzeul Banatului se înființează Muzeul de Artă și Muzeul Satului Bănățean. Muzeului
Minorității Bulgare din localitatea Dudeștii Vechi i se alocă o clădire nouă. Regia Autonomă de Transport
Timișoara inițiază înființarea muzeului și clasarea primelor piese din colecție. În 2014, expoziția memorială „Traian Vuia”, găzduită în Căminul Cultural din comuna cu același nume, se reorganizează prin
construirea unei clădiri a Muzeului „Traian Vuia”. În Timișoara, ia naștere primul muzeu particular de
artă contemporană în 2018 (vezi Harta).

3. Situația de facto
În perioada 2016–2019 Direcția
Județeană pentru Cultură Timiș a
desfășurat o serie de controale la sediul
instituțiilor specializate din județul
Timiș care gestionează bunuri care fac
parte din patrimoniul cultural național
– muzee și colecții publice – în scopul verificării respectării prevederilor
legale11.
Au fost verificate cele 34 muzee și
colecții din jud. Timiș, aflate în baza de
date cIMeC12 (vezi Anexa 1).
Controalele efectuate de Direcția Diagrama 2: Clasificarea muzeelor și colecțiilor publice în funcție de
Județeană pentru Cultură Timiș la aria de acoperire, de importanța patrimoniului și forma de proprietate.
muzeele menționate din județ au avut
ca obiective principale: verificarea inventarierii bunurilor culturale mobile13, verificarea asigurării conservării preventive și restaurarea bunurilor culturale14, verificarea asigurării condițiilor prevăzute de legislație
privind expunerea și depozitarea bunurilor culturale mobile15, verificarea asigurării condițiilor de securitate, respectarea reglementărilor privind clasarea patrimoniului cultural mobil16.
În expunerea concluziilor am organizat instituțiile specializate din jud. Timiș (de la A la G) în funcție
de forma de proprietate, de aria de acoperire teritorială, de mărimea și importanța patrimoniului deținut
sau de faptul dacă mai sunt în funcțiune17.
A. În administrarea autorităților județene (CJ Timiș):
1. Muzeul Național al Banatului Timișoara, înființat în anul 1872. Funcționează de-a lungul anilor sub diferite denumiri (Societatea de Istorie și Arheologie din Timișoara 1872, Societatea Muzeală
de Istorie și Arheologie 1884, Muzeul Bănățean 1922, Muzeul Banatului 1935, Complexul Muzeal al
Banatului 1989). Reorganizat în anul 2000, prin desprinderea Secției de etnografie (Muzeul Satului
Bănățean) și în 2005, prin desprinderea Secției de artă (Muzeul de Artă Timișoara). În anul 2016, devine
muzeu cu statut național, reacreditat18 în 2018. Sediul oficial este în Castelul Huniade, clădire monument istoric, în prezent aflată în reabilitare.
Colecțiile Muzeului Național al Banatului cuprind obiecte de patrimoniu, structurate pe următoarele
domenii: arheologie, istorie, memoriale, numismatică, medalii, colecția tehnică și științele naturii, carte
veche cu mențiunea că respectivele colecții nu sunt înființate printr‑o decizie managerială, atribuirea lor
Mulțumesc și pe această cale domnilor dr. Sorin Predescu și dr. Victor Bunoiu pentru sprijinul acordat și respectiv pentru
ajutorul efectiv oferit în efectuarea acestor demersuri.
12
Institutul Național al Patrimoniului (cIMec), București–1999–2019, Ghidulmuzeelor.cimec.ro.
13
Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor
culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil.
14
HG nr. 1546/18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale
mobile clasate.
15
Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil.
16
HG nr. 886/2008 Norme de clasare a bunurilor culturale mobile.
17
Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, cap. III, secțiunea 1.
18
OMCC nr. 2185/2007 Normele de clasificare a muzeelor și colecțiilor publice.
11
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la așa-numitele colecții fiind făcută pe criterii arbitrare. Muzeul Național al Banatului derulează proiecte de cercetare preponderent în domeniul arheologiei. Principala sursă de îmbogățire a patrimoniului
muzeal o constituie însă cercetarea arheologică preventivă, activitate care practic a supraaglomerat spațiile
muzeului și așa precare din punct de vedere al depozitării. Se poate remarca stagnarea procedurilor de
inventariere a acestor piese, restaurarea pieselor din materii prime sensibile (piele, metal, lemn) fiind
făcută cu întârzieri mari și inconstant (aspecte ce pot duce la pierderi iremediabile) prin contracte de
prestări servicii cu specialiști externi în domeniu.
În urma controlului efectuat19 s-a constatat faptul că întocmirea fișelor analitice de evidență a obiectelor de patrimoniu și clasarea colecțiilor stagnează de ani buni. Procentul bunurilor culturale clasate din
colecțiile muzeului este de 0,049% (respectiv 286 piese conform bazei de date cIMeC20).
Registrul inventar nu îndeplinește condițiile Ordinului nr. 2035/200021, cel încă în uz fiind cel folosit
în ultimele decade ale secolului al XX-lea. Există în evidența Biroului Contabilitate tabele de tip Excel
pentru colecțiile: monede, aur, medalii, științele naturii.
Începerea în urmă cu 12 ani a reabilitării clădirii Muzeului Național al Banatului a atras după sine
relocarea spațiilor de depozitare și închiderea totală a expozițiilor permanente (Fig. 1).
Depozitele muzeului au fost mutate pe latura de sud a clădirii, în majoritate foste birouri sau săli de
expoziție și în extravilanul localității Giroc, în spații care au aparținut unei foste unități militare (piese
arheologice, unele manufacturate din lemn), precum și în diverse spații din Bastionul Theresia și Muzeul
de Artă Timișoara. Asigurarea conservării preventive22 în condițiile date lasă mult de dorit (Fig. 2).
În prezent, muzeul își desfășoară activitatea în clădirea Bastionului Theresia unde se află birourile
administrației și o serie de săli dedicate expozițiilor temporare.
La data efectuării controlului, Muzeul Național al Banatului își îndeplinea defectuos majoritatea
atribuțiilor stipulate de lege23. S-au aplicat amenzi24 atât pentru încălcarea normelor de conservare a patrimoniului muzeal, cât și pentru partea de reabilitare a clădirii. Laboratorul zonal de conservare–restaurare
