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Elemente 
privind 

responsabilii/ 
operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura  

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat  dr. Ioana Duicu Cercetător III 01.07.2011  
1.2. Verificat  dr. Sebastian Duicu Şef secţie 01.07.2011  
1.3 Aprobat  Conf. Univ. Dr. Paulina 

Popoiu  
Director 
General 

01.07.2011  
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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  dr. Ioana Duicu Cercetător III 01.07.2011  
1.2. Verificat  dr. Sebastian Duicu Şef secţie 01.07.2011  
1.3 Aprobat  Conf. Univ. Dr. Paulina 

Popoiu  
Director 
General 

01.07.2011  
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor  procedurii opera ţionale  

 

 
Ediţia/ revizia 
in cadrul ediţiei 
 

Componenta revizuita 
 
 

Modalitatea 
reviziei 
 

Data de la care se 
aplică 
prevederile 
ediţiei sau 
reviziei ediţiei 

 

1 2 3 4 
2.1. Ediţia 1 x x 01.07.2011 
2.2. Revizia 1    
2.3 Revizia 2    
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia 
din cadrul ediţiei procedurii operaţionale  

 
 

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 

01.07.2011  

3.2.  Aplicare 2  Secretariat Referent Florica Roske 01.07.2011  

3.3.  Aplicare 3  
Secţia Cercetare. 

Formare profesională 
Cercetător I 

Dr. Corina 
Mihăescu 

01.07.2011  

3.4.  Aplicare 4  
Arhivă Documentară. 

Bibliotecă 
Cercetător III 

Dr. Ioana 
Duicu 

01.07.2011  

3.5.  Aplicare 5  
Secţia Cercetare. 

Formare profesională 
Cercetător III Cristian Vereş 01.07.2011  

3.6.  Aplicare 6  
Muzeul Costumului 

Popular 
Cercetător III Aurelia Tudor 01.07.2011  

3.7.  Aplicare 7  
Arhitectură 
tradiţională. 

Expoziţia în aer liber 
Muzeograf 

Constantin 
Pătraşcu 

01.07.2011  

3.8.  Aplicare 8  
Arhitectură 
tradiţională. 

Expoziţia în aer liber 
Muzeograf 

Petre 
Terescenco 

01.07.2011  

3.9.  Aplicare 9  
Arhitectură 
tradiţională. 

Expoziţia în aer liber 
Muzeograf 

Florian 
Dumitrache 

01.07.2011  

3.10. Aplicare 10  
Arhitectură 
tradiţională. 

Expoziţia în aer liber 
Muzeograf Viorica Fayed 01.07.2011  

3.11. Aplicare 11  
Arhitectură 
tradiţională. 

Expoziţia în aer liber 
Muzeograf 

Cătălin 
Voinea 

01.07.2011  

3.12. Aplicare 12  
Arhitectură 
tradiţională. 

Expoziţia în aer liber 
Muzeograf Cătălin Stoian 01.07.2011  

3.13. Aplicare 13  
Secţia Cercetare. 

Formare profesională 
Muzeograf 

Ala 
Movileanu 

01.07.2011  

3.14. Aplicare 14  
Tezaurizare 

patrimoniu mobil. 
Evidenţă ştiinţifică 

Muzeograf 
Georgiana 

Onoiu 
01.07.2011  

3.15. Aplicare 15  
Tezaurizare 

patrimoniu mobil. 
Evidenţă ştiinţifică 

Muzeograf Vasile Tătaru 01.07.2011  

3.16. Aplicare 16  
Tezaurizare 

patrimoniu mobil. 
Evidenţă ştiinţifică 

Muzeograf 
Dan 

Comarnescu 
01.07.2011  

3.17. Aplicare 17  
Tezaurizare 

patrimoniu mobil. 
Evidenţă ştiinţifică 

Muzeograf 
Ioana 

Dobrescu 
01.07.2011  

3.18. Aplicare 18  
Muzeul Costumului 

Popular 
Muzeograf Dorina Ioniţă 01.07.2011  



Ediţia: 1 
Nr.de ex.: 3 

PROCEDURA OPERAŢIONAL Ă  
DE STABILIRE A CRITERIILOR ŞI 

NORMATIVELOR PENTRU EVALUAREA 
ACTIVIT ĂŢII ŞTIIN ŢIFICE  

Revizia: - 
Nr.de ex. :-  

Pagina 5 din 21 

                                   
Muzeul Naţional al 
Satului "Dimitrie 

Gusti" 
 

