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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  
 

 
Aurelia Tudor  

 
Şef Secţie  

 
11.07.2011 

 

 
1.2. 

 
Verificat  

 
Vivian Dragomir 

 
Director 
Patrimoniu 

 
14.07.2011 

 

 
1.3. 
 

 
Aprobat  

 
Paula Popoiu 

 
Director 
General 
 

 
14.07.2011 
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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 

 
15.11.2007 

 
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 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 

 
Birou 
Expoziţii 
temporare 
 

 
muzeograf 

 
Dorina Rusa 

 
15.07.2011 

 

 
3.2 

 
Informare 

 
1 

 
Secţia 
Tezaurizare 

 
Şef secţie 

 
Dr.  
G. Onoiu 

 

  

 
3.3 

 
Informare 

 
1 

 
Biroul Arhive 
documentare-
Bibliotecă 
 

 
Şef birou 

 
Dr. I. Duicu 

  

 
3.4 

 
Informare 

 
1 

 
Laborator 
Conservare 
Restaurare 
 

 
Şef secţie 

 
Iulia Anania 

 
15.07.2011 

 

 
3.5 

 
Informare 

 
1 

 
Serviciul 
Financiar  
Contabil 
 

 
Şef birou 

   

 
3.6 

 
Informare 

 
1 

 
Biroul 
Dezvoltare  
Achiziţii 
Publice 
 

 
Şef birou 

 
Elena 
Angelescu 

  

 
3.7 

 
Informare 

 
1 

 
Oficiul 
Juridic 
 

 
Şef birou 

 
Dr. Gabriela 
Matei 

  

 
3.8 

 
Informare 

 
1 

 
Birou relaţii 
publice 
 

 
Şef birou 

 
Iuliana 
Mariana 
Grumăzescu 
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3.9 

 
Informare 

 
1 

 
Biroul Pază, 
Pompieri, 
Protecţia 
Muncii 
 

 
Şef formaţie 

 
Marian 
Zărnescu  

  

 
3.10 

 
Informare 

 
1 

 
Administrativ
Aprovizionare 
– Întreţinere 
 

 
Administra 
tor  

 
Florin  
Logofetescu 
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4. Scopul 
 

4.1. Procedura este elaborată în scopul acordării de responsabilităţi privind organizarea 
de către Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” a expoziţiilor temporare, atât la sediul 
instituţiei cât şi în alte locaţii (în ţară şi în străinătate), utilizând patrimoniul instituţiei sau 
obiecte aparţinând terţilor. 

4.2. Procedura este îndeplinită în momentul în care sunt elaborate, avizate şi aprobate 
toate documentele menţionate, documente conforme cu legislaţia în vigoare. 

4.3. Etapele prevăzute în procedură sunt obligatorii indiferent de personalul sau 
colaboratorii implicaţi în desfăşurarea ei, cu condiţia ca fiecare funcţie să fie îndeplinită de 
persoane pregătite în domeniul respectiv. 

4.4. Procedura îndrumă personalul implicat şi permite evaluarea permanentă a bunei şi 
corectei desfăşurări a activităţii prin verificarea trecerii activităţii prin etapele impuse de 
procedură. 
 
 

. 
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5. Domeniul  de  aplicare 

 
5.1. Procedura de lucru se referă atât la activitatea de valorificare a bunurilor culturale 

mobile din colecţiile proprii, a obiectelor de artă şi de artă populară creaţie contemporană cât şi a 
colecţiilor unor terţi (persoane private sau instituţii publice, din ţară sau din străinătate). 

