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PRIORITĂŢI,  OBIECTIVE, INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 

AI ACTIVITĂȚII DJC BRĂILA  STABILITE LA ÎNCEPUTUL ANULUI 2021                                   

                                                                                                                                                                                       

                                             

Prioritatea/Măsura Obiective Indicatori de 

performanţă 

Instituţia 

responsabilă 

Domeniul 

vizat 

Termen 

 

Stadiul 

realizării  

I. Monitorizarea și controlul 

intervenţiilor asupra monumentelor 

istorice 

Monitorizarea, controlul și inspecția proprie 

și/sau în parteneriat cu celelalte instituții 

/organisme abilitate legal în domeniul 

protejării monumentelor istorice, a 

regimului de protecție, a avizelor emise de 

DJC Brăila, autorizațiilor de săpătură / 

supraveghere /cercetare arheologică emise 

de MC. 

Scăderea cu 10% 

față de anul 

2020 a nr. de 

intervenții 

neautorizate / 

neavizate MC 

și/sau a 

nerespectării 

avizelor date. 

DJC Brăila 

 

 

 

 

Patrimoniu  

Cultural 

Naţional  

Imobil. 

 

 

Anul 

2021 

Realizat 

II. Iniţierea şi dezvoltarea 

parteneriatelor  de tip public-privat 

şi central –local, cu diferite ONG-

uri, instituţii publice de cultură, de 

educație (școlare) şi structuri civile 

din domeniul educaţiei, turismului 

şi mass-media etc. 

Implicarea societăţii civile în manifestările 

şi/sau acţiunile destinate promovării şi 

protejării patrimoniului cultural naţional, 

educației ”în” și ”prin” cultură. 

1.Nr. 

parteneriate 

încheiate. 

2.Nr. activități 

desfășurate în 

cadrul 

parteneriatelor. 

 

DJC Brăila 

 

Cultură şi 

patrimoniu 

naţional - 

Mobil, 

Imobil, 

Imaterial 

 

Anul 

2021 

Realizat 

III. Întreţinerea şi actualizarea 

informaţiilor de pe pagina de 

internet a instituţiei 

(http://djcbr.cultura.ro/) 

și  prin blogul propriu 

(http://brailadjc.blogspot.com/) 

  

Promovarea  activităţii DJC Brăila în cadrul 

site-ului  și blogului propriu, prin postarea 

de materiale informative, comunicate de 

presă, marcarea evenimentelor culturale 

locale, naţionale şi /sau internaţionale, 

biografii, anunțuri,  arhivă foto 

documentară, link-uri utile, etc. 

1.Creșterea 

vizibilității 

/audienței on-

line a instituției 

cu 20% față de 

anul 2020. 

DJC Brăila 

 

Cultură şi 

patrimoniu 

naţional - 

Mobil, 

Imobil, 

Imaterial 

Resp. IT. 

Anul 

2021 

Realizat 

IV. Aplicarea riguroasă a 

legislaţiei şi metodologiei de 

specialitate în domeniul avizării 

intervenţiilor, de orice tip, 

indiferent de proprietar asupra 

imobilelor, în zone de sit 

arheologic sau istoric,  ansambluri 

de arhitectură cu statut de 

monument istoric precum şi în 

1. Ameliorarea cadrului de viaţă al 

cetăţenilor prin gestionarea calităţii 

intervenţiilor asupra componentelor spaţiale 

ale siturilor, ansamblurilor şi monumentelor 

istorice. 

 

Creșterea nr. 

colaborări cu 

APL-uri,  

ONG-uri, terți 

interesați în 

domeniul 

turismului 

cultural cu 5% 

față de anul 

DJC Brăila 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimoniu  

Cultural 

Naţional  

Imobil. 

 

 

 

 

 

Anul 

2021 

Realizat 

http://djcbr.cultura.ro/
http://brailadjc.blogspot.com/


 2 

zonele de protecţie ale acestora, 

precum şi în celelalte domenii de 

referinţă ale Legii 422/2001, 

republicată, Ordonanţei 43/2000, 

republicată, etc. 

2020. 