Secţia Cercetare. 
Formare Profesională 

 

 

Cod: P.O. S CFP 01 
Exemplar nr.: 1 

 
 

3.19. Aplicare 19  Pedagogie muzeală Muzeograf 
Cornel 

Dumitrescu 
01.07.2011  

3.20. Aplicare 20  Programe culturale Muzeograf Cristina Mareş 01.07.2011  
3.21. Aplicare 21  Expoziţii temporare Muzeograf Dorina Rusa 01.07.2011  

3.22. Aplicare 22  Relaţii cu publicul Muzeograf 
Iuliana 

Grumăzescu 
01.07.2011  

3.23. Aplicare 23  Marketing Muzeograf Mariana Soare 01.07.2011  

3.24. Aplicare 24  Publicaţii Muzeograf 
Andreea 
Nanciu 

01.07.2011  

3.25. Aplicare 25  Programe culturale Muzeograf Nicoleta Chiru 01.07.2011  

3.26. Aplicare 26  
Arhivă Documentară. 

Bibliotecă 
Muzeograf Irina Costea 01.07.2011  

3.27. Aplicare 27  
Arhivă Documentară. 

Bibliotecă 
Muzeograf Katina Dancu 01.07.2011  

3.28. Informare 28  Conducere 
Director 
General 

Paulina 
Popoiu 

01.07.2011  

3.29. Informare 29  Conducere 
Director 

Patrimoniu 
Vivian 

Dragomir 
01.07.2011  

3.30. 
Alte 

scopuri 
- - -  - - 

 
 
 

4. SCOPUL 
 

4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate 
Procedura stabileşte criterii şi normative pentru evaluarea activităţilor ştiinţifice 

desfăşurate de specialiştii din cadrul MNS DG. 
Procedura se referă la întreg colectivul de muzeografi şi cercetători din cadrul 

Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti", Bucureşti;  
 
4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activit ăţii 
 Prezintă în anexe toate formularele necesare unei bune desfăşurări a activităţilor de 
monitorizare a activităţilor ştiinţifice desfăşurate în cadrul MNS DG 
 
4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului 
 
4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, 
iar pe manager, în luarea deciziei 
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5. DOMENIUL  DE  APLICARE  

 
5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Cercetarea ştiinţifică – realizată, în principal prin elaborarea şi realizarea de programe 
şi proiecte culturale, dosare de clasare în categoriile tezaur şi fond şi întocmirea de fişe 
analitice de evidenţă – este, de regulă, o activitate deschisă, iar rezultatele sale sunt prezentate 
public sub diferite forme: comunicări ştiinţifice, articole în reviste, lucrări cu finalitate 
academică (licenţă, teze de masterat, doctorat, proiecte didactice etc.). Orice cercetare se 
subordonează, înainte de toate, unor exigenţe de ordin ştiinţific şi metodologic. 
 
5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activit ăţi 
desfăşurate de entitatea publică; 
 - întocmirea dosarelor de clasare a obiectelor şi monumentelor; 
 - întocmirea dosarelor de cercetare; 
 - întocmirea rapoartelor parţiale şi finale pentru proiectele de cercetare (pentru 
conţinutul ştiinţific) 
 
5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 
procedurată; 
 - selecţia pentru clasare în tezaur a patrimoniului cultural deţinut; 
 - identificarea tezaurului cultural deţinut de muzeu 
 - identificarea de fonduri necesare desfăşurării activităţii de cercetare şi valorificare 
culturală. 
 - stabilirea măsurilor ce se impun pentru finalizarea proiectului pe baza rapoartelor 
parţiale. 

- soluţionarea obiectivelor propuse pe baza cercetărilor efectuate; 
 

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale 
activităţii procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii. 