5.2. Procedura se referă la o activitate ce face parte din domeniul de activitate al 
muzeului denumit valorificarea patrimoniului 

5.3. Compartimente implicate în procesul activităţii:  
Birou Expoziţii temporare, Secţia Tezaurizare, Expoziţia în aer liber, Biroul Arhive 

documentare - Bibliotecă, Laborator Conservare - Restaurare, Serviciul Financiar - Contabil, 
Biroul Dezvoltare - Achiziţii Publice, Oficiul Juridic, Birou relaţii publice, Biroul Pază, 
Pompieri, Protecţia Muncii, Biroul Administrativ - Aprovizionare - Întreţinere. 
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6. Documente  de  referinţă 
 

6.1 Legislaţie primară 
 
- Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu   
modificările ulterioare; 
- Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial; 
- Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările ulterioare; 
- Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice; 
- Legea nr.16/1996. Legea Arhivelor Naţionale, cu modificările ulterioare; 
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 
 
6.2 Legislaţie secundară 
 
- HG. 1546/2003 privind Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale 
mobile clasate; 
- HG. 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau 
temporar al bunurilor culturale mobile; 
- Ordonanţa Guvernului nr. 44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea 
bunurilor culturale mobile exportate temporar, republicată; 
- Norme generale privind prevenirea şi stingerea incendiilor, Ministerul Culturii şi 
Cultelor, 1999 
- Ordin nr. 163/2007, Ministerul Administraţiei şi Internelor, privind aprobarea Normelor 
generale de apărare împotriva incendiilor.  
  
6.3 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice 
 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare al MNSDG 
 Regulamentul de ordine interioară al MNSDG 
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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. bunuri culturale 
clasate 

Bunuri culturale mobile care aparţin uneia dintre categoriile 
fond sau tezaur; 

2. bunuri culturale 
mobile   

toate elementele rezultate din interacţiunea, de-a lungul 
timpului, între factorii umani şi cei naturali, care au 
semnificaţie ori importanţă arheologică şi istoric-documentară, 
artistică, etnografică, ştiinţifică sau tehnică. 

3. carte de impresii  carte în care vizitatorii sunt invitaţi să scrie impresii personale 
despre expoziţie; 

4. certificat de export 
temporar 

Documentul care atestă că unul sau mai multe bunuri culturale 
mobile se pot exporta temporar şi care poate fi utilizat în acest 
sens în relaţie cu autorităţile vamale, poliţie şi jandarmerie 

5. comisarul expoziţiei Persoana desemnată de deţinătorul bunului cultural, în baza 
unui contract de mandat, să acţioneze în numele mandantului în 
ceea ce priveşte protecţia operei de arta până la revenirea la 
deţinător 

6. Comisia Naţională a 
Muzeelor şi 
Colecţiilor  

 (C.N.M.C.) = organismul ştiinţific consultativ şi de avizare în 
domeniu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional 
 

7. contract Acord (scris) prin care două sau mai multe părţi se obligă 
reciproc la realizarea unei acţiuni 

8. contract de asigurare  
tip „perete la perete” 

Documentul prin care un bun cultural împrumutat este asigurat 
împotriva tuturor riscurilor, pe toată perioada în care se afla 
împrumutat până la revenirea la deţinător 

9. dosarul expoziţiei Document care cuprinde toate materialele referitoare la 
organizarea unei expoziţii 

10. dosarul de presă  Material care cuprinde informaţiile ce pleacă şi vin dinspre 
mass-media 

11. echipa de realizare  Echipa care concură la realizarea expoziţiei 
12. a etala A expune spre a fi  privit, admirat; 
13. export temporar Operaţiunea de scoatere peste frontieră a bunurilor culturale 

mobile, pentru organizarea unor expoziţii temporare în 
străinătate, pentru investigaţii de laborator, restaurare sau 
expertizare. 