 

 

 

 

V. Stabilirea unor parteneriate la 

nivel local, cu respectarea 

atribuţiilor şi activităţilor specifice 

părţilor, în vederea protejării şi 

punerii în valoare a patrimoniului 

cultural/local/naţional (parteneriate 

încheiate cu IPJ Brăila,  ISU 

Brăila, IJPF Brăila, MApN-

Garnizoana Brăila  Biroul Vamal 

Brăila, Poliția Locală Brăila, ș.a.) 

Implicarea  activă şi a altor instituţii în 

protejarea patrimoniului cultural naţional 

prin activităţi comune în teren în vederea 

constatării şi sancţionării contravenţiilor. 

 

 

 

 

1.Nr. 

parteneriate 

încheiate. 

2.Nr. activități 

desfășurate în 

cadrul 

parteneriatelor. 

 

 

 

DJC Brăila 

 

Cultură şi 

patrimoniu 

naţional - 

Mobil, 

Imobil, 

Imaterial 

 

Anul 

2021 

Realizat 

VI. Elaborarea unor propuneri de 

ameliorare /îmbunătăţire a cadrului 

legislativ şi a practicilor uzuale în 

domeniile noastre de interes: 

cultură și patrimoniul cultural 

naţional, adresate forului nostru 

superior–M.C.- în conformitate cu 

realitatea din teren, cu nevoile 

comunităţii locale de dezvoltare 

culturală, dar şi cu exigenţele 

contemporane de la nivel european 

şi internaţional. 

1.Îmbunătăţirea cadrului  legal, optim, de 

desfăşurare a activităţii de protejare  şi 

punere în valoare a patrimoniului cultural 

naţional. 

2.Asigurarea cadrului legal, principiilor de 

deontologie profesională în domeniu, a 

eficienței și eficacității  în activitatea 

desfăşurată. 

 

 

 

1.Nr. propuneri 

de ameliorare 

/îmbunătăţire a 

cadrului 

legislativ 

existent. 

2. Nr. de 

participări active 

la workshop-uri, 

conferințe, 

laboratoare, 

focus-grupuri, 

schimb de 

experiență. 

DJC Brăila 

 

Cultură şi 

patrimoniu 

naţional - 

Mobil, 

Imobil, 

Imaterial, 

Contabilitate 

și Resurse 

Umane 

 

Anul 

2021 

Realizat 

VII. Evidenţa, fişarea, catalogarea, 

monitorizarea bunurilor culturale 

mobile şi a celor susceptibile de a 

fi clasate ca bunuri culturale 

mobile aflate în proprietatea 

cultelor religioase,  bunurilor 

confiscate şi/sau cele descoperite 

întâmplător, clasarea acestora  

după caz, precum şi a regimului 

1.Continuarea activităţii de clasare în 

patrimoniul cultural naţional a bunurilor 

culturale susceptibile,  în funcţie de 

valoarea lor culturală. 

 

1.Nr. activități 

desfășurate în 

cadrul activităţii  

de evidență,  

fişare, catalogare 

a bunurilor 

culturale. 

 

DJC Brăila 

 

Patrimoniu 

naţional - 

Mobil. 

Anul 

2021 

Realizat 
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circulaţiei lor.   

VIII. Controlul periodic al stării de 

conservare şi securitate a bunurilor 

culturale mobile clasate şi 

acordarea de consultanţă de 

specialitate.        

1.Aplicarea normelor  privind starea de 

conservare şi securitate a bunurilor 

culturale mobile, cf. legislaţiei în domeniu. 

2. Monitorizare și control periodic, la 

sesizări, autosesizări și ad-hoc. 

1.Nr. procese 

verbale control. 

2. Nr. activități 

consultanță de 

specialitate. 

DJC Brăila Patrimoniu 

naţional - 

Mobil. 

Anul 

2021 

Realizat 

IX. Verificarea/Controlarea 

/Îndrumarea Muzeelor şi 

Colecţiilor din Jud. Brăila, în 

vederea analizării respectării 

legislaţiei în domeniu, a normelor 

de (re)acreditare.  

Aplicarea legislaţiei în domeniu, a normelor 

de (re)acreditare a Muzeelor şi Colecţiilor, 

din Judeţul Brăila de către instituțiile 

autorizate MC în acest sens. 

1.Nr. procese 

verbale control. 