La procedură participă toate compartimentele din cadrul instituţiei 
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6. DOCUMENTE  DE  REFERINŢĂ  
 

6.1. Reglementări interna ţionale 
 - Le Code de déontologie a été adopté à l'unanimité par la 15e Assemblée générale de 

l'ICOM, réunie à Buenos-Aires, Argentine, le 4 novembre 1986 et modifié par la 20e 
Assemblée générale réunie à Barcelone, Espagne, le 6 juillet 2001 – cu modificările ulterioare 
comunicate 

- LEGEA nr. 149/1997 pentru ratificarea Convenţiei UNIDROIT privind bunurile 
furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995 
 

6.2. Legislaţie primară 
- Legea nr. 311 / 2003, a muzeelor şi a colecţiilor publice 
- Legea nr. 182 / 2003, republicată în 2008, privind protejarea patrimoniului cultural 

naţional mobil 
- H.G. 886 / 2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile 
- Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2009/2001 pentru aprobarea Normelor de 

acreditare a experţilor 
- Legea nr. 324 / 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind 

cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică 
- HG 1579/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
- HG 217/2007 Privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul cercetării-

dezvoltării şi inovării pentru perioada 2007-2013 
 

6.3. Legislaţie secundară 
- Legea Arhivelor nr. 16 din 12 aprilie 1996. 
- Legea nr. 358 din 6 iunie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor 

Naţionale nr. 16/1996;  
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 39 din 31 mai 2006 pentru modificarea şi completarea 

Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996; 
- O.G. 57 / 2002 şi Hotărârea Nr. 551 / 2007 pentru aprobarea Criteriilor şi 

standardelor, precum şi a Metodologiei de evaluare şi atestare a capacităţii de a desfăşura 
activităţi de cercetare-dezvoltare de către unităţi şi instituţii care au în obiectul de activitate 
cercetarea-dezvoltarea şi de acreditare a unităţilor componente ale sistemului de cercetare-
dezvoltare de interes naţional  

- Ordinul MEdCT Nr. 2171 / 2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura în 
cazul neacordării atestării / reatestării sau acreditării/reacreditării 

 
6.4. Alte documente, inclusiv reglementările interne ale entităţii publice 
- Regulament de organizare internă a MNS DG 
- SR EN ISO 9004 : 2001 – Elaborarea şi gestionarea procedurilor 
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7. DEFINIŢII  ŞI  PRESCURTĂRI 
 

7.1. Definiţii ale termenilor 
Nr. crt. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1 Clasarea  În sensul Legi 182 / 2000, prin clasare se înţelege procedura de stabilire a 
bunurilor culturale mobile care fac parte din categoriile juridice ale 
patrimoniului cultural naţional mobil, tezaur şi fond 

2 DocPat este un program informatic pentru evidenţa patrimoniului cultural mobil 
(fişe de obiect) şi a arhivelor documentare din muzee (fişe de fototecă, 
clişotecă, videotecă, şi altele).Programul acoperă toate domeniile de 
patrimoniu mobil (artă decorativă, artă plastică, arheologie, documente, 
etnografie, istorie, numismatică, medalii şi decoraţii, ştiinţă şi tehnică, 
ştiinţele naturii), carte veche. DOCPAT poate fi utilizat în muzee, direcţii 
judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural, institute de cercetare, 
precum şi de alţi deţinători de colecţii de bunuri culturale mobile care au 
nevoie de o evidenţă rapidă, modernă, de analiza şi selecţia datelor, de 
ordonarea acestora pe diverse criterii, de listarea unor inventare, cataloage 
de expoziţie, fişe de obiecte. Marele avantaj al unei evidenţe informatizate 
este posibilitatea de actualizare a informaţiilor în timp. 