14. expoziţie Prezentare organizată, publică a unor obiecte (bunuri culturale 
mobile) selecţionate conform unei tematici, într-un spaţiu 
special amenajat (deschis sau închis) pentru a pune în lumină 
specificul unei activităţi, realizările unui artist etc., în scopul 
valorificării culturale, instructive sau educative;  

15. expoziţie temporară   Expoziţie care se derulează pe o perioadă determinată de timp; 
16. fişa de expoziţie Datele primare referitoare la expoziţie;  
17. fişa de evaluare  Material - sinteză  referitor la rezultatele expoziţiei 
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18. solicitare Cerere adresată de terţi pentru organizarea unei expoziţii 
(datele primare referitoare la expoziţie: solicitant, titlu, gen, 
locaţie, perioadă); 

19. sondajul de opinie  Chestionar adresat publicului 
20. plan  tematic Plan în care se fixează toate temele de lucru într-un anumit 

domeniu;  
21. vernisaj  Prezentare organizată, publică a unor obiecte selecţionate, 

pentru a pune în lumină specificul unei activităţi, realizările 
unui artist etc. sau în scop instructiv. 

 
7.2. Abrevieri ale termenilor 

 
Nr. 
crt. 
 

 
Abrevierea 

 
Termenul abreviat 

 B E Documente emise de Biroul Expoziţii 
 MNSDG Muzeul National al Satului Bucuresti „Dimitrie Gusti” 
 MPCN Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional 
 P.O. Procedură operaţională 
 E. Elaborare  
 V. Verificare  
 A. Aprobare  
 Ap. Aplicare  
 Ah. Arhivare 

 BCM bunuri culturale mobile 
 BCC bunuri culturale clasate 
 CI carte de impresii 
 CET certificat de export temporar 
 CE comisarul expoziţiei 
 CNMC  Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor 
 C contract  
 CA contract de asigurare  
 D-EXP dosarul expoziţiei 
 D-P dosarul de presă BE- 
 ER echipa de realizare BE- 
 E a etala  
 ET export temporar 
 EXP expoziţie 
 EXP TEMP   expoziţie temporară   
 F-EXP fişa de expoziţie  
 F-E fisa de evaluare  
 S solicitare 
 SO sondajul de opinie  
 PT plan  tematic   
 V vernisaj 
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8. Descrierea procedurii de lucru 
 
8.1. Generalităţi 

Birou Expoziţii temporare are obligaţia de a realiza, conform planului anual de activitate 
al Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, expoziţii temporare (în ţară - în sălile instituţiei 
sau în alte locaţii - şi în străinătate), contribuind astfel la valorificarea bunurilor culturale mobile 
din colecţiile proprii, precum şi de a organiza la solicitarea unor terţi expoziţii utilizând bunuri 
culturale din colecţiile proprii, obiecte de artă populară creaţie contemporană, precum şi bunuri 
din colecţiilor unor terţi (persoane private sau instituţii publice, din ţară sau din străinătate). 

8.2.1. Lista documentelor 
 - solicitare pentru organizarea unei expoziţii (BE-S) 

- fişa de expoziţie ( BE-F-EXP) 
- contractul (BE-C) 

 - dosarul expoziţiei (BE-D- EXP) 
 - cerere pentru eliberarea certificatului de export (BE-CET) 
 - echipa de realizare (BE-ER) 
 - dosarul de presă (BE- DP) 
 - sondajul de opinie (BE-SO) 
 - fisa de evaluare (BE-FE) 
 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor  
- solicitarea (BE- S) organizării unei expoziţii (datele primare referitoare la: solicitant, 

titlu, gen, locaţie, perioadă) - Anexa I; pornind de la ea se face programarea sălilor, a realizării 
expoziţiilor care se desfăşoară în alte locaţii din ţară sau străinătate;   

 
- fişa de expoziţie (BE- F EXP) (datele primare referitoare la titlu, gen, locaţie, 

participanţi, perioadă) - Anexa II;  
 

- contractul (BE- C) (acordul scris prin care părţile se obligă reciproc la realizarea 
expoziţiei) -  Anexa III; este valabil pentru expoziţiile cu bunuri culturale din colecţiile proprii 
dar care nu se desfăşoară în sălile muzeului, precum şi pentru cele realizate cu bunuri aparţinând 
terţilor;  

