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MUZEUL NA ŢIONAL AL SATULUI „DIMITRIE GUSTI” 
 
          APROB 
 
DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 

PROCEDURA DE LUCRU  
PRIVIND EVIDEN ŢA SCRIPTICĂ A  

PATRIMONIULUI ŞTIIN ŢIFIC MUZEAL  
(BAZE DE DATE, FI ŞE ANALITICE DE EVIDEN ŢĂ, REGISTRE 

DE EVIDENŢĂ) 
 
 
 
 

Elemente privind 
responsabilii/ 
operatiunea 

Numele si 
prenumele 

Functia Data Semnatura  

1 2 3 4 5 
1.1. Elaborat  Georgiana Onoiu  Sef Sectie  01.06.2011  
1.2. Verificat  dr. Vivian Dragomir Director 

Patrimoniu 
01.06.2011  

1.3 Aprobat  Conf. Univ. Dr. Paulina 
Popoiu 

Director 
General 

01.06.2011  
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediţiei sau după caz, a 
reviziei in cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

Elemente privind 
responsabilii/ 
operaţiunea 

Numele si 
prenumele 

Funcţia Data Semnătura  

1 2 3 4 5 
1.1. Elaborat  Georgiana Onoiu  Sef Secţie  01.06.2011  
1.2. Verificat  dr. Vivian Dragomir Director 

Patrimoniu 
01.06.2011  

1.3 Aprobat  Conf. Univ. Dr. Paulina 
Popoiu 

Director 
General 

01.06.2011  

 
 
 
2. Situaţia ediţiilor si a reviziilor in cadrul edi ţiilor procedurii opera ţionale  
 

Editia/ revizia in 
cadrul editiei 

Componenta revizuita Modalitatea reviziei 

Data de la care se 
aplica prevederile 
editiei sau reviziei 

editiei 

 

1 2 3 4 
2.1. Editia 1 x x 01.06..2011 
2.2. Revizia 1    
2.3 Revizia 2    
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3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul 
editiei procedurii de lucru 
 

 
Scopul 

difuzării 
 

Exemplar 
nr. 

Compartiment 
 

Funcţia 
Nume şi 
prenume 

Data 
primirii 

Semnătura 
 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1.  Aplicare 1  
Secţia Cercetare. 