3 Cercetarea Activitatea de cercetare, desfăşurată de cercetătorii ştiinţifici în instituţii 
publice specializate, deţinătoare de bunuri care fac parte din patrimoniul 
cultural naţional mobil, are ca obiect cercetarea, dezvoltarea şi valorificarea 
ştiinţifică a patrimoniului cultural naţional mobil, în principal a celui deţinut 
de instituţia respectivă 

4 Expert Specialist acreditat de MCPN, în baza Ordinului nr. 2009 / 2001, care 
trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 
Pentru acreditarea ca expert, solicitantii trebuie sa întruneasca minimum 40 
de 
puncte conform punctajelor oferite de urmatoarele criterii: 
1. Studii de specialitate (criteriu 10 puncte obligatoriu) 
2. Vechime în specialitate: 
- 10-15 ani 5 puncte 
- 15-20 de ani 10 puncte 
- peste 20 de ani 15 puncte 
3. Cursuri şi/sau stagii de specializare: 
- cursuri de perfecţionare organizate sub egida Ministerului Culturii / 
Ministerului Educaţiei Naţionale (3 puncte pentru fiecare atestat) 
- stagii de specializare în străinătate (5-20 puncte pentru fiecare atestat, în 
funcţie de durata şi complexitatea stagiului) 
4. Stagii şi titluri ştiinţifice în specialitate: 
- masterat 5 puncte 
- doctorand 10 puncte 
- doctor 20 puncte 
5. Stagii şi titluri ştiinţifice: 
- masterat 3 puncte 
- doctorand 5 puncte 
OMC 2009/2001 2/4 
- doctor 10 puncte 
6. Lucrări ştiinţifice în specialitate: 
- catalog ştiinţific 3-10 puncte (pentru fiecare catalog) 
- studii si articole publicate în reviste de specialitate (3 puncte pentru 
fiecare articol) 
- carte ştiinţifică cu autor unic 10-15 puncte 
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- carte ştiinţifică în colaborare 5 puncte (pentru fiecare carte) 
7. Experienţă practică în domeniu: 
- expoziţii permanente 10 puncte 
- expoziţii temporare 2-4 puncte (pentru fiecare expoziţie) 
- cercetare în teren 3-5 puncte (pentru fiecare campanie) 

 
7.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 
1 MNS DG Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" 
2 FAE Fişă analitică de evidenţă 
3 ETN Domeniul etnografic 
4 PCN Patrimoniu Cultural Naţional 
5   
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8.  PROCEDURA 

 
 8.1. Generalităţi 
Criteriile privind evaluarea lucrărilor de cercetare reprezintă, în mod obişnuit, o listă de 
întrebări care adresează anumite aspecte importante specifice componentelor structurale ale 
lucrărilor: secţiunea introductivă, metoda, rezultatele, discuţii. Răspunsul la fiecare din aceste 
întrebări conturează o imagine de ansamblu cu privire la valoarea unei lucrări care, în cele din 
urmă este integrată într-o apreciere globală, care se poate concretiza în acordarea unui 
calificativ, a unei note, sau prin recomandarea de publicare sau nu. 
 

8.2. Documente utilizate 
- rapoarte individuale de activitate 
- rapoarte parţiale de proiect 
- rapoarte finale de proiect 
- rezultatele cererilor de clasare 

  
8.3. Resurse necesare 

 
8.3.1. Resurse materiale 
- logistică specifică (programul DocPat, Microsoft Office) 
- tipizate:  

- fişă analitică de evidenţă 
- tipizate cerere de clasare 
- tipizate raport de expertiză 

 
8.3.2. Resurse umane 

- specialişti în domeniul etnografiei, arhitecturii vernaculare, artei, 
documentului manuscris 

- specialişti foto şi IT 
 
8.3.3. Resurse financiare 

- bugetare 
- extrabugetare 

 
 8.4. Modul de lucru 

 
8.4.1. Criterii de evaluare a cercetărilor cantitative 
Criteriile privind evaluarea lucrărilor de cercetare reprezintă o listă de întrebări care 

adresează anumite aspecte importante specifice componentelor structurale ale lucrărilor: 
secţiunea introductivă, metoda, rezultatele, discuţii. 

Răspunsul la fiecare din aceste întrebări conturează o imagine de ansamblu cu privire 
la valoarea unei lucrări care, în cele din urmă este integrată într-o apreciere globală, care se 
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poate concretiza în acordarea unui calificativ, a unei note, sau prin recomandarea de publicare 
sau nu. 