nu este autorizat25 de către Ministerul Culturii, autorizarea laboratorului trenând de mulți ani.
În nota de constatare privind îndeplinirea condițiilor și criteriilor de acreditare a Muzeului Național
al Banatului, DJC Timiș a recomandat acreditarea temporară26. Recomandarea a fost ignorată de Comisia
Națională a Muzeelor și Colecțiilor, Muzeul Național al Banatului fiind reacreditat prin Ordinul MCIN
nr. 2073/08.02.2018.
2. Muzeul Național al Banatului/Secția de Științele Naturii – funcționează ca și secție a Muzeului
Național al Banatului. Expoziția permanentă este închisă pentru public, clădirea este în reabilitare de
Raport control DJC Timiș nr. 1894/29.06.2016.
http://clasate.cimec.ro/lista.asp?det = 8124-Muzeul-Banatului-TIMISOARA.
21
Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor
culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil.
22
HG nr. 1546/18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate
23
Legea nr. 182/2000 art. 23, alin. 1.
24
Proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției nr. 4/06.07.2016, seria MCPN nr. 0007704 – amendă 10 000 lei.
25
Legea nr. 182/2000, cap. IV., art. 28, alin. 4 – Laboratoarele și atelierele care efectuează lucrări de conservare și restaurare a
bunurilor culturale mobile clasate funcționează pe baza unei autorizații eliberate de Ministerul Culturii și Cultelor, cu avizul
Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, potrivit normelor privind autorizarea laboratoarelor și a atelierelor de conservare
si restaurare.
26
Nota de constatare DJC Timiș nr. 3897/25.10.2019, „..în temeiul prevederilor art. 13 din Ordinul nr. 2057/2007 recomandăm acreditarea temporară a Muzeului Național al Banatului condiționată de:
– Autorizarea Laboratorului zonal de conservare-restaurare din cadrul Muzeului Național al Banatului de către Ministerul Culturii
și Identității Naționale;
– Demararea unui proces activ și coerent, bazat pe o structură procedurală clară, în ceea ce privește evidența și administrarea patrimoniului cultural (inventariere, fișe analitice de evidență, clasare etc.);
– Remedierea deficiențelor constatate în urma controlului din 2016, pentru spațiile în care s-a refuzat accesul DJC Timiș cu prilejul
verificării la fața locului din 05-06.07.2017. Propunem ca verificarea remedierii deficiențelor să fie efectuată de o comisie mixtă
formată din reprezentanți ai Ministerului Culturii și Identității Naționale și ai DJC Timiș;
– Verificarea respectării legislației în vigoare privitoare la restaurarea bunurilor de patrimoniu mobile. Propunem ca verificarea
respectării prevederilor legale privind restaurarea bunurilor culturale mobile să fie efectuată de către o comisie mixtă formată din
reprezentanți ai Ministerului Culturii și Identității Naționale (restauratori experți carte veche, ceramică, metal, lemn) și ai DJC
Timiș;”.
19
20
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peste 12 ani. Colecțiile sunt depozitate în clădirea Castelului Huniade, spațiile de depozitare fiind improprii și insuficiente (Fig. 3).
3. Muzeul de Artă Timișoara – cu sediul în Palatul Baroc. Muzeul de Artă Timișoara s-a înființat
prin desprinderea și reorganizarea Secției de Artă din cadrul Muzeului Banatului. Colecțiile muzeului
cuprind obiecte de patrimoniu înscrise în inventar, structurate pe următoarele domenii: artă decorativă
(piese din ceramică, sticlă, metal, ceasuri de perete), colecția de textile, colecția de mobilier, colecția de
sculptură, colecția de artă (artă românească, artă europeană, cu mențiunea că respectivele colecții nu sunt
înființate printr‑o decizie managerială, atribuirea lor la așa-numitele colecții fiind făcută pe criterii arbitrare). Managementul defectuos a generat o serie de probleme legate de personal27, cu consecințe directe
asupra funcționării instituției. Rezultă lipsa personalului de specialitate, probleme privind evidența și
gestionarea colecțiilor (Fig. 4, 5, 6).
La data efectuării controlului, expoziția permanentă a Muzeului de Artă Timișoara avea nevoie de
intervenții de remediere în ceea ce privește corelarea valorilor temperaturii și umidității relative necesare
expunerii colecțiilor de natură organică mai puțin vulnerabile28.
Întocmirea fișelor analitice de evidență a obiectelor de patrimoniu și clasarea colecțiilor stagnează de
ani buni. Procentul bunurilor culturale clasate din colecțiile muzeului este de 0,35% (respectiv 33 piese
conform baza de date cIMeC29).
Registrul inventar nu îndeplinește condițiile Ordinului nr. 2035/2000, cel încă în uz fiind cel folosit
în ultimele decade ale secolului al XX-lea30.
Muzeul este deschis pentru public. Reacreditat prin Ordinul MCIN nr. 2074/08.02.2018.
4. Muzeul Satului Bănățean Timișoara s-a înființat prin desprinderea și reorganizarea Secției de
Etnografie și a rezervației de arhitectură populară de la Pădurea Verde, din cadrul Muzeului Banatului,
în anul 2000. În 2006, Secția de etnografie (atât personalul cât și patrimoniul cultural) s-a mutat în
cadrul Muzeului Satului Bănățean. Colecțiile muzeului cuprind obiecte de patrimoniu înscrise în inventar, structurate pe următoarele domenii: țesături de interior, colecția de costum popular și găteala capului/podoabe, colecția de icoane/obiecte de cult/pictură naivă și albume, mobilier, colecția de ceramică,
colecția de arhitectură populară, colecția de obiecte de uz casnic, industrie casnică și meșteșuguri – cu
mențiunea că respectivele colecții nu sunt înființate printr‑o decizie managerială, atribuirea lor la așanumitele colecții fiind făcută pe criterii arbitrare.
Rezervația de arhitectură populară și pavilionul expozițional sunt deschise pentru publicul vizitator. Spațiile de depozitare sunt în curs de amenajare. Se distinge lipsa personalului de specialitate și de
întreținere (Fig. 7).
În urma controlului efectuat s-a constatat faptul că întocmirea fișelor analitice de evidență a obiectelor de patrimoniu este în derulare, în schimb clasarea colecțiilor stagnează de ani buni. Procentul
bunurilor culturale clasate din colecțiile muzeului este de 0,051% (respectiv 6 piese conform baza de
date cIMeC31).