 
 - dosarul expoziţiei (BE- D EXP) - Anexa IV (1. proiectul expoziţiei: a. - argumentul; b. 
- planul tematic; c. - lista bunurilor culturale mobile (BE- l. b. c. m.) - Anexa IV.1, procesul 
verbal de împrumut (BE- p-v. i.) - Anexa IV.2 ; d. - lista materialelor complementare - imagini, 
fond sonor (BE- l. m. c.) - Anexa IV.3; e. - desfăşurarea grafică (BE- d. g.) - Anexa IV.4 ; 2. 
muzeotehnică, mijloace de etalare, lumini;  3. modalităţi de transport; 4. deviz de cheltuieli (BE- 
d. c.) - Anexa IV.5); 
 
 - cerere pentru eliberarea certificatului de export temporar (BE- CET)- Anexa V 
 

- echipa de realizare (BE- ER) (comisarul, muzeograful, graficianul, conservatorul, 
restauratorul, etalatorul, tehnicianul de imagine şi sunet, electricianul, supraveghetorul, 
muncitorul, conducătorul auto) - Anexa VI; 
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 - dosarul de presă (BE- DP) - (comunicat de presă, date referitoare la expoziţie şi 
expozanţi, materiale promoţionale) - Anexa VII;  
 
 - chestionar (BE- SO) (sondajul de opinie în rândul vizitatorilor) - Anexa VIII; 
 
 - fişa de evaluare (BE- DE ) - Anexa IX. 
 

Rolul acestor documente este de a concura la creşterea prestigiului instituţiei prin 
organizarea expoziţiilor temporare atât prin utilizarea bunurilor culturale din propriile colecţii cât 
şi prin punerea în valoare a potenţialului uman reprezentat prin specialiştii instituţiei. 
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8.2.3. Circuitul documentelor 

O expoziţie temporară este un eveniment complex. Realizarea ei este o muncă de echipă 
care însumează efort intelectual şi material, condiţionate de factorul timp. Pentru aceasta este 
esenţial ca tema (înscrisă în planul anual de muncă la propunerea specialiştilor instituţiei sau 
solicitată de către o terţă persoană) să fie aprobată de către consiliul ştiinţific şi/sau conducătorul 
instituţiei. În baza acestei aprobări se stabileşte comisarul expoziţiei care propune echipa de 
lucru ce realizează şi supune spre aprobare dosarul de expoziţie. În baza dosarului de expoziţie 
se întocmesc solicitările (notele de fundamentare) către:  

- Secţia Evidenţa ştiinţifică a patrimoniului - Baze de date şi Biroul Arhivă documentară 
/Bibliotecă pentru eliberarea bunurilor culturale sau a materialelor complementare ce 
alcătuiesc expoziţia;  
- Laboratorul Conservare - Restaurare pentru constatarea stării de sănătate a bunurilor şi 
pentru avizul de expunere; 
- Serviciul Financiar - Contabil pentru realizarea plăţilor aferente diferitelor cheltuieli; 
- Biroul Dezvoltare - Achiziţii Publice pentru achiziţionarea conform legislaţiei în vigoare 
a furniturilor şi serviciilor aferente organizării expoziţiei;  
- Oficiul Juridic, alături de toate datele terţilor, pentru întocmirea contractului; 
- Biroul Relaţii publice pentru realizarea dosarului care va fi transmis presei; 
- Biroul Pază, Pompieri, Protecţia Muncii pentru a lua măsurile specifice; 
-Biroul Administrativ - Aprovizionare - Întreţinere pentru asigurare materialelor necesare 
realizării etalării şi a bunei funcţionări a instalaţiilor tehnice.  
 
Chestionarele se supun atenţiei vizitatorilor în cadrul expoziţiei şi servesc alături de 

cartea de impresii pentru realizarea fişei de evaluare finală. 
 

În cazul expoziţiilor organizate peste hotare, cu bunuri din categoria fond, este necesară 
solicitarea eliberării unui certificat de export temporar la Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu 
Cultural Naţional a Municipiului Bucureşti. 
 

