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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 
în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

Elemente privind 
responsabilii/ 
operaţiunea 

 
 
 

 
Numele şi 
prenumele 

 
 

 
Funcţia 

 
 

 
Data 

 
 

Semnătura 
 

 

1 2 3 4 5 
1.1. Elaborat  Iulia Anania  Şef Secţie  11.07.2011  
1.2. Verificat  Vivian Dragomir Director 

Patrimoniu 
15.07.2011  

1.3. Aprobat  Paula Popoiu Director 
General 

15.07.2011  

 
 
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii opera ţionale  
 

 
Ediţia/revizia în 

cadrul ediţiei 
 

Componenta revizuită 
 
 

Modalitatea reviziei 
 

Data de la care se 
aplică prevederile 
ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

 

1 2 3 4 
2.1. Ediţia 1 x x 15.07.2011 
2.2. Revizia 1    
2.3 Revizia 2    
 
 
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul 
ediţiei procedurii de lucru 
 

 
Scopul 

difuzării 
 

Exemplar 
nr.  

Compar-
timent 

 
Funcţia 

Nume şi 
prenume 

Data 
primirii 

Semnătura 

 

1 2 3 4 5 6 7 
3.1. Aplicare 1 Laborator 

Conservare 
- Restaurare 

Şef Secţie Iulia Anania 15.07.2011  

3.2. Aplicare 2 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Conservator 
(S) 

Lorena Ilie 15.07.2011  

3.3 Aplicare 3 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Conservator 
(M) 

Gabriela 
Ion 

15.07.2011  
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3.4 Aplicare 4 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Conservator 
(M) 

Coca Ursu 15.07.2011  

3.5 Aplicare 5 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Chimist (S) Cristina 
Marchidan 

15.07.2011  

3.6 Aplicare 6 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Restaurator 
textile (M) 

Tanţa Chiva 15.07.2011  

3.7 Aplicare 7 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Restaurator 
textile (M) 

Polixenia 
Farin 

15.07.2011  

3.8 Aplicare 8 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Restaurator 
textile (M) 

Vasilica 
Gheorghe 

15.07.2011  

3.9 Aplicare 9 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Restaurator 
textile (M) 

Florica 
Stoian 

15.07.2011  

3.10 Aplicare 10 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Restaurator 
piele, 

cojocărie 
(M) 

Aurelia 
Oprea 

15.07.2011  

3.11 Aplicare 11 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Restaurator 
ceramică 

(S) 

Garofiţa 
Iuriciuc 

15.07.2011  

3.12 Aplicare 12 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Restaurator 
ceramică 
(SSD) 

Ioana 
Mărgărint 

15.07.2011  

3.13 Aplicare 13 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Restaurator 
metal (S) 

Sergiu 
Popescu 

15.07.2011  

3.14 Aplicare 14 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Restaurator 
lemn (M) 

Ştefan 
Pătraşcu 

15.07.2011  

3.15 Aplicare 15 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Restaurator 
lemn (M) 

Constantin 
Răducan 

15.07.2011  

3.16 Aplicare 16 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Conservator 
(M) 

Mariana  
Bălea 

15.07.2011  

3.17 Aplicare 17 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Conservator 
(M) 

Adriana 
Niţă 

15.07.2011  

3.18 Aplicare 18 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Conservator 
(M) 

Cornelia 
Udroiu 

15.07.2011  
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3.19 Aplicare 19 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Conservator 
(M) 

Ana-Maria 
Condurache 

15.07.2011  

3.20 Aplicare 20 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Conservator 
(M) 

Alexandru 
Filip Tudor  

15.07.2011  

3.21 Aplicare 21 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Restaurator 
(S) 

Iuliana 
Popescu 

15.07.2011  

3.22 Aplicare 22 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Restaurator 
(M) 

Mariana 
Bragadiru 

15.07.2011  

3.23 Informare 23 Secţia 
Arhivă 

Muzeograf 
(S) 

Ioana Duicu 15.07.2011  

3.24 Informare 24 Secţia 
Tezaurizare 
patrimoniu 

Muzeograf 
(S) 

Georgiana 
Onoiu 

15.07.2011  

 
 
4. Scopul 

4.1. Procedura este elaborată în scopul acordării de responsabilităţi privind controlul 
periodic în depozitele de patrimoniu ale Muzeului Naţional al Satului, menit să verifice starea de 
conservare a obiectivelor din depozite, precum şi parametrii microclimatici. 

 
 

5. Domeniul  de  aplicare 
5.1. Procedura de lucru se referă la activitatea de conservare preventivă - controlul stării de 

conservare a bunurilor culturale mobile, precum şi la intervenţii de urgenţă asupra acestora, de tipul 
conservării curative şi restaurării. 

