
Nr. 
crt. 
 

   Direcții de acțiune          Acţiunile pentru realizarea 
obiectivului 

Indicatori anuali 
măsurabili propuși 

Stadiul fizic de 
realizare  

Termen 
definalizare 

Observații 

1                2                       3                   4           5              6            7 
1. Monitorizarea 

activităţii de 
conservare, 
restaurare, 
consolidare, 
intervenţii la 
construcţii 
monument istoric; 
 

- Deplasări periodice pe teren, pentru 
verificarea la faţa locului şi (dacă este 
cazul) realizarea de fotografii, fişe etc; 
- Redactarea documentelor de control 
privind starea de conservare a 
monumentelor istorice (grupa valorică A) 
 

1.- Consolidare și 
restaurare Cula Izvoranu 
Geblescu, str. Centrală 
nr.124, sat Brabova, com. 
Brabova 
 
…………………………… 
2.- Consolidare, restaurare 
și promovare a 
monumentului – Cula 
Cernătești, com. 
Cernătești 
 
………………………….. 
3.- Reabilitare clădire 
locuință de serviciu/ 
Imobil str. Eugeniu 
Carada nr.6, Craiova 
 
…………………………. 
4. - Consolidare, 
amenajare, restaurare și 
modernizare – Sediul 
agenției Dolj a Băncii 
Naționale a României 

Documentația a 
fost întocmită și 
avizată, lucrările 
se vor demara pe 
parcursul anului 
2017 
………………….. 
Documentația a 
fost întocmită și 
avizată, lucrările 
se vor demara pe 
parcursul anului 
2017 
………………….. 
 
Lucrările sunt în 
curs de execuție 
(au fost începute în 
luna oct.2016) 
………………….. 
Lucrări în curs de 
execuție 
 
 
 

Ianuarie -  
Decembrie 
2017 

 



2. Controlul calităţii 
lucrărilor de 
execuţie la 
intervenţiile asupra 
monumentelor 
istorice 

- Verificarea pe teren a lucrărilor de 
execuţie şi întocmirea proceselor-verbale 
de control; 
- Continuarea inventarierii patrimoniului 
imobil prin identificarea valorilor 
neclasate, corectarea erorilor, 
actualizarea şi completarea Listei 
Monumentelor Istorice cu noi categorii 
de valori arheologice, arhitecturale, 
urbanistice; 
 

Nr. verificări 
 

12 verificări pe 
teren  

Ianuarie -  
Decembrie 
2017 

 

3. Editarea unor studii 
de cercetare pe teme 
de patrimoniu 
cultural mobil, din 
județul Dolj. 

-Selectarea unor teme prioritare pentru 
promovarea unor realități cultural puțin 
cunoscute la nivel național; 
-Studierea de către cercetători avizați în 
domeniu (colaborare cu Academia 
Română, Universitatea din Craiova ș.a.) 

Nr. studii 2 studii Ianuarie -  
Decembrie 
2017 

 

4. Clasare a  unor 
imobile din județul 
Dolj, ca monument 
istoric 

-Identificare; 
-Documentare; 
-Redactarea documentației tehnice; 

-Transmiterea către Comisia de Evidența 
din cadrul Ministerului Culturii și 
Identității Naționale 

Nr. de imobile 10 imobile Ianuarie -  
Decembrie 
2017 

  

5. Activitatea de 
elaborare a 
obligațiilor de 
folosință a 
imobilelor  – 
monument istoric 

-Documentare; 
-Redactare; 
-Semanarea de reprezentanții DJC și ai 
proprietarilor; 
-Arhivare. 

Nr. de imobile 80 de imobile Ianuarie -  
Decembrie 
2017 

 

6. O strânsă 
colaborare cu  
agenții economici 
care  
comercializează 

-Deplasări periodice la agenții economici 
care comercializează bunuri cultural 
mobile,  legal constituiți, conform 
normelor Ministerului Culturii si 
Identității Naționale; 

Nr. agenți economici 
verificați 
Frecvența verificărilor  

-3 agenți 
economici 
autorizați 
-lunar 

Permanent 2017  



bunuri cultural 
mobile din Craiova, 
în vederea unei 
permanente 
informări asupra 
circulaţiei obiectelor 
de artă pe piaţa 
liberă 

7. Cartare și înscriere 
în Repertoriul 
Arheologic Național 
a unor situri 
arheologice din 
județul Dolj 

-Rapoarte de evaluare teoretica 
-Rapoarte de evaluare teren 
-Ridicări topografice 
-Proceduri de înscriere 

Nr. situri arheologice 18 situri 
arheologice 

Ianuarie -  
Decembrie 
2017 

 

8. Clasare  bunuri de 
patrimoniu cultural 
mobil descoperite 
întâmplător:  
- Tezaur monetar 
(219 monede romane 
imperial emise în 
perioada Antoninus 
Pius – Filip Arabul) 
- 51 de bunuri 
culturale descoperite 
pe raza com. Desa 

-Selectare ofertă experți; 
-Primire expertize; 
-Întocmire dosar de clasare: cerere de 
clasare/expertiză/fisă standard și 
înaintarea acestuia către Biroul Comisiei 
Naționale a Muzeelor și Colecțiilor. 