Registrul inventar nu îndeplinește condițiile Ordinului nr. 2035/2000, cel încă în uz fiind cel folosit
în ultimele decade ale secolului XX.
Muzeul Satului Bănățean a fost reacreditat în 2018, prin Ordinul MCIN nr. 2958/05.12.2018.
5. Muzeul „Traian Vuia”, comuna Traian Vuia – în administrarea CJ Timiș prin MNBT. Muzeul
dedicat marelui inventator Traian Vuia32, inaugurat în anul 2012 în comuna Traian Vuia (jud. Timiş),
cuprinde numeroase exponate, documente, fotografii şi machete. Deschis pentru public, fără spații de
depozitare (Fig. 8).
B. Muzee aflate în administrarea autorităților locale:
Nu s-au putut verifica depozitele colecției de artă plastică, fostul gestionar al colecției, cu care instituția este în litigiu, nu
predase gestiunea.
28
Conform HG nr. 1546/2003, art. 4, lit. b.
29
http://clasate.cimec.ro/lista.asp?det = 8141-Muzeul-de-Arta-TIMISOARA
30
Conform Raport control DJC Timiș nr. 1219/26.03.2019.
31
http://clasate.cimec.ro/lista.asp?det = 8235-Muzeul-Satului-Banatean-TIMISOARA
32
Traian Vuia – inventator român, pionier al aviaţiei la nivel internaţional. S-a născut în 17/30 august 1872, Surducu Mic,
jud. Timiş. A inventat primul avion cu mijloace proprii de propulsie, cu care a efectuat primul zbor din istoria omenirii (1906),
ridicându-se de la sol prin mijloacele proprii ale aparatului.
27
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1. Muzeul de Istorie, Etnografie şi Artă Plastică Lugoj – aflat în administrarea Primăriei Lugoj,
fără personalitate juridică. Cele mai importante domenii şi subdomenii reprezentate în muzeu sunt cele
de arheologie, etnografie, memoriale, artă plastică, istorie medie etalate în expoziția permanentă. Restul
pieselor aparținând colecțiile muzeului sunt depozitate în cca. 10 spații.
În ianuarie 2017 s-a constatat că imobilul care adăpostește Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă
Plastică Lugoj era neîncălzit din luna octombrie 2016, cauza fiind demontarea centralei termice de către
reprezentanții primăriei33. Au rezultat valori de temperatură şi umiditate nepermise în spaţiile expoziţionale şi de depozitare a patrimoniului cultural mobil (T 1–2,5˚C / U.R. 65–70%). În mai multe spații de
depozitare, țevile instalației de încălzire au crăpat datorită formării gheții (Fig. 9).
În urma controlului efectuat, s-a constatat faptul că întocmirea fișelor analitice de evidență a obiectelor de patrimoniu și clasarea colecțiilor stagnează de ani buni. Registrul inventar nu îndeplinește condițiile
Ordinului nr. 2035/2000, cel încă în uz fiind cel folosit în ultimele decade ale secolului al XX-lea. Și în
acest caz se distinge lipsa personalului de specialitate și de întreținere.
2. Expoziția de Artă Populară „Iulia Folea Troceanu” – Buziaș – aflată în administrarea Primăriei
orașului Buziaș, intră în circuitul muzeal în 1969. Colecția este formată din piese de port popular, piese
de îmbrăcăminte cu inserții de piele și blană naturală, țesături din lână și bumbac, mobilier, obiecte de
uz casnic specifice zonei Buziașului. Spațiul expozițional necesită lucrări de igienizare și atenție acordată
expunerii, majoritatea pieselor fiind în expunere liberă34. Registrul inventar în uz, este cel din ultimele
decade ale secolului al XX-lea. Deschis pentru publicul vizitator, fără spații de depozitare și fără personal
de specialitate și de întreținere.
3. Muzeul comunei Cenad – Cenad – aflat în administrarea Primăriei comunei Cenad. Muzeul
este adăpostit într‑o clădire datată 1890, deţine o colecţie de obiecte de etnografie şi istorie locală, provenind din donaţiile localnicilor. Exponatele sunt mărturii de istorie locală din epoca neolitică şi până
la instaurarea comunismului. Printre cele mai valoroase obiecte se numără fragmentele arhitectonice de
la bisericile medievale construite în secolul al XI-lea. Se deschide la cerere din cauza lipsei de personal.
Clădirea nu este dotată cu instalație de încălzire. Nu sunt respectate condiţiile de microclimat constant
prevăzute de lege în spaţiile destinate expunerii, clădirea fiind plină de igrasie. Pete de igrasie/umiditate
ascendentă pe pereţii sălilor de expoziţie. Se preconizează mutarea într‑un alt spațiu. Muzeul nu are spații
de depozitare. Registrul inventar în uz, este cel din ultimele decade ale secolului al XX-lea.
4. Muzeul orașului Deta – Deta – în administrarea Primăriei orașului Deta. Expoziția muzeului
orașului Deta mutată în sediul actual în 2004, reunește colecția prof. Dani Bela35 ce conține piese arheologice (ceramică), fragmente arhitectonice, arme, piese aparținând formației de pompieri din localitate,
colecție numismatică și piese etnografice. Se deschide la cerere din cauza lipsei de personal de specialitate și de întreținere. Spaţiul expozițional este insalubru, neaerisit. Instalația electrică este friabilă, cu
improvizații la panoul electric – ceea ce duce la un risc major de incendiu (Fig. 10). Spațiul nu este dotat
cu sursă de încălzire. Nu sunt respectate condiţiile de microclimat constant prevăzute de lege în spaţiile
destinate depozitării bunurilor culturale mobile (temp. 18˚C/ umiditate relativă 40–45%). Practic vorbim de o umiditate relativă ridicată în spațiul expozițional, unul din efectele imediate ale acestui fapt
coroborat cu lipsa luminii naturale ducând la apariția petelor de mucegai pe panourile expoziționale36.
Evidența pieselor deținute există doar la serviciul contabilitate al primăriei. Muzeul nu deține spații de
depozitare.
5. Casa Memorială „dr. Karl Diel” – Jimbolia – în administrarea Primăriei orașului Jimbolia. Colecția
este compusă din piese vestimentare, material documentar-memorialistic, fotografii, instrumente medicale, oferă o imagine a personalității celui care a fost dr. Karl Diel37, a medicinei din Banatul anilor ’30 și
a vieții cotidiene a Jimboliei la începutul secolului al XX-lea. Spațiul expozițional este impropriu și insalubru: praf, umezeală, pete de igrasie/umiditate ascendentă pe pereţii sălilor de expoziţie, există piese în
expunere liberă cu risc major de degradare și atac biologic etc. Nu sunt respectate condiţiile de microclimat
33
34
35
36
37

