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PRIVIND ACTIVITATEA DE ORGANIZARE ŞI 

FUNCŢIONARE A ACTIVIT ĂŢII DE PEDAGOGIE 
MUZEAL Ă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elemente privind 
responsabilii / 
operaţiunea 

Numele şi 
prenumele 

Funcţia Data Semnătura 
 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat  Claudia Stoian Muzeograf 1.06.2011  
1.2. Verificat  Mariana Soare Şef Birou 1.06.2011  
1.3 Aprobat  Conf. Univ. dr. Paulina 

Popoiu 
Director 
General 

1.06.2011  
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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 şi 
prenumele Funcţia Data Semnătura 

 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat  Claudia Stoian Muzeograf 1.06.2011  
1.2. Verificat  Mariana Soare Şef secţie 1.06.2011  
1.3 Aprobat  Conf. Univ. dr. Paulina 

Popoiu 
Director 
General 

1.06.2011  

 
 
 
 

 
 
 
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 1.06.2011 
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 
 

Exe
m-
plar 
nr. 

Compar-
timent 

 
Funcţia 

Nume şi 
prenume 

Data 
primirii Semnătura 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 Secţia 
Programe 
Culturale 

Şef secţie Mariana 
Soare 

1.06.2011  

3.2. Aplicare 1 Secţia 
Programe 
Culturale 

Muzeograf Claudia 
Stoian 

1.06.2011  

3.6. Aplicare 1 Secretariat Referent  Florica 
Roske 

1.06.2011  

3.4. Informare 1 Conducere Director 
General 

Conf. Univ. 
dr. Paulina 
Popoiu 

1.06.2011  

3.8. Evidenţă 1 Secţia 
Programe 
Culturale 

Şef secţie Mariana 
Soare 

1.06.2011  

3.6. Arhivare 1 Secţia 
Programe 
Culturale 

Şef secţie Mariana 
Soare  

1.06.2011  

3.7. Consultare 1 Conducere Director 
General 

Conf. Univ. 
dr. Paulina 
Popoiu 

1.06.2011  
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4. SCOPUL 
 

4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate 
Procedura stabileşte modalitatea în care se desfăşoară activitatea de PEDAGOGIE 

MUZEALĂ în cadrul Secţiei de Programe Culturale şi vizează familiarizarea generaţiilor de 
copii, elevi, studenţi dar şi adulţi cu valorile culturii naţionale, cu importanţa conservării şi 
valorificării acestora peste timp. 

         La nivel universitar, programul de pedagogie muzeală se desfăşoară sub forma 
efectuării de către studenţi a practicii de specialitate. În acest fel, prin lectorate şi prelegeri 
susţinute de specialiştii muzeului, studenţii intră în contact cu ceea ce înseamnă lumea 
muzeală, descoperă care este importanţa unui muzeu în procesul educaţional actual, înţeleg 
importanţa conservării şi restaurării monumentelor, a valorificării patrimoniului naţional şi 
universal şi, nu în ultimul rând, cunoaşterea structurii organizatorice a unui muzeu. 

         La nivel gimnazial şi liceal, vizitarea muzeului şi susţinerea de lectorate pentru 
elevii din şcoli şi licee.          

O altă formă de pedagogie muzeală o reprezintă desfăşurarea de către elevi a unor 
activităţi culturale (interferenţa artelor: poezie, muzică, pictură) în cadrul unor expoziţiei 
permanente şi a celor temporare. 

Pedagogia muzeală este un concept nu foarte nou, însă de o extraordinară actualitate în 
zilele noastre si răspunde unor aşteptări foarte mari din partea tuturor actanţilor.  
 
4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activit ăţii 
 Prezintă în anexe formularele necesare bunei desfăşurări a activităţilor de pedagogie 
muzeală – scrisoare de cerere, planificare calendaristică, tematică, program de 
pedagogie/ofertă, formular de apreciere, contract de colaborare, acord de colaborare, diplomă 
de participare - din gestiunea Secţiei Programe culturale a MNS DG. 
 
4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului 
 - activitatea de formare şi informare asupra evenimentelor din istoria poporului român, 
sărbători religioase, meşteşuguri tradiţionale, funcţiile unui muzeu, cunoaşterea şi 
redescoperirea patrimoniului mobil şi imobil; 
 
4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, 
iar pe manager, în luarea deciziei 

- Formularele de apreciere şi Dosarul de acţiune – ca instrumente de măsurare a 
interesului presei pentru activitate şi oglindă a activităţii desfăşurate în MNS DG 
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5. DOMENIUL  DE  APLICARE  
 
5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Procedura se aplică în cadrul Secţiei Programe Culturale care este în strânsă 
comunicare cu Biroul de Relaţii Publice, Conducerea, Secretariatul, Departamentul Juridic. 