În cazul expoziţiilor organizate peste hotare, cu bunuri din categoria tezaur, este necesară 
solicitarea eliberării unui acord din partea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. 
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8.3. Resurse necesare 
 
              8.3.1 Resurse materiale: bunuri culturale din colecţiile proprii şi/sau obiecte din colecţii 
aparţinând terţilor; 

Furnituri şi servicii pentru realizarea etalării, materiale pentru realizarea materialelor 
promoţionale. 

8.3.2. Resurse umane: cercetători, muzeografi, gestionari, referenţi, conservatorii şi 
restauratorii, tehnicieni MNSDG.  

8.3.3. Resurse financiare: cele necesare pentru achiziţionarea materialelor şi serviciilor. 

 
8.4. Modul de lucru 
 

Organizarea unei expoziţii temporare presupune două etape importante: una teoretică 
când se conturează ideile tematice, se propun obiectele şi materialele complementare, se încheie 
contractele, contractele de asigurări, se obţin, după caz, avizele şi certificatele de export (I) şi una 
practică cea a realizării suportului vizual, acustic şi a etalării obiectelor (II).   

I. Realizarea unei expoziţii porneşte de la propunerea unei teme care să fie înscrisă în 
planul anual de muncă al instituţiei sau de la o solicitare venită din exterior, de la instituţii sau 
persoane private. După aprobarea acesteia se stabileşte comisarul expoziţiei care propune echipa 
de lucru ce cuprinde specialişti din diferitele compartimente ale muzeului, responsabilităţile, 
etapele şi termenele de realizare. După o perioadă de documentare în colecţii şi biblioteci se 
întocmeşte proiectul tematic, se propun obiectele, materialele complementare expunerii. La 
selecţionarea obiectelor ce se vor expune este necesar avizul specialiştilor în conservare. Se 
realizează proiectul grafic de etalare. Se întocmeşte devizul expoziţiei. Se achiziţionează 
furniturile necesare etalării. 

În baza solicitării şi a corespondenţei cu terţe persoane se trece la întocmirea şi semnarea 
contractului/contractelor cu acestea. 

Pentru bunurile care nu se expun la sediul instituţiei (pe teritoriul României sau în 
străinătate) se încheie o asigurare de tipul „perete la perete” prin care bunurile culturale sunt 
asigurate împotriva tuturor riscurilor, pe toată perioada (transport, etalare, expunere) până la 
revenirea la deţinător.  

Pentru bunurile culturale care se expun în străinătate, funcţie de categoria în care au fost 
clasate, se solicită eliberarea certificatului de export temporar sau avizul Comisiei Naţionale a 
Muzeelor şi Colecţiilor. 

Listele bunurilor culturale constituie anexe ale contractului, contractului de asigurare, 
certificatului de export temporar. 
 

II. Pe baza documentării se realizează materialele promoţionale (afişul, pliantele, 
cataloagele) şi dosarul care se va transmite presei.   

Se realizează suportul vizual complementar expunerii: fotografii, secvenţe de film sau 
animaţie, fond sonor. 

Se achiziţionează furniturile şi se confecţionează, după necesităţi, materiale de susţinere, 
de punere în valoare şi de asigurarea securităţii obiectelor conform proiectului de etalare 
(suporturi, bare de susţinere, vitrine, paravane etc.).  
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Se scot obiectele din colecţie pe baza unui proces verbal de împrumut, semnat de către 
gestionarii fiecărei colecţii şi de comisarul expoziţiei.  
 

Se etalează obiectele, conform proiectului grafic, cu specialişti din cadrul muzeului, în 
prezenţa conservatorului, cu respectarea tuturor normelor în vigoare referitoare la siguranţa şi 
securitatea lor, precum şi a normelor de conservare. 

La încheierea amenajării bunurile expuse se predau pe bază de proces verbal custodelui 
de sală. Listele de obiecte, de materiale complementare precum şi alte bunuri ce alcătuiesc 
expunerea vor fi anexe ale procesului verbal. 