Proces verbal de constatare DJC Timiș nr. 319/18.01.2017.
Raport control DJC Timiș nr. 3451/04.10.2018.
Profesor de istorie, director al școlii din Deta, colecționar.
Raport control DJC Timiș nr. 2659/31.07.2018.
Dr. Karl Diel – medic chirurg, a creat un spital în Jimbolia (Hatzfeld), spital care astăzi îi poartă numele.
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constant prevăzute de lege în spaţiile destinate expunerii bunurilor culturale mobile38. Evidența pieselor
se regăsește pe niște liste, nicidecum nu îndeplinește condițiile Ordinului nr. 2035/2000.
Se deschide la cerere din cauza lipsei de personal de specialitate și de întreținere.
6. Expoziția Memorială „Ștefan Jäger” – Jimbolia – în administrarea Primăriei Jimbolia. Muzeul a
fost construit cu sprijinul Landului german Bavaria, pe locul fostei case memoriale dedicate pictorului
Ștefan Jäger39. Atelierul pictorului a rămas neschimbat, sunt expuse pe lângă șevalet, lucrări în ulei, acuarele și schițe, mobilier.
Clădirea adăpostește o expoziție permanentă de arheologie, etnografie, o cameră tradițională șvăbească
și un spațiu destinat expozițiilor temporare. Cu excepția atelierului, toate spațiile expoziționale necesită
lucrări de igienizare și de refacere a modulelor expoziționale. Registrul inventar în uz, este cel folosit în
ultimele decade ale secolului al XX-lea. Există liste de custodii semnate cu Muzeul Național al Banatului
pentru piesele arheologice, cu Muzeul de Artă Timișoara pentru câteva tablouri semnate de Ștefan Jäger
și cu Muzeul Satului Bănățean pentru piesele etnografice.
Muzeul este deschis pentru publicul vizitator.
7. Muzeul Pompierilor „Florian” – Jimbolia – administrare Primăria Jimbolia. Înființat în anul
1992, la inițiativa Asociației pompierilor civili „Florian” din Jimbolia. Muzeul prezintă obiecte și dotări
specifice formațiunilor voluntare din Banat, din perioada 1880–1970. Spațiul expozițional și zonele de
depozitare sunt conform normelor de expunere în vigoare40. Registrul inventar în uz, este cel folosit în
ultimele decade ale secolului al XX-lea.
Muzeul este deschis pentru publicul vizitator.
8. Muzeul presei „Sever Bocu”41 – Jimbolia, în administrarea Primăriei Jimbolia. Muzeul valorifică
numeroase publicații regionale, naționale sau din diasporă. Printre exponate se remarcă componente ale
unei tipografii vechi, un bogat material fotografic, publicații și documente. Depozitele muzeului adăpostesc publicații regionale, naționale sau din diaspora (prima jumătate a sec. al XIX-lea până în prezent).
Spațiul expozițional și zonele de depozitare sunt conform normelor de expunere în vigoare42 (Fig. 11, 12).
Registrul inventar îndeplinește condițiile Ordinului nr. 2035/2000. Deschis pentru publicul vizitator.
9. Casa Memorială „Nikolaus Lenau” – Lenauheim – administrare Primăria comunei Lenauheim.
Expoziție permanentă organizată în casa în care s-a născut poetul german Nikolaus Lenau43, cod LMI
TM-II-m-A-06246. Muzeul etalează fotocopii, stampe, publicații, lucrări de artă decorativă ilustrând
viața poetului și a familiei sale. Piese de port popular, mobilier, obiecte de uz casnic specifice populației
germane din zonă. O colecție de păpuși îmbrăcate în port tradițional șvăbesc din diferite zone ale
Banatului. Deschis pentru vizitare. Clădirea nu este dotată cu instalație de încălzire44.
Registrul inventar în uz, este cel folosit în ultimele decade ale secolului al XX-lea.
În urma unui proces de retrocedare, în anul 2019, muzeul a pierdut 30% din spațiul expozițional.
C. Muzee și colecții particulare:
1. Muzeul „Péter Jecza”45 – Timișoara – Înființat în anul 2017, muzeul prezintă opera artistului
timișorean Péter Jecza și totodată oferă spațiu de expunere artiștilor consacrați sau acelora care nu au încă
o expunere publică largă sau o acceptare critică din partea comunității de specialiști. Zona expozițională
se desfășoară pe trei nivele. Coordonatele de acțiune ale colecției muzeale – angajarea publicului, participarea creativă a oamenilor de artă, extinderea treptată a funcțiilor și a zonelor de acțiune. Spațiul
îndeplinește toate condițiile de expunere și depozitare prevăzute de legislația în vigoare.
Raport control DJC Timiș nr. 2301/03.07.2018.
Ștefan Jäger – pictor român de etnie germană, născut la Cenei în 31 mai 1877, supranumit și „pictorul șvab”, picturile sale
descriu istoria, viața, tradițiile și obiceiurile șvabilor bănățeni. Moare la 16 martie 1962 în Jimbolia.
40
Raport control DJC Timiș nr. 2301/03.07.2018.
41
Sever Bocu (n. 19.11.1874, Șiștarovăț – d. 21. 01.1951, închisoarea Sighet) ziarist, redactor la ziarul „Tribuna” din Arad,
politician, unul dintre fruntașii Partidului Național Român, ulterior Partidul Național Țărănesc, deputat, reprezentant al Banatului, ministru în guvernul lui Iuliu Maniu.
42
Raport control DJC Timiș nr. 2301/03.07.2018.
43
Nikolaus Lenau, născut Nikolaus Franz Niembsch von Strehlenau, (25.08. 1802 în Csatád, astăzi Lenauheim, județul Timiș
– 22.08.1850 în Austria), poet romantic austriac.
44
Raport control DJC Timiș nr. 4339/10.12.2018.
45
Péter Jecza (16.01.1939, Sfântu Gheorghe – 24.03.2009, Timișoara), sculptor român, profesor de sculptură la Facultatea de
Arte a Universității de Vest Timișoara.
38
39
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2. Colecția Sătească Particulară Cenei – Cenei – Prezintă o colecţie de etnografie sârbă, etalată în
trei încăperi. Se poate vizita la cerere.
3. Colecția etnografică „Marius Matei” – comuna Giroc – Colecţia este formată din ansambluri
vestimentare organizate după zona etnografică din care provin, textile de interior, podoabe, ceramică,
fotografii vechi. Fiecare piesă este însoțită de fișă analitică și număr de inventar. Spațiul expozițional și
zonele de depozitare sunt conform normelor de expunere în vigoare. Deschis pentru publicul vizitator.
D. Muzee în administrarea regiilor autonome:
1. Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi” – Timișoara, în administrarea Societății
Transport Public Timișoara. Clădirea care adăpostește spațiul muzeal a fost o hală de reparaţii din 1927.
Colecţia Muzeului de Transport Public „Corneliu Miklosi” cuprinde 24 piese clasate la categoria Fond și
Tezaur (conform bazei de date cIMeC46) – reprezentând mai multe tipuri de vagoane (de la cele cu tracţiune cabalină la cele de tip Electroputere), tramvaie, troleibuze, autobuze dar şi diferite utilaje tehnice
sau manuale. Spațiul de expunere situat în Bd. Take Ionescu nr. 83 este adecvat, fără a pune în pericol
bunurile culturale. Șapte vagoane sunt expuse în clădirea care a fost o hală de reparaţii din 1927, reabilitată în 2007. O parte din bunurile culturale clasate se află în spațiul de depozitare situat pe Bd. Take
Ionescu nr. 56, în halele de reparații, spațiu care este impropriu, neadecvat din toate punctele de vedere
și insalubru, fiind afectate bunurile culturale atât în ceea ce privește starea de conservare cât și punerea
lor în valoare. Nu sunt respectate condiţiile de microclimat constant, prevăzute de lege, în spaţiile destinate depozitării bunurilor culturale mobile. Două piese – (troleibuze) clasate – sunt depozitate defectuos
într‑un spațiu deschis, pe str. Dâmbovița nr. 67, la sediul STP Timișoara.
Registrul inventar nu îndeplinește condițiile Ordinului nr. 2035/2000, cel încă în uz fiind cel folosit
în ultimele decade ale secolului al XX-lea47.
Primăria Municipiului Timișoara a inițiat o temă de concurs pentru reabilitarea spațiilor fostului