5.2. Activităţi care depind de controlul stării de conservare în depozitele de patrimoniu: 
expunerea bunurilor culturale mobile în cadrul expoziţiei de bază şi al unor expoziţii temporare, 
evidenţa bunurilor culturale mobile, clasarea unor bunuri. 

5.3 Compartimente implicate în procesul activităţii: secţia Conservare - restaurare, secţia 
Tezaurizare patrimoniu, secţia Arhivă. 

5.4 Compartimente beneficiare ale activităţii: secţia Conservare - restaurare, secţia 
Tezaurizare patrimoniu, secţia Arhivă.  
 
 
6. Documente  de  referinţă 

6.1 Legislaţie primară 
- Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil – Republicare, 

2008 
6.2 Legislaţie secundară 
- HG. 1546/2003 privind normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile 

clasate. 
 6.3 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice 
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 Regulamentul de organizare şi funcţionare al MNSDG 
 Regulamentul de ordine interioară al MNSDG 
 
7. Definiţii  şi  prescurtări  
 Conservarea preventivă este un ansamblu de activităţi cu caracter permanent ce are ca scop 
contracararea acţiunii tuturor factorilor care intervin în mecanismul proceselor de deteriorare sau de 
distrugere a bunurilor culturale, care pot fi efectuate de un conservator acreditat.  

Conservarea curativă este un ansamblu de măsuri menite să contracareze efectele 
degradărilor fizice, chimice şi biologice asupra bunurilor culturale mobile, care pot fi efectuate 
numai de un restaurator acreditat. 

Restaurarea este o intervenţie competentă cu mijloace adecvate asupra unui bun cultural 
mobil, cu scopul de a stopa procesele de deteriorare, de a păstra cât mai mult posibil din original şi 
din semnificaţia iniţială a obiectului asupra căruia se intervine. 

Bunurile culturale constituie patrimoniul cultural ce reprezintă o mărturie şi o expresie a 
valorilor, credinţelor, cunoştinţelor şi tradiţiilor aflate în continuă evoluţie; cuprinde toate 
elementele rezultate din interacţiunea, de-a lungul timpului, între factorii umani şi cei naturali. 
 
8. Descrierea procedurii de lucru 
 
8.1. Generalităţi 

Secţia Conservare - restaurare are obligaţia de a controla săptămânal starea de conservare a 
patrimoniului mobil şi de a sesiza conducerii secţiilor şi muzeului toate abaterile de la normele de 
conservare-restaurare, precum şi propunerile de soluţionare adecvate. 
 
8.2. Documente utilizate 
 

8.2.1. Lista documentelor 
- evidenţa controlului prin completarea fişelor de control (formular LCR-FCD-1) 
- evidenţa conservării curative/restaurării prin completarea fişelor de tratament/dosarelor de 

restaurare întocmite de către restaurator pentru bunurile care au suferit astfel de intervenţii de 
urgenţă 

- evidenţa fişelor de control şi a celor de tratament completate în registrele de intrări 
corespunzătoare din arhiva laboratorului de conservare 

 
8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor  
- fişă de control LCR-FCD-1 (Anexa 1)  
- fişa de tratament - conservare curativă (Anexa 2) 
- registru fişe de tratament (Anexa 3) 
- registru de control depozite de patrimoniu (Anexa 4) 
Rolul acestor documente este de a cunoaşte istoricul unui bun cultural şi sub aspectul 

procesului de conservare/restaurare în cadrul instituţiei. 
 
8.2.3. Circuitul documentelor 
Situaţia asupra stării de conservare pentru fiecare obiect din gestiune se raportează de către 

personalul laboratorului atât şefului secţiei Conservare - restaurare, cât şi gestionarului răspunzător 
de obiectiv (fişa de control LCR-FCD-1, semnată de persoanele responsabile cu controlul, de 
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gestionarul depozitului şi de şeful secţiei Conservare - restaurare, va fi întocmită în două exemplare 
- exemplarul 1 se păstrează în arhiva secţiei Conservare - restaurare, exemplarul 2 se păstrează la 
secţia Tezaurizare patrimoniu/Arhivă). 

Fişele se înregistrează şi se păstrează în arhiva Laboratorului şi arhivele secţiilor Tezaurizare 
patrimoniu şi Arhivă minim 10 ani. 

Situaţia privind obiectele asupra cărora s-a intervenit prin conservare curativă/restaurare prin 
intervenţii de urgenţă se aduce la cunoştinţă şefului secţiei Conservare - restaurare de către 
conservator/restaurator. 
 
8.3. Resurse necesare 
            8.3.1 Resurse materiale: materiale pentru conservare preventivă, conservare curativă şi 
restaurare. 