Formare profesională 
Şef Secţie 

dr. Sebastian 
Duicu 

01.06.2011  

3.2.  Aplicare 2  Secretariat Referent Florica Roske 01.06.2011  

3.3.  Aplicare 3  
Arhivă Documentară. 

Bibliotecă 
Cercetător III 

Dr. Ioana 
Duicu 

01.06.2011  

3.4.  Aplicare 4  
Secţia Cercetare. 

Formare profesională 
Cercetător III Cristian Vereş 01.06.2011  

3.5.  Aplicare 5  
Muzeul Costumului 

Popular 
Cercetător III Aurelia Tudor 01.06.2011  

3.6.  Aplicare 6  
Arhitectură 
tradiţională. 

Expoziţia în aer liber 
Muzeograf 

Constantin 
Pătraşcu 

01.06.2011  

3.7.  Aplicare 7  
Arhitectură 
tradiţională. 

Expoziţia în aer liber 
Muzeograf 

Petre 
Terescenco 

01.06.2011  

3.8.  Aplicare 8  
Arhitectură 
tradiţională. 

Expoziţia în aer liber 
Muzeograf 

Florian 
Dumitrache 

01.06.2011  

3.9.  Aplicare 9  
Arhitectură 
tradiţională. 

Expoziţia în aer liber 
Muzeograf Viorica Fayed 01.06.2011  

3.10. Aplicare 10  
Arhitectură 
tradiţională. 

Expoziţia în aer liber 
Muzeograf 

Cătălin 
Voinea 

01.06.2011  

3.11. Aplicare 11  
Arhitectură 
tradiţională. 

Expoziţia în aer liber 
Muzeograf Cătălin Stoian 01.06.2011  

3.12. Aplicare 12  
Secţia Cercetare. 

Formare profesională 
Muzeograf 

Ala 
Movileanu 

01.06.2011  

3.13. Aplicare 13  
Tezaurizare 

patrimoniu mobil. 
Evidenţă ştiinţifică 

Muzeograf 
Georgiana 

Onoiu 
01.06.2011  

3.14. Aplicare 14  
Tezaurizare 

patrimoniu mobil. 
Evidenţă ştiinţifică 

Muzeograf Vasile Tătaru 01.06.2011  

3.15. Aplicare 15  
Tezaurizare 

patrimoniu mobil. 
Evidenţă ştiinţifică 

Muzeograf 
Dan 

Comarnescu 
01.06.2011  

3.16. Aplicare 16  
Tezaurizare 

patrimoniu mobil. 
Evidenţă ştiinţifică 

Muzeograf 
Ioana 

Dobrescu 
01.06.2011  

3.17. Aplicare 17  
Muzeul Costumului 

Popular 
Muzeograf Dorina Ioniţă 01.06.2011  

3.18. Aplicare 18  Pedagogie muzeală Muzeograf 
Cornel 

Dumitrescu 
01.06.2011  

3.19. Aplicare 19  Programe culturale Muzeograf Cristina Mareş 01.06.2011  
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3.20. Aplicare 20  Expoziţii temporare Muzeograf Dorina Rusa 01.06.2011  

3.21. Aplicare 21  Relaţii cu publicul Muzeograf 
Iuliana 

Grumăzescu 
01.06.2011  

3.22. Aplicare 22  Marketing Muzeograf Mariana Soare 01.06.2011  

3.23. Aplicare 23  Publicaţii Muzeograf 
Andreea 
Nanciu 

01.06.2011  

3.24. Aplicare 24  Programe culturale Muzeograf Nicoleta Chiru 01.06.2011  

3.25. Aplicare 25  
Arhivă Documentară. 

Bibliotecă 
Muzeograf Irina Costea 01.06.2011  

3.26. Aplicare 26  
Arhivă Documentară. 

Bibliotecă 
Muzeograf Katina Dancu 01.06.2011  

3.27. Informare 27  Conducere 
Director 
General 

Paulina 
Popoiu 

01.06.2011  

3.28. Informare 28  Conducere 
Director 

Patrimoniu 
Vivian 

Dragomir 
01.06.2011  

3.29. 
Alte 

scopuri 
- - -  - - 

 
 

4. Scopul 
4.1. Procedura este elaborată în scopul prezentării regulilor minime pentru realizarea evidenţei 

bunurilor culturale mobile de importanţă ştiinţifică în vederea consemnării informaţiei legate de 
fiecare bun cultural mobil pentru cunoaştere, protejare, valorificare ştiinţifică şi culturală în 
interes public.  

4.2. Evidenţa se realizează şi în scopul de a se furniza datele de identificare ale bunurilor 
sustrase putând fi posibilă urmărirea şi depistarea lor, de asemenea se păstrează informaţia despre 
ceea ce nu mai există. 
 
 

5. Domeniul  de  aplicare 
5.1. Procedura de lucru se referă la activitatea de evidenţă analitică prin fişele analitice de 

evidenţă, evidenţă sinoptică prin bazele de date şi evidenţa prin registrele de inventar. De 
asemenea se referă la evidenţa primară (pentru exemplare determinate la nivel supraspecific), 
precum şi la evidenţa privind dinamica materialului din colecţii. 

5.2. Activităţi care depind de evidenţa scriptică a bunurilor culturale mobile: cercetarea 
ştiinţifică, organizarea expoziţiei de bază, a unor expoziţii temporare, realizarea de proiecte 
cultural-educative.  

5.3 Compartimente implicate în procesul activităţii: toate compartimentele din MNS DG.  
Compartimente beneficiare ale activităţii: Secţia Tezaurizare. Evidenţă – Baze de date, 

Laboratorul de Conservare – Restaurare, Secţia Cercetare, Biroul Arhivă Documentară, Secţia 
Relaţii Publice, Secţia Marketing, Bibliotecă, Secţia Programe Educaţionale, Compartimentul 
Financiar-contabil.  
 