Evaluarea secţiunii introductive 
În prima parte a unei lucrări de cercetare autorul face o prezentare generală a temei 

studiate şi se referă la cercetări anterioare ale acesteia, preluate, de regulă, din articole, studii 
şi comunicări ştiinţifice. 

De asemenea, tot aici sunt prezentate obiectivele cercetării, ipotezele şi fundamentarea 
lor, precum şi o scurtă prezentare a metodei prin care acestea urmează a fi testate. Evaluarea 
acestei secţiuni se va baza pe următoarele criterii: 

- Problema supusă investigaţiei este exprimată în mod clar ? 
- Referinţele bibliografice sunt adecvate şi relevante în raport cu tema studiată ? Sunt 

acestea suficient de recente ? Referinţele sunt analizate critic ori ca suport pentru a dezvolta 
argumente şi nu doar sub forma unei simple treceri în revistă ? 

- Datele cercetărilor anterioare sunt discutate suficient de detaliat ? 
- Ipoteza (ipotezele) sunt enunţate în mod clar ? 
- Ipoteza (ipotezele) rezultă logic şi sunt susţinute de cercetările anterioare şi de 

literatura ştiinţifică studiată ? 
- Variabilele cercetării sunt definite în mod clar ? 
- Există o scurtă prezentare a metodologiei ? 

 
Evaluarea secţiunii "metoda" 
În această secţiune sunt cuprinse, de regulă, mai multe categorii de informaţii: modelul 

de cercetare, descrierea eşantionului, prezentarea tehnicilor de recoltare a datelor şi a 
procedurii de aplicare a acestora. Una din cele mai importante particularităţi ale unei cercetări 
este posibilitatea de a fi replicată de alţi cercetători. Ca urmare, cel mai important criteriu de 
evaluare în acest caz este măsura în care datele din această secţiune sunt suficient de detaliate 
şi clare pentru a garanta posibilitatea de replicare. Alte criterii de evaluare sunt: 

- Care este mărimea eşantionului şi cum a fost acesta constituit? Este acesta suficient 
de mare pentru a testa ipoteza (putere prea mică)? Nu este exagerat de mare, astfel încât 
rezultatul să poată fi nerelevant (putere prea mare)? 

- Compunerea eşantionului este adecvată în raport cu problema studiată? 
- Eşantionul este descris în mod adecvat? Este suficient de variat sub aspect 

demografic, pentru a permite generalizarea rezultatelor, sau este limitat la o anumită categorie 
de participanţi? În ce măsură modul constituire a eşantionului ar putea influenţa sistematic 
rezultatul cercetării? 

- Este metoda de cercetare utilizată potrivită în raport cu subiectul? Sunt posibile 
variabile confundate?  

- Sunt utilizate proceduri adecvate de control al erorilor de măsurare sau al efectului 
variabilelor covariante? 

- Tehnicile şi procedura de măsurare sunt adecvate pentru testarea ipotezei?  
- Există suficiente informaţii cu privire la calităţile psihometrice ale instrumentelor 

utilizate (fidelitate, validitate)? 
- Contextul în care s-a desfăşurat cercetarea (mediu real, "laborator") este adecvat 

temei studiate? 
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Evaluarea secţiunii "rezultate" 
Secţiunea dedicată rezultatelor conţine în principal date cantitative, statistici 

descriptive şi procedurile deductibile utilizate pentru testarea ipotezelor. Acestea se pot 
prezenta sub formă numerică, adesea în tabele, sau grafică. Evaluarea acestei secţiuni se va 
orienta pe următoarele întrebări: 

- Există o prezentare adecvată a caracteristicilor descriptive ale variabilelor cercetării? 
- Testele statistice utilizate sunt adecvate în raport cu natura variabilelor, cu 

caracteristicile acestora şi cu volumul eşantionului? 
- Rezultatele testelor de semnificaţie susţin ipoteza / ipotezele cercetării? 
- Sunt raportate toate datele recomandate cu privire la prezentarea rezultatelor? O 

atenţie specială se acorda raportării mărimii efectului şi a limitelor de încredere (atunci când 
acestea sunt permise de testele utilizate)? 

- Tabelele şi figurile sunt corect realizate şi exprimă în mod clar ceea ce vor să 
prezinte? 