8.3.2. Resurse umane: conservatorii şi restauratorii MNSDG, gestionarii depozitelor.  
8.3.3. Compartimentul de achiziţii  va aproviziona materialele şi bunurile necesare pe 

durata desfăşurării acţiunii de conservare preventivă şi curativă şi restaurare. 
 
8.4. Modul de lucru 

Controlul se va efectua săptămânal, în prezenţa gestionarului depozitului, care va lua la 
cunoştinţă rezultatele controlului. De asemenea, gestionarul va pune în aplicare indicaţiile ce 
privesc activitatea proprie, indicaţii rezultate în urma controlului, pentru a contribui la buna 
prezervare a gestiunii avute în grijă. 

Controlul se va efectua de către persoanele din laborator mai jos desemnate, ţinându-se cont 
de specialităţile fiecăruia. Personalul responsabil cu controlul are obligaţia să verifice parametrii 
microclimatici, inclusiv prin descărcarea pe calculator a acestora de la aparatele poziţionate în 
diverse puncte ale depozitului, precum şi starea de conservare a obiectelor din depozite (prin sondaj, 
astfel încât toate obiectele dintr-un depozit să fie verificate minimum o dată pe an, iar obiectele vor 
fi consemnate în fişa de control), şi să propună atât măsurile în caz de urgenţă, cât şi cele pe termen 
lung, măsuri ce urmează a fi soluţionate în cadrul secţiei Conservare - restaurare. 

Controlul gestiunilor din punctul de vedere al stării de conservare şi restaurare se va efectua 
în mod inopinat, de către o grupă din partea secţiei de conservare restaurare, formată din minimum 
2 persoane, grupă care  va fi stabilită de şeful secţiei de conservare restaurare şi care va fi compusă 
din persoane responsabile de colecţie din partea secţiei şi persoane din biroul de conservare 
patrimoniu. 

Controlul se finalizează prin completarea unei fişe de control (formularul LCR-FCD-1), 
semnate de grupa de control, de gestionarul respectivei gestiuni şi de şeful secţiei Conservare - 
restaurare. 

 
Responsabilii de control vor urmări punerea în aplicare a măsurilor de urgenţă, şi anume:  

o Pentru obiectele aflate într-o stare de conservare precară, vor propune secţiei 
Tezaurizare patrimoniu sau Arhivă supunerea acestora la intervenţii de urgenţă 
(conservare curativă, restaurare). Responsabilii celor două secţii mai sus menţionate 
vor lua, în termen de o săptămână de când au fost sesizaţi, măsurile necesare. 

o Pentru intervenţiile pe termen lung se vor face propunerile necesare, punerea în 
aplicare fiind urmărită în continuare de conducerea secţiilor implicate şi de direcţia 
de specialitate. 
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Şeful secţiei Conservare - restaurare, şefii de birou ai secţiei, precum şi alţi specialişti ai 
laboratorului au dreptul să ceară oricând consideră necesar controlul gestiunilor şi să consemneze 
concluziile observate. 

Propunerile de îmbunătăţire a organizării depozitelor, precum şi măsurile speciale rezultate 
ca necesare a fi luate se vor supune aprobării directorului de patrimoniu şi directorului general. 
9. Responsabilităţi 
 
9.1. Responsabilităţi generale: 

9.1.1 Conservatorii şi restauratorii: 
- răspund de efectuarea controlului la timp şi de o manieră adecvată. 
- răspund de efectuarea la timp a lucrărilor de conservare preventivă şi curativă şi restaurare. 
- răspund de respectarea normelor de conservare şi restaurare stipulate prin HG 1546/2003. 
 

9.1.2. Coordonatorii Secţiei Tezaurizare patrimoniu, Arhiv ă: 
- răspund de aducerea la cunoştinţa întregii secţii Tezaurizare patrimoniu, respectiv Arhivă, a 
prezentei proceduri, precum şi de asigurarea tuturor condiţiilor pentru ca personalul secţiei 
Conservare - restaurare să poată desfăşura activităţile de control şi conservare preventivă şi 
curativă. 
- răspund de soluţionarea problemelor care pot apărea pe parcursul acestui proces. 
 
9.2. Responsabilităţi specifice: 

Următoarele persoane au fost desemnate ca responsabili cu controlul fiecărei gestiuni din 
colecţiile de patrimoniu: 

a. Ceramică: Garofiţa Iuriciuc, Ioana Mărgărint, Adriana Niţă 
b. Religioase:  Iuliana Popescu, Mariana Bragadiru, Cristina Selim 
c. Obiecte metal: Sergiu Popescu, Alexandru Filip Tudor 
d. Scoarţe 1, Scoarţe 2: Vasilica Gheorghe, Polixenia Farin, Lorena Ilie 
e. Port subţire: Coca Ursu, Gabriela Ion, Mariana Bălea 
f. Port gros: Lorena Ilie, Chiva Tanţa, Anca Oprea 
g. Textile 1 şi 2: Florica Stoian, Cristina Marchidan, Cornelia Udroiu 
h. Obiceiuri: Lorena Ilie, Chiva Tanţa, Anca Oprea 
i. Lemn: Ştefan Pătraşcu, Constantin Răducan, Ana-Maria Condurache, Iulia Anania 
j. Arhiv ă: Cristina Selim, Lorena Ilie, Iuliana Popescu 
 