 

6. Documente  de  referinţă 
 

6.1 Legislaţie internaţională 
- Legea nr. 149/1997 pentru ratificarea Convenţiei UNIDROIT privind bunurile culturale 

furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995 
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6.2 Legislaţie primară 
- Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil – Republicare, 

2008 
- Legea 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice – Republicare, 2006 
- Legea 488/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000  

 
6.3 Legislaţie secundară 
- Ordin 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 

- Ordin nr. 2371/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 
evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case 
memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 
2.035/2000. 

-  H.G. nr 1676/2008 privind aprobarea Programului naţional pentru digitizarea resurselor 
culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României 

 
6.4. Reglementări interne ale entităţii publice 
 - Manual DocPat, Instrucţiuni de completare a fişei pentru etnografie (se distribuie 

odată cu programul DocPat) 
 - Regulament de organizare şi funcţionare MNS DG 

- Regulament intern MNS DG 
- Conservarea preventivă a bunurilor culturale – Aurel Moldoveanu, 1999 (Cap. 

X., titlul: Organizarea sistemului de evidenţă ca parte a securităţii bunurilor). 
             

7. Definiţii  şi  prescurtări  
7.1. Bunurile culturale mobile constituie patrimoniul cultural mobil 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. 

        Evidenţa bunurilor culturale se referă la consemnarea informaţiilor legate de fiecare 
bun cultural mobil pentru cunoaştere, cercetare ştiinţifică, gestiune a colecţiilor, protejare, 
valorificare ştiinţifică şi culturală în interes public. „Evidenţa este un produs ştiinţific comun la 
care contribuie, succesiv, fiecare generaţie de specialişti. Documentele ei aparţin de drept 
muzeului, iar gestionarea ei, dezvoltarea, completarea şi optimizarea constituie măsuri esenţiale.” 
(I. Opriş, 2008) 

         Bazele de date sunt instrumente de evidenţă cu o structură dinamică de organizare a 
datelor, ce permite ordonarea datelor, selecţii complexe de date şi extragerea unor subseturi de 
date pe diverse criterii, permite modificarea structurii ini ţiale, a tipului de date, permite conversia 
datelor în programe informatice mai noi şi performante. 

        Fişa analitică de evidenţă pentru bunurile culturale mobile are la bază un standard de 
date naţional şi cuprinde instrucţiuni diferenţiate pe domenii de patrimoniu. 

          DocPat - DOCumentarea PATrimoniului, este o aplicaţie realizată de CIMEC-
Institutul de Memorie Culturala, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional 
pentru unele faze de proiectare a programului de evidenţă informatizată. 
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          Registrul inventar este principalul document de evidentă gestionară şi reprezintă 
documentul oficial obligatoriu şi cu caracter permanent. 
 

Abrevieri: bcm – bunuri culturale mobile. 
      MCPN – Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional 

     SECŢIA TEZAURIZARE – Coordonator Compartiment Evidenţă, Conservare, 
Restaurare  Patrimoniu 

 
8. Descrierea procedurii de lucru 
 

8.1. Principii  şi  reglementări  
 
8.1.1. Principiile generale care stau la baza realizării evidenţei scriptice a 

patrimoniului ştiin ţific muzeal: 
a) evidenţa bunurilor care fac parte din patrimoniul muzeal este ţinută prin registrele de 

inventar, bazele de date şi fi şele analitice de evidenţă (format printat pentru bcm clasate şi 
propuse pentru clasare şi format electronic pentru fişele de obiect). 

   b) fiecare obiect de patrimoniu trebuie să aibă o fişă analitică de evidenţă, cu prioritate 
bcm de valoare excepţională şi deosebită, cele aflate în expunerea permanentă, cele care fac 
obiectul unor expoziţii temporare la sediul instituţiei sau al beneficiarului. 
 c) pentru obţinerea fişelor analitice de evidenţă - domeniul etnografie, se foloseşte 
programul de evidenţă informatizată DocPat, care are avantajul că se adoptă un program folosit de 
numeroase alte muzee, ceea ce duce la uniformizarea înregistrării datelor, la nivel naţional; se 
beneficiază gratuit de viitoarele versiuni de program. 