Nr. bunuri culturale 270 de bunuri 
culturale/în curs 
de realizare 

Ianuarie -  
Decembrie 
2017 

 

9. Activitatea de 
elaborare a 
obligațiilor de 
folosință  pentru 
siturile arheologice 
înscrise în Lista 
Monumentelor 
Istorice 

-Documentare; 
-Redactare; 
-Semanarea de reprezentanții DJC și ai 
proprietarilor; 

-Arhivare. 

Nr. de situri 100 situri Ianuarie -  
Decembrie 
2017 

 



10. Monitorizare și 
control săpături 
arheologice 
sistematice: Desa, 
Cioroiul Nou, 
Răcari, Bâzdâna 

-Verificare;  
-Înregistrări stratigrafice și planimetrice; 
-Întocmire inventor provizoriu  bunuri 
arheologice. 

Nr. șantiere arheologice 
monitorizate; nr. acțiuni 
monitorizare  

4 șantiere 
arheologice 
Monitorizare 
periodică 

Ianuarie -  
Decembrie 
2017 

 

11. Urmărirea 
inventarierii 
obiectelor de 
patrimoniu mobil  
din fondul Muzeului 
de Artă din Craiova, 
al Muzeului Olteniei, 
al Muzeului “Sf. 
Nicodim”  Muzeului 
de Artă din Calafat 
și Muzeului Câmpiei 
Băileștilor, cât şi la 
instituţiile publice 
(altele decât cele 
muzeele) care deţin 
piese de patrimoniu, 
susceptibile de a fi 
clasate. 
Controalele se fac, in 
functie de caz, 
singuri sau 
împreună cu 
Inspectoratul de 
Poliţie al Judeţului 
Dolj şi, 
circumstanţial,  cu 
Direcţia Vămilor.  

-Identificarea obiectelor; 
-Stabilirea termenelor de realizare; 
-Verificarea permanentă a fişelor; 
-Monitorizarea lucrărilor de restaurare şi a 
condiţiilor de depozitare pe perioada 
restaurării la muzee; 
 
 
 

 

Nr. obiective monitorizate 
Nr. monitorizări efectuate 

Monitorizarea se 
realizează, în 
funcţie de situaţie, 
împreună cu I.P.J 
Dolj şi I.S.U. Dolj, 
instituţii cu care 
DJC Dolj are 
contracte de 
parteneriat. 
 

Ianuarie -  
Decembrie 
2017 

 



12. Stimularea 
procesului de 
expertizare și 
clasare a întregului 
patrimoniu muzeal, 
precum și 
reevaluarea 
acestuia, în 
conformitate cu 
legile în vigoare. 

-Deplasări regulate la instituțiile 
deținătoare legal de obiecte de patrimoniu 
mobil 
-Selectarea, conform normativelor, a 
obiectelor susceptibile de a fi clasate 
-Expertizarea acestora 
-Procedura de clasare 

Nr.muzeelor monitorizate 
Nr. monitorizări efectuate 

12 deplasări x 5 
muzee 

Ianuarie -  
Decembrie 
2017 

 

13. Inventarierea și 
descrierea 
monumentelor de 
for public din 
județul Dolj. 
Realizarea și 
editarea unui 
catalog dedicat 
sărbătorii, de anul 
viitor, a 
Centenarului Marii 
Uniri din 1918 

-Culegerea de date actualizate, prin 
solicitarea, în scris, de la toate unitățile 
administrative din județ, a informațiilor 
referitoare la monumentele aflate pe raza 
fiecărei localități. 
-Eventuale deplasări pe teren; 
-Completarea bazei de date care să 
cuprindă următoarele repere: identificarea 
obiectivului cultural/fotografii 
relevante/datare/autor/context 
istoric/scurtă descriere/amplasament. 
-Colaborare cu Institutul de Cercetări 
C.Nicolăescu Plopșor al Academiei 
Române sau cu alte entități specializate  
pentru perfectarea studiului științific; 
-Editarea unui catalog care să cuprindă 
acest studiu. 

Nr. localități pentru care a 
fost realizată inventarierea 
monumentelor de for 
public 
Nr. localități pentru care a 
fost realizată inventarierea 
operelor commemorative 
de război 

Identificare 
monumente de for 
public și opera 
commemorative de 
război în 111 
unități 
administrative ale 
județului  
Culegere de date 

Ianuarie -  
Decembrie 
2017 
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