depou de tramvaie situat pe Bd. Take Ionescu nr. 56/83 – „MultipleXity Centrul pentru artă, tehnologie
și experiment Timișoara”.
Parte din spațiile sus menționate adăpostesc în prezent colecția Muzeului de Tansport Public Corneliu
Miklosi și în aceeași măsură păstrează mașini-unelte specifice fabricii de tramvaie, piese care pot completa
colecția muzeului48.
Conform informațiilor din presa online există intenția Primăriei Municipiului Timișoara de trecere
a Muzeului de Transport Public „Corneliu Miklosi” Timișoara, din administrarea Societății de Transport
Public Timișoara, în administrarea Casei de Cultură a Municipiului Timișoara49.
2. Muzeul Tehnicii Rutiere – Muzeul Tehnicii Rutiere a fost deschis în 1987. În prima parte, este
prezentată istoria construcţiilor rutiere din Banat. În a doua parte sunt prezentate aspecte din activitatea
şi preocupările Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara de-a lungul anilor scurşi de la înfiinţarea Direcţiei, în anul 1951, până în prezent. Spațiul expozițional este conform normelor de expunere în
vigoare. Muzeul nu deține spații de depozitare. Registrul inventar în uz, este cel folosit în ultimele decade
ale secolului al XX-lea. Deschis pentru publicul vizitator.
3. Sala de tradiții militare Timișoara – Muzeul Militar Timişoara redeschis în 1996, funcţionează
în clădirea monument istoric, cunoscută sub denumirea de Cazinoul Militar. Organizat în şase săli, cinci
dintre ele reflectând perioade distincte din istoria României şi o sală numită Sala armelor şi a ţinutelor militare, cuprinzând exponate de acest gen din diferite perioade istorice. Patrimoniul muzeului este
format din peste 2.000 de obiecte muzeale: hărţi, documente de epocă, machete ale unor monumente
http://clasate.cimec.ro/lista.asp?det = 30495-Regia-Autonoma-de-Transport-Timisoara.
Conform Raport control DJC Timiș nr. 347/30.01.2020
48
Adresa DJC Timiș nr. 218/20.01.2020 – „...Se va avea în vedere ca odată cu implementarea proiectului MultipleXity să se
acorde importanță strategiei cu privire la dezvoltarea Muzeului de Transport Public Corneliu Miklosi, prin: – Completarea colecției
muzeului cu piesele de patrimoniu mobil existente (mașini, utilaje specifice activității fabricii și depoului de tramvaie), diferite de cele
care sunt deja clasate la categoria Tezaur și Fond.
– Asigurarea condițiilor de depozitare/expunere a bunurilor care fac parte din patrimoniul muzeului, pe toată perioada lucrărilor de
construcții/amenajare/organizare a spațiului destinat proiectului MultipleXity și ulterior pe durata activităților care se vor desfășura,
conform HG. 1546/2003 privind Normele de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate”.
49
La data publicării materialului situația muzeului este incertă, Primăria Municipiului Timișoara nu a dat nici un răspuns
referitor la intenția sa.
46
47
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istorice, fotografii, armament şi ţinute militare. Expunerea colecțiilor muzeului sunt conform normelor
de expunere în vigoare. Sunt respectate condiţiile de microclimat constant prevăzute de lege în spaţiile
destinate expunerii bunurilor culturale mobile. Registrul inventar în uz, este cel folosit în ultimele decade
ale secolului al XX-lea.
4. Muzeul cinegetic Charlottenburg – Muzeul a fost înfiinţat în 2014, când a fost renovat şi amenajat conform noii destinaţii. Cuprinde colecţii premiate la expoziţii naţionale (trofee de cerb lopătar, cerb
comun, colţi de mistreţ), fotografii, trofee de vânătoare, păsări şi animale naturalizate, blănuri şi trofee
de muflon, căprior. Clădirea, astăzi monument istoric, construită în 1890 de către Contele Siegfrid von
Wimpffen, şi-a păstrat de-a lungul timpului destinaţia iniţială de casă de vânătoare. Muzeul este sursă de
informare pentru publicul larg referitor la vânatul şi vânătoarea din Banat. Există la subsol un centru de
educaţie ecologică intitulat „Descoperă pădurea”, cu 3 săli spaţioase de primire pentru preşcolari, şcolari,
liceeni, studenţi, dotat cu aparatura necesară activităţilor şi programelor desfăşurate aici.
Expunerea colecțiilor muzeului sunt conform normelor de expunere în vigoare. Sunt respectate
condiţiile de microclimat constant prevăzute de lege în spaţiile destinate expunerii bunurilor culturale
mobile. Registrul inventar îndeplinește condițiile Ordinului nr. 2035/2000.
E. Muzee/colecții aflate în subordinea cultelor religioase:
1. Colecția muzeală a Mitropoliei Ortodoxe a Banatului – Catedrala Mitropolitană Ortodoxă
Timişoara adăposteşte la subsol un muzeu de artă religioasă veche și un lapidariu având cruci de morminte din piatră. Nu sunt respectate condiţiile de microclimat constant prevăzute de lege în spaţiile destinate depozitării bunurilor culturale mobile (temp. 18˚C/ umiditate relativă 40–45%). Practic vorbim
de o umiditate relativă ridicată în spațiul expozițional. În clădirea sediului Arhiepiscopiei din B-dul C.D.
Loga nr. 7 se află depozitele de artă religioasă: icoane pe lemn şi sticlă din secolele XVI – XIX, cărţi,
manuscrise şi obiecte vechi bisericeşti. Registrul inventar în uz, este cel folosit în ultimele decade ale
secolului al XX-lea.
2. Colecția Muzeală a Episcopiei Ortodoxe Sârbe – Colecţia muzeală se află în Palatul Episcopal,
construit între 1745–1748, din Timişoara. Expoziția a fost reorganizată în 2018, după reabilitarea clădirii. În spațiile expoziționale sunt etalate icoane pe lemn şi pe pânză de la bisericile şi mănăstirile ortodoxe sârbe, portrete de episcopi ortodocşi sârbi, cărţi vechi şi argintărie, piese de mobilier. Expoziția
permanentă se poate vizita la cerere. Expunerea colecțiilor muzeului este conform normelor de expunere
în vigoare, sunt respectate condiţiile de microclimat constant prevăzute de lege în spaţiile destinate expunerii bunurilor culturale mobile (Fig. 13). Spațiile de depozitare sunt insuficiente, cu zone de aglomerări
și depozitări suprapuse și zone insalubre50. Registrul inventar în uz, este cel folosit în ultimele decade ale
secolului al XX-lea.
3. Muzeul Episcopiei Romano-Catolice Timișoara – Muzeul se află în cadrul Palatului episcopal
(construit la jumătatea secolului al XVIII-lea), care a fost reşedinţa episcopului romano-catolic. Colecţia
conţine documente, hărţi, piese de artă decorativă cu caracter religios. Colecţia s-a dezvoltat ca o necesitate de salvare, centralizare, valorificare şi restaurare a obiectelor bisericeşti şi istorice din bisericile
romano-catolice din Dioceza de Timişoara. Colecţia cuprinde picturi, sculpturi, diverse obiecte bisericeşti din lemn şi textile, documente, obiecte de artă decorativă.
Expunerea și depozitarea colecțiilor muzeului sunt conform normelor de expunere și depozitare în
vigoare (Fig. 14). Sunt respectate condiţiile de microclimat constant prevăzute de lege în spaţiile destinate expunerii/depozitării bunurilor culturale mobile51. Registrul inventar în uz, este cel folosit în ultimele decade ale secolului al XX-lea.
4. Colecția muzeală a Protoeriei Ortodoxe Lugoj – Colecţia este adăpostită într‑o clădire construită la sfârşitul secolului al XVI-lea, în stil baroc târziu. În secolul al XVIII-lea, familia Făgăraş
donează edificiul, acum etajat, parohiei ortodoxe române. Clădirea mai este cunoscută şi sub numele
de Hanul (sau Birtul) Poştei, deoarece aici a funcţionat pe vremuri un serviciu de poştalioane şi un han.
Un nucleu muzeal exista dinainte de 1974. În cadrul colecţiei muzeale predomină icoanele, argintăria,