d) registrul de inventar trebuie să conţină următoarele informaţii (conf. Normelor 
metodologice la Ord. 2035/2000, art. 1, punct 3): număr de inventar, data intrării în patrimoniu, 
denumirea ştiinţifică şi autorul, descrierea, numărul de exemplare, date de colectare (locul, data), 
colecţia, dimensiuni, starea de conservare, provenienţă, documentul de intrare, valoarea de intrare 
rezultată din contractul de vânzare-cumpărare, evaluarea făcută de către specialiştii muzeului, 
observaţii. 

e) registrul de inventar se numerotează, se şnuruieşte şi se sigilează iar pe ultima pagină se 
înscrie data, se semnează de către conducătorul instituţiei şi se aplică ştampila. 

f) nu se admit ştersături, adăugiri, sau intervenţii ulterioare completării rubricilor 
respective. Dacă este necesară o corectare sau o completare, aceasta se menţionează la rubrica 
„Observaţii”, cu certificarea intervenţiei respective prin semnătura conducătorului instituţiei şi cu 
ştampila instituţiei. 

g) pentru fiecare bcm trebuie să existe cel puţin o imagine (cazul celor care pot fi 
fotografiate). Alături de obiectul fotografiat este util să fie inclusă o etichetă cu numărul de 
inventar sau eticheta cu denumirea piesei şi o scară. 

 
 

8.1.2. Reglementări specifice instituţiilor publice:  
a) registrele de inventar pe categorii de colecţii trebuie să existe la conservatorii gestionari ai 

colecţiilor ştiinţifice şi la trezorierul MNS DG. 
b) bazele de date ale tuturor colecţiilor trebuie să se găsească la SECŢIA TEZAURIZARE şi 

la trezorier MNS DG 
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c) bazele de date pentru un anumit tip de colecţii, trebuie să se găsească la serviciul 
Tezaurizare patrimoniu. Baze de date  

d) fişele analitice pentru bcm care nu sunt susceptibile de clasare sunt întocmite de către 
muzeograful/cercetătorul responsabil de colecţie sau desemnat pentru această activitate (cf. fişei 
postului)  

e) fişele analitice pentru bcm susceptibile de clasare sunt întocmite de către 
muzeograf/cercetător 

f) fişele analitice întocmite de către muzeograf/cercetător şi conservator pentru bcm dintr-o 
colecţie sunt preluate de către SECŢIA TEZAURIZARE 

f)   bazele de date, fişele analitice de evidenţă constituite în urma studiului colecţiilor, 
schimburilor de material şi lucrări ştiinţifice ca şi datele obţinute de la temele de cercetare pe bază 
de contract sunt accesibile numai specialiştilor muzeului. Orice solicitare externă pentru accesul la 
aceste date se face numai cu aprobarea specialiştilor implicaţi şi a conducerii muzeului. 

g)  registrele de inventar, fişele analitice de evidenţă printate se păstrează în rafturi metalice, 
asigurat împotriva furtului sau calamităţilor, cu facilităţi de consultare. 

h)   evidenţa materialului provenit din colectări făcute în urma deplasărilor pe teren se trece în 
Registrul privind evidenţa primară a materialului colectat. 

i) evidenţa privind circulaţia materialului din colecţii (ieşiri pentru împrumut cercetare 
specialişti muzeu, din tară, străinătate, expoziţii temporare la sediul instituţiei, în ţară, în 
străinătate) se menţionează de către conservatori în Registrul privind evidenţa dinamicii 
materialului din colecţie.  

j) trebuie să existe minimum două copii de siguranţă pentru documentele de evidenţă 
reprezentând baze de date, fişe analitice de evidenţă, iar registrul de evidenţă informatizat să fie 
salvat pe suport electronic în două exemplare. 
 
8.2. Documente utilizate 
 

8.2.1. Lista documentelor 
 
- registre de inventar printate şi format electronic pentru categorii de colecţii 
- baze de date format electronic (personalizate pe tipuri de colecţii) 
- fise analitice de evidenţă printate (pentru bcm clasate si propuse pentru clasare) şi in format 
electronic pentru fişele de obiect 
- registrul privind evidenţa dinamicii materialului din colecţie 
- registrul privind evidenţa primară a materialului colectat 
- referat de introducere în colecţia ştiinţifică a unor bcm 
- proces verbal de recepţie şi inventariere în patrimoniu a unor bcm  
 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor  
Conţinutul documentelor se referă la informaţiile care există/se cunosc pentru fiecare bcm, 

sau pot fi adăugate în urma cercetării. 
Rolul acestor documente este de a permite o cât mai bună evidenţă a bcm din colecţiile 

ştiinţifice şi astfel o mai buna gestionare a colecţiilor. 
 