10. Anexe 
 

Arhivare Nr. 
anexa 

Denumirea 
anexei 

Elabora-
tor 

Aprobat Nr. de 
exemplare 

Difuzare 

loc perioa-
da 

Alte 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 fişă de control 

LCR-FCD-1 
Vivian 
Dragomir 

 22 conservatori şi 
restauratori 

   

2 fişa de tratament - 
conservare 
curativă 

Vivian 
Dragomir 

 22 conservatori şi 
restauratori 

   

3 registru fişe de 
tratament 

Vivian 
Dragomir 

 1 conservatori - 
arhivă 
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4 registru de control 
expoziţie în aer 
liber - LCR-
RCD-1 

Vivian 
Dragomir 

 1 conservatori - 
arhivă 
 

   

 
11. Cuprins 

 
Numărul 

componentei 
în cadrul 

procedurii 
operaţionale 

Conservarea preventivă şi curativă conform normelor de 
conservare a patrimoniului ştiin ţific muzeal Pagina 

 Coperta   
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea 

ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii 
operaţionale 

1 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 
operaţionale 

1 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după 
caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii de lucru 

1-3 

4. Scopul procedurii operaţionale 3 
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 3 
6. Documentele de referinţă aplicabile activităţii procedurale 3 
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 

operaţională 
4 

8. Descrierea procedurii operaţionale 4-5 
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 6 
10. Anexe, înregistrări, arhivări 6 
11. Cuprins 7 
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Anexa 1 
 
 
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”   Cod formular: LCR-FCD-1 
Laborator de conservare-restaurare    Nr. fişă:                /(1)(2) 
Depozitul:  
 

Data controlului:  

Parametrii termohigrometrici în diverse puncte: 
Param./Locaţii      
Temperatură:      
Umiditate:      
Obiecte controlate prin sondaj: 
Nr.  
crt 

Nr. inventar Obiect Stare de conservare Propuneri  

1. MS.  
 

  

2. MS.  
 

  

3. MS.  
 

  

4. MS.  
 

  

5. MS.  
 

  

6. MS.  
 

  

Alte observaţii: 
 
 
 
Componenţă echipă de control: 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele: Funcţia: Semnătura: 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

Numele şi prenumele: Semnătura: Luat la cunoştinţă 
gestionar   

Numele şi prenumele: Semnătura: Viză şef secţie  C-R. 
  

*Se eliberează în 2 exemplare la secţiile Laborator (1) şi Tezaurizare patrimoniu/Arhivă (2) 
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Anexa 2 
 

Muzeul Naţional al Satului Bucureşti     FIŞĂ TRATAMENT NR.  
Laborator de conservare        
 

Obiect: 
 
 

Nr. inventar:  

Provenienţa:  
 

Cerere nr.:  

Periodizare: 
 

Raport nr.:  

Descriere sumară :  
 
 
 
Consemnare stare de conservare înainte de tratament:  
 
 
 
 
 
 
Operaţii de conservare efectuate: 
Data:  Metodă de tratament:  Localizare:  Parametri:  
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Evaluare stare de conservare după tratament/determinări, eficacitate:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal responsabil cu execuţia:  
 
 
 
Fişă întocmită de: 
 

Funcţia:  Data:  Semnătura: 
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___________ 
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Anexa 3 
 
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”       Pag. nr. 
Laboratorul de conservare-restaurare 
                                                    

REGISTRU PENTRU FIŞELE DE TRATAMENT 
 
 
Nr. 
fişă 

Data Obiect/ 
Monument 

Nr. inv. Persoanele care au 
efectuat tratamentul 

Semnătura 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     



Ediţia: I 
Nr.de ex.: 3 
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control  şi acordare de responsabilităţi 

asupra depozitelor de patrimoniu Revizia: - 
Nr.de ex. :-  
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al Satului 
„Dimitrie Gusti” 

___________ 
Secţia  

Conservare - 
Restaurare 

 
Cod: P.O. P.01.02 

Exemplar nr.: 1 
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Anexa 4 
 
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”    Cod formular: LCR-RCD-1 
Laborator de conservare restaurare     Pag. nr. 
 

REGISTRU CONTROL DEPOZITE DE PATRIMONIU 
 

Nr. fişă Data  Depozitul  Componenţă echipă de control  Semnătură  Gestionar  Semnătură  
 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 
 
 
 
 