50
51

Raport control DJC Timiș nr. 4340/10.12.2018.
Raport control DJC Timiș nr. 4455/19.12.2018.
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cărţile de ritual, manuscrisele etc. Registrul inventar în uz, este cel folosit în ultimele decade ale secolului al XX-lea.
F. Muzee care aparțin comunităților minoritare:
1. Muzeul Minorității Bulgare – Dudeștii Vechi – Prezintă o gamă variată de obiecte specifice etniei
bulgare: arheologice, de artă şi etnografice (ceramică, unelte gospodăreşti, mobilier, ţesături) şi istorice
(hărţi, documente). Registrul inventar în uz, este cel folosit în ultimele decade ale secolului al XX-lea.
2. Casa Memorială „Dositei Obradovici” – Ciacova – Casa în care s-a născut Dositei Obradović
(1742–1811), călugăr, scriitor şi traducător, personalitate reprezentativă a literaturii sârbe. Spațiul
expozițional este format din patru încăperi în care este etalată expoziția foto-documentară. Se vizitează
la cerere – aparține Fundației Dositei Obradović și Vuk Karadžić din Belgrad. Nu există o evidență clară
a pieselor deținute.
G. Muzee închise/nefuncționale/ pierdute:
1. Muzeul Militar – desființat – Muzeul cu sediul în clădirea garnizoanei Timişoara, amplasată în
Piaţa Libertăţii din Timișoara, era organizat în șase săli, reflectând perioade distincte din istoria României.
A fost înființat în 1964, reorganizat în 1996, desființat câțiva ani mai târziu. În mai 2019, dreptul de
administrare asupra vechii garnizoane din Piața Libertății a trecut de la Ministerul Apărării Naționale
la Ministerul Culturii și Identității Naționale. Se va reabilita clădirea, urmând ca acolo să fie înființat
Muzeul Național al Revoluției din Decembrie 1989.
2. Muzeul stațiunii Buziaș – închis, nefuncțional – aparține S.C. Tratament Balnear Buziaș S.A.
Muzeul cu specific balnear a fost înființat în anul 1987, sub coordonarea Muzeului Banatului. Evidenția
efectul terapeutic al apelor minerale din Buziaș, adăpostind o colecție de documente (fotomontaje) care
ilustra istoricul stațiunii, obiecte de mobilier din secolul al XIX-lea și obiecte sanitare specifice stabilimentelor balneare. Închis, practic abandonat de niște ani buni, la data controlului a fost identificat un
spațiu expozițional impropriu, neadecvat din toate punctele de vedere și insalubru, fiind afectate bunurile
culturale atât în ceea ce privește starea de conservare cât și punerea lor în valoare (Fig. 15). Nu există o
evidență clară a pieselor rămase în spațiul expozițional. Ca urmare a măsurilor solicitate din Raportul de
control52, întreaga colecție a fost relocată. Marea parte a colecției este expusă temporar în holul Hotelului
Parc din Buziaș, într‑o zonă dedicată istoriei balneare.
3. Expoziția Memorială „Bela Bartok” – Sânnicolau Mare – închis – Spațiul expozițional organizat
pe trei săli la etajul I al Castelului Nakó din Sânnicolau Mare. Într‑o încăpere sunt prezentate fotografii
şi documente originale privind viaţa şi activitatea compozitorului Béla Bartók (1881–1945), născut în
acest oraş. A realizat cea mai mare culegere de melodii populare româneşti (cca. 4.000), dar şi numeroase
studii ştiinţifice de specialitate. O sală destinată istoriei locale, cuprinde piese arheologice și o sală cu specific etnografic. Spațiu închis pentru publicul vizitator. Clădire în curs de renovare (din 2015). Situația
trenează de cel puțin trei ani. Expozițiile din Castelul Nakó au fost înghesuite în două încăperi. Spațiile
sunt insalubre, vitrinele care adăpostesc obiectele de patrimoniu, panouri explicative, piese din expoziții,
covoare, etc. sunt depuse într‑o dezordine generalizată (Fig. 16).
Piesele sunt depozitate impropriu, o parte pe pardoseală, restul aflându-se în continuare în vitrinele
mascate cu folie. Piese din colecția etnografică sunt depuse pe mobilier, neprotejate de praf. Piesele adunate în sălile de expunere, în condiții improprii, nu respectă condițiile de depozitare prevăzute de lege53.
Nu există o evidență clară a pieselor din colecție.
5. Centrul Cultural Teremia Mare – fără clădire, evacuat – Centrul cultural cuprindea patru expoziţii permanenete. Expoziţia de pictură era constituită din peste 70 de lucrări aparţinând unor pictori
români contemporani, realizate în tabăra de creaţie de la Teremia Mare, de-a lungul anilor (Horia Bernea,
Al. Chira, Diodor Dure, Călin Beloescu, D. Ţurcanu, C. Răducanu, Viorel Toma). Expoziţia Nichita
Stănescu din cadrul Centrul Cultural Teremia Mare prezenta materiale ilustrative din viaţa şi activitatea
artistică a poetului, cu accent pe legătura acestuia cu tabăra de creaţie de la Teremia Mare. Au fost expuse
unelte şi materiale ce ilustrează istoria viticulturii în zona Teremia Mare.
Centrul cultural a fost desființat în anul 2008, în urma retrocedării clădirii. Colecțiile au fost relocate
52
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în diferite spații improprii și insalubre de-a lungul anilor. La data efectuării controlului, colecția de artă
și o parte a pieselor etnografice erau depozitate impropriu într‑o clădire insalubră, aparținând primăriei
Teremia Mare.
Nu exista nici o evidență primară a pieselor depozitate, măsurile prioritare în acest caz fiind: depozitarea/expunerea în condiţii de microclimat constant (temp. max. 18 °C, umiditate relativă 30–65%),
relocarea bunurilor culturale în spații adecvate expunerii/depozitării și întocmirea inventarului conform
normelor metodologice54 (Fig. 17).
6. Muzeul Pompierilor Teremia Mare – nefuncțional – Muzeul este adăpostit în clădirea pompierilor şi expune obiecte care au aparţinut formaţiei de pompieri, înfiinţată în 1905. Este închis pentru
publicul vizitator. Spațiul este insalubru și cu umiditate crescută, nu sunt respectate condiţiile de microclimat constant prevăzute de lege în spaţiile destinate expunerii55. Nu există o evidență clară a pieselor
din muzeu.
7. Muzeul Comunei Ciacova – nefuncțional – În clădirea care adăposteşte expoziţia, între 1880–
1935 a funcţionat Banca Populară. Expoziţia prezenta piese de port popular, obiecte de ceramică, unelte
agricole şi gospodăreşti. Sala era dedicată pictorului naiv Viorel Cristea56. Muzeul este închis, clădirea
fiind în renovare de peste 6 ani. Piesele, a căror evidență nu este clară sunt depozitate în diferite spații
aparținând primăriei.
8. Muzeul Kindlein – desființat – Muzeul particular cu sediul pe str. V. Alecsandri nr. 8, Timișoara,
prezenta pe baza pieselor din colecţie, reconstituirea prăvăliei şi atelierului de bijutier şi ceasornicar a lui
Peter Kindlein (bunicul lui Emil Kindlein, proprietar al muzeului), care a funcţionat la Lugoj în prima
jumătate a secolului trecut. Conform declarațiilor proprietarului cea mai mare parte din piese se află în
Germania, la domiciliul actual al proprietarului.

Concluzii
Ca și linii generalizate ale deficiențelor descrise mai sus, au fost constatate: depozitarea defectuoasă,
inventarierea alambicată, variații mari ale valorilor de temperatură și umiditate (în majoritatea cazurilor
au fost înregistrate valori nepermise ale celor doi factori determinanți ai microclimatului), amplasarea
muzeelor și colecțiilor în clădiri neadecvate, care necesită reabilitări, fără surse de încălzire, cu instalații
electrice și sanitare improprii etc.

Diagrama 3: Situația spațiilor de depozitare

Diagrama 4: Situația spațiilor de depozitare

Depozitarea bunurilor culturale mobile, esențială pentru funcția de păstrare a patrimoniului, presupune (!) să fie făcută în spații corespunzătoare în scopul asigurării condițiilor optime de conservare.
Din păcate, majoritatea depozitelor controlate sunt confundate cu un pod, o încăpere unde se depozitează lucruri inutile (monitoare, diverse recipiente, pungi, saci, mobilier scos din uz, etc.). Spațiile sunt
aglomerate, insalubre (în cele mai multe cazuri) și nu în ultimul rând insuficiente. Nu sunt respectate
54
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condiţiile de microclimat constant prevăzute de lege în spaţiile destinate depozitării bunurilor culturale
mobile.