 
 



Ediţia: 1 
Nr.de ex.: 34 

PROCEDURA de lucru  
privind evidenţa scriptică a patrimoniului 
ştiin ţific muzeal (baze de date, fişe analitice 

de evidenţă, registre de evidenţă) 
Revizia: - 
Nr.de ex. :-  

Pagina 8 din 14 

Muzeul National 
al Satului 

„Dimitrie Gusti” 
___________ 
Tezaurizare 
Patrimoniu.  
Baze de date 

 
Cod: P.O. P. TPBD 01 

Exemplar nr.: 1 

 

 8 

8.2.3. Circuitul documentelor 
- registrele de evidenţă informatizată, sunt completate cu noi bcm şi informaţia aferentă fiecărui 
bcm de către trezorier, pe baza procesului verbal de recepţie şi inventariere in patrimoniu a unor 
bcm, întocmit de către muzeograf/cercetător şi pe baza procesului verbal de recepţie-inventariere 
a bcm menţionate. 
- bazele de date configurate pentru diversele tipuri de colecţii sunt completate cu noi înregistrări 
de către gestionari pe baza procesului verbal de recepţie-inventariere şi sunt comunicate SECŢIA 
TEZAURIZARE, muzeograf/cercetător în grup şi trezorier 
- registrele privind evidenţa dinamicii materialului din colecţie şi registrul privind evidenţa 
primară a materialului colectat se completează de către gestionarul colecţiei/colecţiilor pentru 
orice intrare/ieşire a unui bcm din colecţie. 
- fişele analitice de obiect se completează de către conservatori, sunt verificate de către 
muzeografi/cercetători şi stocate în format electronic la baza de date, iar toate fişele în format 
electronic ajung la SECŢIA TEZAURIZARE. 
- fişele analitice de evidenţă pentru bcm susceptibile şi propuse pentru clasare se completează de 
către muzeograf/cercetător şi se centralizează la SECŢIA TEZAURIZARE. 
 
8.3. Resurse necesare 
            8.3.1 Resurse materiale: tehnică de calcul, imprimante, tonere, DVD-uri, CD-uri, hârtie 
xerox, aparate foto, accesorii foto, dosare, fişete. 

8.3.2. Resurse umane – specialişti muzeografi/cercetători, trezorier, conservatori, 
fotograf.  
 
8.4. Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea activităţii de evidenţă 
1.  Evidenţa este o activitate prioritară cu desfăşurare continuă.  
2. Evidenţa trebuie să fie un rezultat al colaborării dintre muzeograf/cercetător – trezorier 

– conservator / SECŢIA TEZAURIZARE. 
3.  Evaluarea priorităţilor:  
- Pentru întocmirea fişelor analitice de evidenţă: bcm susceptibile de clasare, bunurile 

aflate în expunerea permanentă, bunurile de valoare deosebită aflate pe depozitele de colecţii 
ştiinţifice, bcm care fac obiectul unui împrumut pentru expoziţii temporare, itinerare de expoziţie. 

- Pentru bazele de date şi registrele de inventar evidenţa se întocmeşte la inventarierea 
bcm în patrimoniu 

4. Analiza situaţiei evidenţei: numărul de bunuri existente în patrimoniu, cantitatea şi 
calitatea inventarelor, a fişelor existente, fişe noi de elaborat, pe colecţii, număr de fişe de 
completat / de refăcut, număr de fotografii existent şi necesar se centralizează la SECŢIA 
TEZAURIZARE pe baza informaţiilor furnizate de către trezorier, muzeograf/cercetător, 
gestionare. 

5. SECŢIA TEZAURIZARE evaluează periodic stadiul de realizare a evidenţei 
patrimoniului ştiinţific muzeal. 

6. Norma pentru fişe analitice de evidenţă este de 300/an pentru muzeografi (în condiţiile 
existenţei şi altor solicitări). 