2. Nr. activități 

consultanță de 

specialitate. 

DJC Brăila Patrimoniu 

naţional - 

Mobil. 

Anul 

2021 

Realizat 

X. Actualizarea bazelor de date 

referitoare la căminele culturale, 

casele de cultură, așezămintelor 

culturale, precum şi a 

patrimoniului cultural imaterial din 

judeţul Brăila. 

Completarea/ actualizarea periodică a 

bazelor de date proprii, referitoare la 

căminele culturale, casele de cultură, 

așezămintelor culturale precum şi a datelor 

legate de patrimoniul cultural imaterial 

existent în Judeţul Brăila. 

1.Nr. activități 

de actualizare/ 

ajustare bază de 

date. 

 

DJC Brăila Patrimoniu 

naţional - 

Mobil. 

Anul 

2021 

Realizat 

XI. Protejarea  patrimoniului 

cultural naţional mobil prin 

cooperare europeană. 

Gestionarea, completarea, actualizarea, 

îmbunătățirea informaţiilor / datelor/ 

noțiunilor / conceptelor / legislației privind  

patrimoniul cultural național prin exemple 

de bună practică din țările UE și alte state 

europene nemembre. 

Creșterea și/sau 

menținerea nr. 

paticipări active, 

directe și/sau 

indirecte, la 

proiecte/colocvii 

seminarii/congre

se / workshop –

uri naționale și 

internaționale 

circumscrise 

obiectivelor și 

măsurilor 

asumate. 

DJC Brăila Patrimoniu 

naţional - 

Mobil,Imobil, 

Imaterial. 

Anul 

2021 

Realizat 

XII. Promovarea patrimoniului 

naţional, inclusiv a celui ce 

aparţine minorităţilor naţionale, 

prin clasarea în patrimoniul 

cultural naţional imobil/ 

Îniţierea,  la cerere, a activităților privind 

evidența, inventarierea și clasarea în 

patrimoniul cultural mobil și imobil, a 

bunurilor culturale/monumentelor 

reprezentative, după caz,  aparţinând 

1. Nr. activități 

consultanță de 

specialitate. 

 

DJC Brăila Patrimoniu 

naţional - 

Mobil,Imobil, 

Imaterial. 

Anul 

2021 

Realizat 
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mobil/imaterial a imobilelor, 

bunurilor culturale şi patrimoniului 

lor imaterial, cu valoare culturală, 

memorialistică, arhitecturală, etc. 

minorităţilor culturale și etnice de pe raza 

jud. Brăila. 

XIII. Promovarea/susținerea 

multiculturalismului şi protejarea 

culturii minorităţilor  bulgare, 

evreieşti, greceşti, armene, rușilor 

lipoveni, turce, rome ș.a., de pe 

raza jud. Brăila. 

Realizarea/susținerea  de programe/ 

proiecte/manifestări/evenimente şi activităţi 

comune de promovare a valorilor 

diversităţii etnice, în limita competenţelor 

legale ce ne revin, în conformitate cu 

prevederile HG. nr. 90/2010 privind 

funcţionarea Ministerului Culturii. 

Nr. activități 

comune de 

promovare a 

minorităților 

culturale și 

etnice din Brăila 

DJC Brăila 

 

Cultură şi 

patrimoniu 

naţional - 

Mobil, 

Imobil, 

Imaterial, 

Contabilitate 

și RU 

Anul 

2021 

Realizat 

XIV. Omagierea personalităţilor 

culturale aniversate sau 

comemorate în anul 2020, în cadrul 

activităţilor de educaţie în şi prin 

cultură, de promovare a valorilor 

patrimoniului cultural local, 

regional, național și universal. 

Publicarea /postarea pe pagina de internet a 

articolelor/materialelor informative, 

interviurilor,  referitoare la omagierea 

personalităţilor culturale brăilene, naţionale 

şi sau/internaţionale. 

1.Creșterea 

vizibilității 

/audienței on-

line a instituției 

cu 20% față de 

anul 2020. 

DJC Brăila 

 

Cultură şi 

patrimoniu 

naţional - 

Mobil, 

Imobil, 

Imaterial 

Responsabil 

IT. 

Anul 

2021 

Realizat 
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