Diagrama 5: Situația spațiilor expozițonale

Diagrama 6: Situația spațiilor expozițonale

Instituțiile muzeale care dețin spații de depozitare a bunurilor culturale mobile sunt: Muzeul Național
al Banatului, Muzeul de Artă Timișoara, Muzeul Satului Bănățean, Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă
Plastică Lugoj, Colecția muzeală a Protoieriei Ortodoxe Lugoj, Muzeul Minorității Bulgare Dudeștii
Vechi, Muzeul Presei „Sever Bocu” Jimbolia, Colecția Muzeală a Episcopiei Ortodoxe Sârbe, Colecția
Muzeală a Mitropoliei Ortodoxe a Banatului, Muzeul Episcopiei Romano-Catolice Timișoara, Muzeul
de Transport Public „Corneliu Miklosi”, Muzeul Péter Jecza (vezi Diagrama 3).
Cu excepția depozitelor aparținând Muzeului Presei „Sever Bocu”, Muzeul „Peter Jécza” și parțial
unele spații de depozitare ale Muzeului Satului Bănățean și ale Muzeului de Artă, condițiile de depozitare
pentru majoritatea acestor spații nu corespund normelor de conservare ale patrimoniului mobil, conform
art. 4, 11, 13 din HG nr. 1546/2003, aspecte importante precum salubritatea, stabilitatea microclimatică, securitatea, organizarea depozitului (inventar, etichetare, catalog topografic etc.) fiind îndeplinite
defectuos (vezi Diagrama 4). Spațiile de depozitare ale Muzeului Național al Banatului și Muzeului de
Artă sunt dotate cu aparate de măsură temperatură, umiditate, umidificatoare/dezumidificatoare, dar
care nu funcționează, parte din ele fiind depozitate în sertare și colțurile încăperilor.
Conform Diagramei nr. 5 putem observa faptul că 1/4 din instituțiile muzeale nu dețin expoziții
permanente. În majoritatea spațiilor expoziționale principala deficiență este stabilitatea microclimatică,
urmată de etalările necorespunzătoare a pieselor expuse (expunere liberă a pieselor de vestimentație, plieri
ale documentelor, piese expuse direct pe pardosea, în apropierea surselor de căldură, etc), aproape 30%
dintre ele nefiind conforme cu normele ce se impun în cadrul acestor manifestări (vezi Diagrama 6).
În cazul muzeelor/colecțiilor care se deschid la cerere, salubritatea spațiilor expoziționale lasă de dorit.
Este o consecință directă a lipsei de personal.
În sălile destinate expozițiilor o temperatură de 18°C și o cotă a umidității relative de 60% este
recomandată pentru majoritatea obiectelor. Realizarea unei stabilități microclimatice este obligatorie.
Modificările de microclimat sunt cele mai periculoase pentru obiectele de patrimoniu57. Noțiunea de
expoziție este legată intrinsec de muzeu, expunerea obiectelor trebuind să fie legată și de conservarea lor.
Fără grija față de obiect, fără conservare, muzeul/colecția va dispărea.
Cunoașterea colecțiilor este o condiție esențială pentru activitatea muzeelor și implicit pentru conservarea preventivă. Fișele analitice de evidență și fișele de conservare conțin informații despre bunul cultural
mobil și starea sa de conservare. Întocmirea fișelor analitice de evidență a obiectelor de patrimoniu și
clasarea colecțiilor stagnează de ani buni. Bunurile culturale clasate din colecțiile muzeelor din jud. Timiș
sunt în număr de 338 piese conform bazei de date cIMeC58.
Registrele inventar, cu două excepții, din Jimbolia și Charlottenburg, nu îndeplinesc condițiile
Ordinului nr. 2035/2000, cele încă în uz fiind cele folosite în ultimele decade ale secolului al XX-lea.
În ceea ce privește laboratoarele de restaurare, conform alin.4, art.28, cap. IV. din Legea nr. 182/2000
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– laboratoarele și atelierele care efectuează lucrări de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile
clasate funcționează pe baza unei autorizații eliberate de Ministerul Culturii și Cultelor, cu avizul Comisiei
Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, potrivit normelor privind autorizarea laboratoarelor și a atelierelor de
conservare si restaurare. În acest context, laboratorul de conservare-restaurare al Muzeului Național al
Banatului nu este autorizat. Laboratorul funcționează într‑un spațiu impropriu, în cadrul Muzeului de
Artă Timișoara, locul respectiv fiind insuficient pentru necesitățile și organigrama laboratorului. Parte
din lucrările de restaurare se fac în diferite spații din incinta Castelului Huniade. La data controlului
nu ni s-a pus la dispoziție nici un dosar de restaurare, motivul invocat fiind calculatorul defect. Întrucât
laboratorul de conservare-restaurare reprezintă un element indispensabil în funcționarea oricărui muzeu,
având atribuții esențiale pentru protejarea patrimoniului național mobil, se impune necesitatea relocării acestuia în spații care să se poată amenaja adecvat sau într‑un spațiu proiectat special pentru această
destinație. Singurul laborator de conservare-restaurare autorizat din jud. Timiș este cel al Muzeului de
Artă Timișoara59. Printr‑un proiect aprobat de CJ Timiș s-au obținut fonduri pentru dotarea cu aparatură a laboratorului, fonduri pe care managerul muzeului a refuzat să și le asume. În consecință nu s-a
achiziționat aparatura necesară și parte din personalul calificat a fost înlăturat.
Privitor la starea clădirilor, majoritatea muzeelor și colecțiilor din județ funcționează în clădiri istorice, clădiri care necesită reabilitări sau sunt în curs de reabilitare de mulți ani. Expozițiile au fost adaptate
diverselor spații, mai mult sau mai puțin proprii pentru amenajări de natură muzeistică. Exemplul cel
mai elocvent este cel al Muzeului Național al Banatului, care odată cu începerea lucrărilor de reabilitare
a Castelului Huniade, și-a pierdut în totalitate spațiul expozițional. Chiar și în condițiile în care Castelul
Huniade ar fi reabilitat, spațiile existente ar fi insuficiente pentru organizarea atât a expozițiilor, cât și
a depozitelor de patrimoniu. Ținând cont de aceste aspecte, considerăm că se impune necesitatea unui
depozit nou al muzeului, proiectat special în acest sens care să asigure atât depozitarea patrimoniului
actual, dar și a celui preconizat a intra în colecțiile muzeului pe viitor, sau obținerea unor spații care să se
poată amenaja adecvat pentru această situație60.
Într‑o situație similară se află expoziția memorială «Bela Bartok» aflată în castelul Nako din
Sânnicolau Mare și expoziția de Etnografie și Artă Populară Ciacova, închise de 4 și respectiv 6 ani.
Spațiile expoziționale din clădirile care adăpostesc Muzeul Orașului Cenad, Muzeul Orașului Deta, Casa
memorială „dr. Karl Diel”, Muzeul Pompierilor Teremia Mare sunt neadecvate din toate punctele de
vedere, cu mari probleme create de infiltrațiile de apă și umiditate ascensională, pete de mucegai pe
pereți, bucăți de tencuială desprinsă (Fig. 18 a-d).
În 23% din muzeele și colecțiile publice de pe teritoriul jud. Timiș clădirile nu au surse de încălzire,
prin urmare nu sunt respectate condiţiile de microclimat constant prevăzute de lege în spaţiile destinate
expunerii bunurilor culturale mobile (vezi Diagrama 7).
De asemenea, un alt aspect esențial care decurge din necunoașterea legislației în domeniu, este lipsa
acreditării muzeelor și colecțiilor publice vizate.
Principalele deficiențe organizatorice întâlnite sunt: lipsa personalului de specialitate (aspect care
generează dezinteresul față de obiectele de patrimoniu, necunoașterea legislației și a regulilor de protecție
a patrimoniului) pe de o parte și deciziile factorului
politic pe de altă parte, toate acestea conducând la
situații deloc neglijabile, în unele cazuri alarmante,
în ceea ce privește starea patrimoniului cultural din
locațiile țintă.
Muzeele din Banat se confruntă cu probleme legate
de lipsa acută a specialiștilor, dar și de o finanțare care
să facă atractivă această ramură intrinsecă a culturii.
Raportat la articolul 4 din Legea muzeelor și
colecțiilor nr. 311/2003, republicată, care stipulează
Diagrama 7: Situația spațiilor expoziționale.
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funcțiile principale ale muzeului ca fiind: constituirea științifică, administrarea, conservarea și restaurarea
patrimoniului muzeal, cercetarea științifică, evidența, documentarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului muzeal, punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoașterii, educării și recreării, se
poate concluziona că la data efectuării controalelor, cu câteva excepții, muzeele și colecțiile din județul
Timiș își îndeplineau defectuos majoritatea atribuțiile stipulate de lege.
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Anexa 1. Lista muzeelor și colecțiilor publice din jud. Timiș
1