 
8.4.2. Operaţiunile de evidenţă bcm se vor desfăşura respectând menţiunile specificate în 

legislaţia în vigoare. 
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8.4.3. Valorificarea  rezultatelor activităţii de evidenţă scriptică prin: 
- prezentarea într-o formă atractivă a unor bcm publicului vizitator 

 - publicarea de lucrări ştiinţifice de specialitate, de muzeologie 
- comunicări şi referate ştiinţifice  

 - promovarea patrimoniului ştiinţific prin împrumutul de bcm, itinerarea de expoziţii 
 - promovarea unor bcm de valoare excepţională şi deosebită prin includerea lor în baza de 
date naţională a patrimoniului cultural naţional mobil 
 - proiecte cultural-educative 
  
 
 
9. Responsabilităţi 
 

9.1. Trezorier MNS DG: 
 9.1.1. Răspunde de introducerea de noi bcm şi a datelor legate de acestea în registrul de 
evidenţă informatizat după aprobarea procesului verbal de recepţie şi inventariere de către 
Directorul General. 
  
 9.2. Conservatori MNS DG: 
 9.2.1. Răspund de păstrarea în condiţii bune a registrelor de inventar pentru colecţiile la 
care sunt gestionari. 
 9.2.2. Răspund de întocmirea fiselor analitice de evidenta pentru bcm care nu sunt 
susceptibile de clasare.  

9.2.3. Răspund de completarea în registrul privind evidenţa primară a materialului 
colectat. 

9.2.4. Răspund de completarea in registrul privind evidenţa dinamicii materialului din 
colecţii. 

 
9.3 Experţii MNS DG 

 9.3.1 Răspund de identificarea bcm susceptibile de clasare sau nu. 
 9.3.2. Răspund de întocmirea fişelor analitice de evidenţă pentru bcm susceptibile de 
clasare. 

9.3.3. Răspund de corectitudinea completării fi şei analitice de evidenţă pentru bcm care nu 
sunt susceptibile de clasare, verificând prin sondaj modalitatea de completare a lor de către 
muzeografi. 
 

9.4. Coordonatorul Secţiei de Tezaurizare Patrimoniu: 
 9.4.1. Răspunde de asigurarea condiţiilor organizatorice necesare realizării activităţii de 
evidenţă scriptică. 
 9.4.2. Răspunde de soluţionarea problemelor care pot apărea pe parcursul acestui proces. 
 9.4.3. Furnizează conducerii muzeului situaţii sintetice legate de numărul de bcm 
introduse în bazele de date, numărul de fişe analitice de evidenţă întocmite, gradul de completare 
al acestora, situaţia numărului fotografiilor digitale, situaţia clasării bcm, la solicitare directă sau 
la solicitarea MCPN. 
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10. Anexe 
Arhivare Nr. 

anexa 
Denumirea 

anexei 
Elaborator Aprobat  Nr.de 

exemplare 
Difuzare 

loc perioa-
da 

Alte 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Registrul 

privind 
evidenţa 
dinamicii 
materialului din 
colecţii 

 Bâtcă Rodica   12 Gestionari de 
colecţii ştiinţifice 

   

2. Registrul 
privind 
evidenţa 
primară a 
materialului 
colectat. 

Bâtcă Rodica  12 Gestionari de 
colecţii ştiinţifice 

   

3. Referat pentru 
necesitatea 
introducerii in 
patrimoniu 

Georgiana 
Onoiu 

 12 Muzeografi/cerce
tători 

   

4. Proces verbal 
de recepţie şi 
inventariere în 
patrimoniu 

Bâtcă Rodica  1 Trezorier    
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11. Cuprins 

 
Numărul 

componentei 
in cadrul 

procedurii 
operaţionale 

Evidenţa scriptică a patrimoniului ştiin ţific muzeal (baze de 
date, fişe analitice de evidenţă, registre de evidenţă) Pagina 

 Coperta   
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea 

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

1 

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

1 

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

1-4 

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

operaţională 
5-6 

8. Descrierea procedurii operaţionale 6-9 
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 9 
10. Anexe, înregistrări, arhivări 10 
11. Cuprins 10 
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Anexa nr 1. 
Registrul privind evidenţa dinamicii materialului din colecţii 

 
Nr. 
crt. 