Evaluarea secţiunii "discu ţii" 
Această ultimă secţiune a lucrării de cercetare sintetizează rezultatele şi le raportează 

la ipotezele cercetării şi teoria pe care acestea se fundamentează. Sunt oferite explicaţii 
alternative şi, eventual, sunt discutate explicaţii alternative. Dacă rezultatele nu au permis 
confirmarea ipotezei cercetării, sunt analizate posibilele explicaţii pentru acest lucru. În fine, 
sunt discutate posibilele implicaţii teoretice şi practice ale rezultatelor şi, de asemenea, sunt 
trecute în revistă limitele studiului, care ar putea fi avute în vedere cu ocazia altor cercetări pe 
acelaşi subiect. 

Cele mai importante întrebări care ghidează evaluarea secţiunii "discuţii" sunt 
următoarele: 

- Concluziile şi explicaţiile enunţate sunt concordante cu rezultatele cantitative? 
- Sunt în mod convingător eliminate explicaţiile alternative (validitate internă)? 
- Cum se raportează rezultatele la concluziile altor cercetări asupra aceluiaşi subiect? 
- Limitele cercetării sunt în mod adecvat semnalate? 
- Există sugestii cu privire la cercetări ulterioare asupra aceluiaşi subiect? 
 
2. Criterii de evaluare a cercetărilor calitative 

Evaluarea cercetărilor, care se desfăşoară în condiţii fundamental diferite de cercetarea 
cantitativă, este, la rândul ei, subordonată unor criterii riguroase. Dintre acestea, cele care sunt 
cel mai frecvent invocate sunt următoarele: 

- Fundamentare adecvată şi definire clară a obiectivelor cercetării 
- Raportare critică la literatura de cercetare aferentă temei studiate 
- Fundamentare metodologică explicită şi adecvată în raport cu subiectul cercetării 
- Utilizarea unor metode adecvate de recoltare a datelor, din surse cât mai variate 
- Eşantion relevant prin numărul de cazuri dar, mai ales, prin consistenţa lor în raport 

cu subiectul cercetării 
- Credibilitate (studiu al temei intens, prelungit, bazat şi pe cazuri negative, observaţie 

profundă, interviuri de profunzime) 
- Surprinderea aspectelor cele mai relevante ale datelor cercetării 
- Argumentaţie coerentă, logică, clară, pătrunzătoare, susţinută de exemple potrivite în 

context 
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- Verificări consistente ale concluziilor prin analiza încrucişată a datelor obţinute pe 
căi diferite 

- Contribuţie personală semnificativă la explicarea şi înţelegerea fenomenului studiat 
 

Clasarea  
Se va efectua pe baza unui raport de expertiză întocmit de experţi sau specialişti 

acreditaţi de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor.  
    Trebuie finalizată în cel mult 3 luni din momentul declanşării procedurii de clasare.  

Organismul ştiinţific competent să hotărască asupra propunerilor de clasare este 
Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor.  

Hotărârea de clasare va fi semnată de preşedintele Comisiei Naţionale a Muzeelor şi 
Colecţiilor şi va fi aprobată prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în interiorul 
termenului prevăzut la alin. (2) din Legea 182 / 2000.  

La hotărârea de clasare se anexează în extras concluziile raportului de expertiză prin 
care se asigură identificarea bunului cultural mobil respectiv, fişa standard a obiectului şi 
fotografia alb-negru sau color, după caz.  

În cazul bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse la clasare, concluziile 
raportului de expertiză cuprinzând datele de identificare a bunurilor se vor comunica 
proprietarului sau titularului de alte drepturi reale în termen de 30 de zile de la data finalizării 
expertizei.  

Contestarea expertizei bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse la clasare se 
face la Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor în termen de 10 zile de la primirea 
înştiinţării expertului sau specialistului. Soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 20 
de zile.  
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9. RESPONSABILITĂŢI  
 
 

Nr. 
crt. 