La încheierea expoziţiei, aceeaşi echipă este datoare să demonteze exponatele, să le 
predea pe baza procesului verbal semnat de custodele sălii comisarului expoziţiei care, la rândul 
sau le predă gestionarilor colecţiilor. 
 

Pe parcursul expoziţiei se vor realiza sondaje de opinie pe bază de chestionare. 
Biroul de presă va urmări ecourile pe care le-a produs expoziţia im Mass-media. 
La final pe baza analizei interne, a analizării răspunsurilor din chestionare, a cărţii de 

impresii şi a ecourilor de presă se va întocmi fişa de evaluare.  
Un loc special pentru un eveniment expoziţional este vernisajul care trebuie atent pregătit 

de către comisarul expoziţiei şi Şeful biroului de presă. La vernisaj participă întreg colectivul 
care a realizat expoziţia. 
 
 
 
9. Responsabilităţi 
 

Nr. 

crt. 

Compartimentul 

(postul) / 

acţiunea 

(operaţiunea) 

I II III IV V VI VII 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

1         

2         

3         

4         

5         

6         
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...         

 
 
9.1. Responsabilităţi generale: 

9.1.1. Directorul general: 
- aprobă tematica expoziţiei; 
- aprobă solicitările de organizare a expoziţiilor;  
- numeşte comisarul expoziţiei; 
- aprobă devizul de cheltuieli; 
- aprobă listele bunurilor culturale mobile  şi a materialelor complementare folosite; 
- aprobă materialele promoţionale;  
- aprobă notele de fundamentare referitoare la bunurile de patrimoniu, achiziţii publice;  

9.1.2. Directorul de patrimoniu: 
- avizează listele bunurilor culturale mobile şi a materialelor complementare din colecţiile 
muzeului; 
 9.1.3. Directorul economic 
- avizează devizul de cheltuieli; 
- avizează notele de fundamentare referitoare la achiziţiile publice. 
 

9.1.4. Coordonatorii Secţiei Tezaurizare, Biroul Arhive documentare - Bibliotecă 
Expoziţie în Aer Liber, Laborator Conservare - Restaurare, Biroul Administrativ 
Aprovizionare - Întreţinere: 

- răspund de aducerea la cunoştinţa secţiilor pe care la coordonează a prezentei proceduri, 
precum şi de asigurarea tuturor condiţiilor pentru ca echipa de realizare să poată desfăşura 
activităţile specifice organizării unei expoziţii temporare. 
- răspund de soluţionarea problemelor care pot apărea pe parcursul acestui proces. 
 
9.2. Responsabilităţi specifice: 

a. comisarul expoziţiei:  
- alcătuieşte echipa de realizare, coordonează alcătuirea tematicii, selecţionarea bunurilor 

culturale mobile şi a materialelor complementare, preluarea obiectelor de la gestionarii 
colecţiilor, etalarea, preluarea - predarea către custodele de sală a expoziţiei, transmiterea 
informaţiilor către Oficiul juridic, Biroul de presă, Biroul Pază, Pompieri, Protecţia Muncii, a 
notelor de fundamentare către Biroul Dezvoltare - Achiziţii Publice, Serviciul financiar contabil, 
devizul de cheltuieli; 

- răspunde de respectarea termenelor de realizare a expoziţiei; 
- participă la organizarea vernisajului; 
- întocmeşte fişa de evaluare finală; 
- rezolvă problemele ivite pe parcursul derulării organizării expoziţiei, fiind în permanent 

contact cu factorii decizionali (director general, director de patrimoniu, director economic)  
b. muzeograful: 
- participă la realizarea dosarului expoziţiei; 
- participă la organizarea vernisajului; 
- răspunde de realizarea sarcinilor care îi revin din dosarul de expoziţie; 
- respectă graficul de realizare a lucrărilor; 