Materialul solicitat Numele şi 
prenumele 

solicitantului 

Data ieşirii 
din colecţie 

Semnătura 
solicitantului 

Data revenirii 
în colecţie 

Semnătura 
gestionarului 

Observaţii 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  

 
 
 
 

      

 
La coloana 2, materialul solicitat, se trec, în ordine: numărul de inventar, denumirea ştiinţifică, denumirea populară şi 
localizarea în colecţie a materialului. 
La coloana 3, indiferent dacă solicitantul este din muzeu sau din afara muzeului, se va specifica numele complet 
(nume şi prenume) precedat eventual de titlul ştiinţific (ex. Dr. Georgeta Stoica). 
La coloana 5, semnătura de primire, la eliberarea materialului. 
La coloana 7, semnătura de confirmare a returnării materialului. 
La coloana 8, se menţionează starea de conservare (ex. se consemnează dacă materialul a plecat deteriorat, dacă au 
fost realizate retuşuri etc) şi statutul ştiinţific al materialului la plecarea din colecţie şi la revenirea sa. 

 
 
 

 
 

 Anexa nr. 2. 
Registrul privind evidenţa primară a materialului colectat 

 
Nr. 
crt. 

Nr. de 
ordine al 
probei 

Locul şi 
data 

colectării 

Modalitatea 
de colectare 

Localizare in 
colecţie 

Data luării  în 
evidenţă 

Semnătura 
gestionarului 

Dată ieşire Semnătura 
solicitantului 

Observaţii 

1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 
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Anexa nr. 3  

REFERAT 
 

 
 Subsemnatul/a, ................, muzeograf/cercetător ştiinţific în cadrul Secţiei.......................... vă informez asupra 

necesităţii introducerii in Colecţia ştiinţifică...................., precum şi a înregistrării în evidenţa patrimoniului ştiinţific 

muzeal a .....................exemplare, reprezentând..................... . 

Obiectul sunt rezultatul activităţii de colectare/, schimb/, achiziţie / donaţie (se dau câteva date generale). 

 

Nr. 

crt. 

Număr 

inventar 

Denumire 

ştiinţifică 

Date de colectare 

(localitate, data 

colectării, legit) 

Starea de 

conservare 

Valoare 

(lei) 

Localizare in 

muzeu/depozit 

       

       

  
 
 
Data:          Semnătura:  
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Anexa nr. 4  
 
Muzeul Naţional al Satului  
     "Dimitrie Gusti" 
           Se aprobă, 
           Director General 
            
          
 
Vizat,               De acord, 
Contabil Şef          Şef  Secţie Tezaurizare Patrimoniu 
             
   
 
 

Proces verbal de recepţie şi inventariere în patrimoniu 
 

Nr. ............ din .....................                             
 

 În baza Decizie/Contrat nr. .......... din ..........., prin care se dispune înregistrarea în patrimoniul muzeului a 

pieselor .......................................provenite din colectare teren / achiziţie / donaţie, în anul....................... 

Constatând  că,  prin referatul ........................................ întocmit de către muzeograf/cercetător 

.................................... bunurile ştiinţifice sunt determinate şi evaluate, subsemnata: ........... gestionar al Colecţiei 

................................ şi .............................................., trezorier, am procedat la inventarierea unui ............... 

........................................., cu o valoare de inventar  de ..............................................,  cu datele de evidenţă mai jos 

inserate. 

   

Nr. 

crt. 

Număr 

inventar 

Denumire 

ştiinţifică 

Date de colectare 

(localitate, data 

colectării, legit) 

Starea de 

conservare 

Valoare (lei) Localizare in 

muzeu/depozit 

       

       

 
Piesele  au fost recepţionate şi evaluate de comisia constituită în baza Deciziei nr. ........... din .........................., 

formată din:           

 

 Prezentul proces verbal de inventariere a fost încheiat în 4 (patru) exemplare, spre cele legale. 

 
        Am inventariat,       Am inventariat, 

Colecţia .............      Serviciu Tezaurizare Patrimoniu 

    Nume prenume       Nume prenume trezorier 