Compartimentul (postul) / acţiunea 
(operaţiunea) 

I II III IV 

 0 1 2 3 4 
1 Întocmirea Fişelor de evidenţă / Întregul colecţiv 

de cercetători şi muzeografi din cadrul MNS DG 
E    

2 Monitorizarea activităţii de evidenţă ştiinţifică / 
Comisia de experţi 

 V   

3 Avizarea Dosarelor de cercetare / Şeful Secţie 
Cercetare 

  A  

4 Aprobarea rezultatelor monitorizării / Director 
general 

   Ap 

 
 

9.1. Ordonatorul de credite: 
9.1.1. Avizează planul anual cercetare întocmit de şeful secţiei cercetare. 
9.1.2. Asigură resursele umane şi materiale pentru crearea condiţiilor de realizare al planului 
de la punctul 9.1.1. 

 
 9.2. Şeful Secţiei Cercetare 

9.4.1. Întocmeşte planul de cercetare, coordonează activitatea de elaborare a 
temelor, urmăreşte modul de desfăşurare a pregătirii, tine evidenţa rezultatelor obţinute şi le 
înaintează directorului general pentru avizare. 

9.4.2. Urmăreşte respectarea şi realizarea planului anual de cercetare. 
 
 
 
 
10. ANEXE 
- fişă analitică de evidenţă – domeniul etnografie 
- cerere de clasare 
- raport de expertiză 
- fişă de specialist în domeniul patrimoniului cultural 
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11. Cuprins 
 

Numărul 
componentei 
in cadrul 
procedurii 
operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina 

 Coperta   
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea 

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

 

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

 

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

 

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

operaţională 
 

8. Descrierea procedurii operaţionale  
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  
10. Anexe,   
11. Cuprins  
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Anexa Nr. 1 
Fişă analitică de evidenţă  
– Domeniul etnografie 
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Anexa Nr. 2. 
Cerere de clasare  

 
CERERE DE CLASARE 

 
A. Date de identificare solicitant: 
Cod fiscal/CNP deţinător: 
 
 
Deţinător: 
 
 
 
Adresă:  
Localitate: 
Judeţ: 
 
Str. Nr. 
Bl. Sc. Et. Ap. 
Cod poştal Sector 
 
 
Calitate: 
 

� Proprietar � Mandatar al unui 
proprietar 

� Administrator de bunuri 
proprietate publică 

� Autoritate public ă 

 
B. Date privind procedura solicitată 
 

Se solicită clasarea în categoria:                 Tezaur:  �                       Fond:   �   
 

Se solicită declasarea: � 
 
Se solicită trecerea dintr-o categorie juridică în alta a patrimoniului cultural na ţional, respectiv:                                  

     din Fond în Tezaur �                   din Tezaur în Fond � 
 
 
C. Date privind bunurile la care se referă cererea (detalii se găsesc în fişa analitică de evidenţă): 
 

Denumire: 

Nr. de inventar: 
 
Data solicitării: 
 
 
Semnătura şi ştampila solicitantului: 
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Anexa Nr. 3 
Raport de expertiză 
 

RAPORT DE EXPERTIZĂ 
 
A. Date despre expert 
Nume/prenume expert: 
 
 
Atestat/număr/data: 
 
Locul de muncă: 
Forma de angajare: 
 
B. Date despre deţinătorul bunului cultural expertizat 
Nume şi prenume/instituţie: 
 
Adresă: 
 
Cod numeric personal sau cod fiscal: 
 
C. Date despre bunul cultural: 
Denumirea bunului cultural:  
 

Nr. Inventar: 

 
Criterii de clasare Punctaj Argumentare 
Vechimea:   
Frecvenţa:   
Stare de conservare:   
Subtotal:   
Valoare istorică:   
Valoare memorială:   
Autenticitatea:   
Autor/atelier/şcoala:   
Calitatea formală:   
Total:   
 
D. Concluzia 

Propunerea de clasare în categoria:   tezaur:  �                         fond: � 

Propunerea de neclasare:                                 � 
Propunerea de trecere dintr-o categorie juridică în alta a patrimoniului cultural na ţional, respectiv:               din 

Fond în Tezaur �                   din Tezaur în Fond � 
 
Data referatului: 
 
Semnătura şi ştampila expertului: 
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Anexa Nr. 4 
Fişă de specialist în domeniul Patrimoniului Cultural 
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