Ediţia: I 
Nr. ex.: 3 

Muzeul Naţional al Satului 
„Dimitrie Gusti” 

Procedură de organizare şi 
responsabilităţi privind 
expoziţiile temporare 

 
Revizia: 1 
Nr. ex.: 3 
Pagina ... din 20 Biroul expoziţii temporare Cod: P.O.G. – ET 01 
Exemplar nr.: 1  

 

 17

- rezolvă problemele ivite pe parcursul derulării organizării expoziţiei, fiind în permanent 
contact cu comisarul expoziţiei. 
c. graficianul:  
- propune şi realizează machetele materialelor promoţionale(afiş, invitaţie, pliant, catalog 
etc.); 
- respectă graficul de realizare a lucrărilor; 
- participă la etalare; 
- participă la organizarea vernisajului; 
- rezolvă problemele ivite pe parcursul derulării organizării expoziţiei, fiind în permanent 
contact cu comisarul expoziţiei. 
d. conservatorul şi restauratorul: 
- 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; 
- respectă graficul de realizare a lucrărilor; 
- participă la etalare; 
- rezolvă problemele ivite pe parcursul derulării organizării expoziţiei, fiind în permanent 
contact cu comisarul expoziţiei. 
e. gestionarul de colecţie:  
- pune la dispoziţia comisarului expoziţiei documentele care servesc la selectarea 
bunurilor culturale, publicaţiilor, materialelor complementare expunerii; 
- răspunde de predarea - primirea bunurilor culturale care sunt utilizate în expunere 
- respectă graficul de realizare a lucrărilor;  
- semnalează problemele ivite pe parcursul derulării organizării expoziţiei, fiind în 
permanent contact cu seful de secţie şi cu comisarul expoziţiei. 
 