Muzeul Național al Banatului
Timișoara

7

Muzeul Stațiunii Buziaș

8
9

Expoziția de Artă Populară „Iulia Folea
Troceanu”
Muzeul comunei Cenad

Timișoara,
P-ța Huniade nr. 1
Bastionul Maria Theresia,
str. Martin Luther nr. 4
Timișoara,
P-ța Unirii nr. 1
Timișoara,
Aleea A. Imbroane nr. 31
Timișoara,
P-ța Huniade nr. 1
Bastionul Maria Theresia,
str. Martin Luther nr. 4
Lugoj,
str. N. Bălcescu nr. 2
Lugoj,
str. 20 Decembrie 1989
nr. 7
Buziaș,
Str. Avram Iancu nr. 23
Buziaș,
str. Andrei Șaguna nr. 16
Cenad, nr. 1594

2

Muzeul de Artă Timișoara

3

Muzeul Satului Bănățean

4

Muzeul Banatului/Secția de Științele
Naturii

5

Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă
Plastică Lugoj
Colecția muzeală a Protoieriei Ortodoxe Lugoj

10

Colecția sătească particulară Cenei

Cenei

11

Muzeul Cinegetic Charlottenburg

6

arheologie, istorie,
științele naturii

închis/
exp temp

artă

deschis

etnografie/rezervație de deschis
arhitectură populară
științele naturiiînchis/ exp
aparține de MNBT
temp
arheologie, istorie, etnografie, artă plastică
artă religioasă

deschis

istorie memorială

desființat

etnografie

deschis

arheologie, istorie, etnografie
etnografie

se deschide la
cerere
se deschide la
cerere
deschis

se deschide la
cerere

științele naturii,
cinegetică
memoriale, istoria lite- se deschide la
raturii
cerere
etnografie
închis

16

Charlottenburg, str. Principală nr.14
Casa Memorială „Dositei Dimitrie
Ciacova, str. Dositej ObraObradovici”
dovici, nr.11
Expoziția de Etnografie și Artă Populară Ciacova,
Ciacova
P-ța Cetății nr. 42
Muzeul orașului Deta
Deta,
P-ța Pompierilor nr. 7
Muzeul Minorității Bulgare din Româ- Dudeștii Vechi, nr. 236
nia
Colecția Etnografică „Marius Matei”
Giroc, str. Dunărea

17

Casa Memorială „dr. Karl Diel”

istorie memorială

18

Expoziția Memorială „Ștefan Jäger”

19

Muzeul Pompierilor „Florian”

20
21

Muzeul Presei „Sever Bocu”
Colecția „Petre Stoica”

22

Casa Memorială „Nikolaus Lenau”

23

Expoziția Memorială „Béla Bártok”

24

Centrul Cultural Teremia Mare

12
13
14
15
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Jimbolia,
str. K. Diel nr.1
Jimbolia,
str. T. Vladimirescu nr. 102
Jimbolia,
str. Liviu Rebreanu nr. 9
Jimbolia, str. Lorena nr. 35
Jimbolia, str. Negoi, nr.12

arheologie, istorie
etnografie
etnografie

se deschide la
cerere
se deschide la
cerere
se deschide la
cerere
deschis

istorie, artă, etnografie, deschis
arheologie
știință și tehnică
deschis

istoria presei
deschis
memoriale, istoria lite- se deschide la
raturii
cerere – neacreditat
Lenauheim, nr. 542
memoriale, istoria lite- deschis
raturii
Sânnicolau Mare, str. Repu- memoriale, istoria
închis
blicii nr. 4
muzicii
Teremia Mare, nr. 74
artă plastică româneas- desființat
că, istorie, arheologie,
etnografie

25

Muzeul Pompierilor Teremia Mare

26

artă religioasă
Timișoara,
Bd. Ferdinand I nr. 1,
Catedrala Mitropolitană
Timişoara
Colecția Muzeală a Episcopiei Ortodo- Timișoara, P-ţa Unirii nr. 4 artă religioasă
xe Sârbe
Muzeul Episcopiei Romano-Catolice
Timișoara,
artă religioasă
Timișoara
str. Episcop A. Pacha nr. 4
Muzeul de Transport Public „Corneliu Timișoara,
istorie, știință și tehnică
Miklosi”
Bd. Take Ionescu nr. 56/83
Muzeul Tehnicii Rutiere
Timișoara,
știință și tehnică, istostr. Dorobanților nr. 67
ria domeniului rutier
Muzeul Kindlein
Timișoara,
istorie, orologie, artă
str. Vasile Alecsandri nr. 8 decorativă
Muzeul Militar Timișoara
Timișoara,
istorie militară
P-ța Libertății nr. 6
Sala de Tradiții Militare Timișoara
Timișoara,
istorie militară
P-ța Libertății nr. 5–7
Muzeul „Péter Jecza”
Timișoara, Calea Martirilor, artă contemporană
nr. 51/45
Muzeul „Traian Vuia”
Traian Vuia
istorie memorială, istorie aviatică

27
28
29
30
31
32
33
34
35

Colecția Muzeală a Mitropoliei Ortodoxe a Banatului

Teremia Mare

istorie memorială

se deschide la
cerere
deschis

se deschide la
cerere
se deschide la
cerere
deschis
deschis
desființat
desființat
se deschide la
cerere
deschis
deschis
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Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 3

Fig. 4
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Fig. 6

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 8

314
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 9

Fig. 10
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Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13
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Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16
317
https://biblioteca-digitala.ro

PAT R I M O N I U M B A N AT I C U M , V I I I , 2 0 1 8

Fig. 17

Fig. 18a
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Fig. 18b

Fig. 18c
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Fig. 18d

Fig. 19
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