 
f. etalatorul: 
- montează obiectele în expunere conform proiectului aprobat; 
- respectă regulile de securitate a obiectelor şi vizitatorilor; 
- respectă graficul de realizare a lucrărilor; 
- semnalează problemele ivite pe parcursul derulării organizării expoziţiei şi propune 
rezolvări, fiind în permanent contact cu Şeful birului expoziţii şi cu comisarul expoziţiei. 
 g. tehnicianul de imagine şi sunet: 
- răspunde de instalaţiile de sonorizare şi redare; 
- asigură difuzarea fondului sonor şi a imaginilor de tip film sau animaţie; 
- respectă graficul de realizare a lucrărilor; 
- rezolvă problemele ivite pe parcursul derulării organizării expoziţiei, fiind în permanent 
contact cu Şeful Biroul Administrativ - Aprovizionare - Întreţinere şi cu comisarul 
expoziţiei. 
 h. electricianul: 
- răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor electrice; 
- respectă graficul de realizare a lucrărilor; 
- rezolvă problemele ivite pe parcursul derulării organizării expoziţiei, fiind în permanent 
contact cu Şeful Biroul Administrativ - Aprovizionare - Întreţinere şi cu comisarul 
expoziţiei. 
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 i. custodele de sală (supraveghetorul): 
- preia în gestiune expoziţia pe parcursul desfăşurării prin proces verbal de la comisarul 
expoziţiei; 
- răspunde de integritatea exponatelor pe tot parcursul expunerii; 
- respectă programul de vizitare;  
- semnalează problemele ivite pe parcursul derulării organizării expoziţiei, fiind în 
permanent contact cu şeful Biroului Pază, Pompieri, Protecţia Muncii şi cu comisarul 
expoziţiei. 
j. muncitorul: 
- manipulează obiectele complementare etalării (manechine, scări, vitrine etc.) sub 
supravegherea şi îndrumarea echipei de realizare; 
k. conducătorul auto: 
- efectuează transportul expoziţiei sau a altor materiale utilizate la realizarea ei conform 
graficului de organizare a expoziţiei. 
l. Biroul Administrativ - Aprovizionare - Întreţinere: 
- răspunde pentru asigurare materialelor necesare realizării etalării şi a bunei funcţionări a 
instalaţiilor tehnice; 
- rezolvă problemele ivite pe parcursul derulării organizării expoziţiei, fiind în permanent 
contact cu comisarul expoziţiei. 
m. Biroul relaţii publice: 
- răspunde de redactarea şi asigură difuzarea materialelor promoţionale către mass-media 
şi invitaţi (anunţuri, comunicate, invitaţii etc.);  
- respectă graficul de realizare a lucrărilor; 
- participă la organizarea vernisajului; 
- realizează revista presei referitoare la eveniment; 
- rezolvă problemele ivite pe parcursul derulării organizării expoziţiei, fiind în permanent 
contact cu comisarul expoziţiei. 
n. Oficiul juridic: 
- realizează contractele cu terţi pe baza solicitărilor de organizare de expoziţie şi a 
materialelor furnizate de comisarul expoziţiei; 
- verifică din punct de vedere juridic corectitudinea oricăror documente referitoare la 
organizarea expoziţiilor temporare care implică participarea instituţiei; 
- rezolvă problemele ivite pe parcursul derulării organizării expoziţiei, fiind în permanent 
contact cu conducătorul instituţiei şi comisarul expoziţiei. 
o. Serviciul financiar contabil: 
- răspunde pentru realizarea plăţilor aferente diferitelor cheltuieli; 
- respectă graficul de realizare a lucrărilor; 
- rezolvă problemele ivite pe parcursul derulării organizării expoziţiei, fiind în permanent 
contact cu comisarul expoziţiei. 
p. Biroul Dezvoltare - Achiziţii Publice:  
- răspunde pentru achiziţionarea conform legislaţiei în vigoare a furniturilor şi serviciilor 
aferente organizării expoziţiei; 
- respectă graficul de realizare a lucrărilor; 
- rezolvă problemele ivite pe parcursul derulării organizării expoziţiei, fiind în permanent 
contact cu comisarul expoziţiei. 
r. Biroul Pază, Pompieri, Protecţia Muncii: 
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- răspunde pentru securitatea exponatelor şi siguranţa vizitatorilor pe tot parcursul 
derulării expoziţiei prin mijloace specifice;  
- rezolvă problemele ivite pe parcursul derulării organizării expoziţiei, fiind în permanent 
contact cu comisarul expoziţiei. 
 

 
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 solicitare 

pentru 
organizarea 
unei expoziţii 
(BE - S) 
 

Aurelia  
Tudor 

  Biroul 
expoziţii 
Oficiul juridic  

   

2 fişa de 
expoziţie  
(BE – F-EXP) 

Aurelia  
Tudor 

  Muzeografi 
Jurişti 
Serviciul 
financiar 
contabil 
Birou achiziţii 
publice 
Birou relaţii 
publice 
Biroul Pază, 
Pompieri, 
Protecţia 
Muncii 
 
 

   

3 contractul  
(BE- C) 

Oficiul 
juridic 

  Biroului 
expoziţii  

   

4 dosarul 
expoziţiei  
(BE- D-EXP) 

Aurelia  
Tudor 

 1 conservatori - 
arhivă 
 

   

5. cerere pentru 
eliberarea 
certificatului de 
export temporar 
(BE- CET) 

Cf.  
HG. 
518/2004 

      

6. echipa de 
realizare  
(BE-ER) 

Aurelia  
Tudor 
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7. dosarul de 
presă  
(BE- DP) 

Aurelia  
Tudor 

      

8. chestionar 
(BE- SO) 

       

9. fişa de 
evaluare  
(BE- FE) 

Aurelia  
Tudor 

      

 
 
 
11. Cuprins 

 
Numărul 

componentei 
în cadrul 

procedurii 
operaţionale 

Conservarea preventivă şi curativă conform normelor de 
conservare a patrimoniului ştiinţific muzeal 

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 de lucru 

 

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, înregistrări, arhivări  
11. Cuprins  

 
 
 