Activitatea de pedagogie muzeală propune un sistem aparte de învăţare prin 
participare, de receptare a cunoştinţelor despre civilizaţie, despre societate si despre om în 
genere, interactivitatea,  ineditul si libertatea de exprimare creativă (in afara localului fizic al 
scolii!) asigurând succesul lecţiilor. 
- Beneficiul muzeului este imens, întrucât îşi împlineşte astfel cu succes una din funcţiile sale 
de bază, cea educativă. 
 
5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activit ăţi 
desfăşurate de entitatea publică; 

Procedura se aplică de către Secţia de Programe Culturale care este în strânsă 
comunicare cu Conducerea şi Biroul de Relaţii Publice 

Activităţile explicite sunt: 
- de promovare a MNS DG în rândul copiilor, adolescenţilor şi tinerilor, precum şi 

familiilor cu copii – pe înţelesul a fiecărei categorii de public amintite; 
- de a aborda un sistem aparte de învăţare prin participare, de receptare a cunoştinţelor 

despre civilizaţie, despre societate si despre om în genere, interactivitatea,  ineditul si 
libertatea de exprimare creativă (in afara localului fizic al scolii!) asigurând succesul lecţiilor; 

- de relaţionare cu comunitatea locala, cu instituţiile de învăţământ în vederea stabilirii 
unor programe care pot să îi ajute pe cei ce solicită pedagogie muzeală.; 

- de relaxare prin învăţarea unor lucruri practice, având ca model o persoană avizată: 
actor, muzeograf, profesor, meşter popular, suplinitor; 

- de îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe generale; 
             
5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 
procedurată; 

- scrisoare de solicitare; - planificare calendaristică; - tematică argumentată; - program 
de pedagogie/ofertă; - formular de apreciere; - contract de colaborare/acord de 
colaborare; - diplomă de participare; - dosar de acţiune; - contract de prestări servicii 
sau de drept de autor; - contract de sponsorizare; - fişă „de atenţie” sau chestionar de 
verificare 

 
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 
 
6.2. Legislaţie primară 

-  Legea Învăţământului - Legea nr. 84/1995 a Învăţământului - republicata in 1999 
-  Lege nr.272 - 21/06/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului; 
-  Legea nr. 53/1992 privind protecţia speciala a persoanelor handicapate; 
-  Lege nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal; 
- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe 

6.3. Legislaţie secundară 
- Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului; 
- Legea Nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 
- Legea Nr. 371/2006 pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public; 
- Legea nr. 380/2006 pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind  
liberul acces la informaţiile de interes public;  
 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementările interne ale entităţii publice 
- Regulamentul de organizarea internă a MNS DG 
- Convenţia drepturilor copilului - 20 noiembrie 1989 Adunarea Generala a Naţiunilor 
Unite a adoptat Convenţia Drepturilor Copilului; 
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7.  DEFINI ŢII  ŞI  ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZA ŢI ÎN 
PROCEDURA OPERAŢIONAL Ă 
 
 7.1. Definiţii ale termenilor 
Nr. crt. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 
1. Pedagogie 

muzeală 
Activitate educativă desfăşurată de o persoană avizată ca 
formator pentru publicul vizitator; Acoperă una din funcţiile 
muzeului – cea educativă, care la rândul ei se regăseşte în 
funcţia de valorificare.  

5.  Dosarul de 
 acţiune 

Este un instrument ce reflectă în scris şi în imagini 
evenimentul care a fost organizat. Conţine: afiş, 
aprobare, comunicat de presă, materiale promoţionale, 
revista presei, carte de impresii, rezultate financiare, 
deviz, informări, imagini din timpul desfăşurării acţiunii, 
fişă de doar cu echipa. 

 
 7.2. Abrevieri ale termenilor 
Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 
1.  PR (eng. Public Relations) Relaţii Publice 
2. MNS DG Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” 
3. P. Muzeală Pedagogie Muzeală 
4. Ed.  Educativ 
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8.  PROCEDURA 
 
 8.1. Generalităţi 
 

Activitatea de pedagogie muzeală este un sistem aparte de învăţare prin participare, de 
receptare a cunoştinţelor despre civilizaţie, despre societate si despre om în genere, 
interactivitatea,  ineditul si libertatea de exprimare creativă (in afara localului fizic al scolii!) 
asigurând succesul lecţiilor. 

Beneficiul muzeului este imens, întrucât îşi împlineşte astfel cu succes una din 
funcţiile sale de bază, cea educativă . 

Dintre activităţi se numără:  
- promovarea MNS DG în rândul copiilor, adolescenţilor şi tinerilor, precum şi 

familiilor cu copii – pe înţelesul a fiecărei categorii de public amintite; 
- abordarea unui sistem aparte de învăţare prin participare, de receptare a cunoştinţelor 

despre civilizaţie, despre societate si despre om în genere, interactivitatea,  ineditul si 
libertatea de exprimare creativă (in afara localului fizic al scolii!) asigurând succesul lecţiilor; 

- relaţionarea cu comunitatea locala, cu instituţiile de învăţământ în vederea stabilirii 
unor programe care pot să îi ajute pe cei ce solicită pedagogie muzeală.; 

- relaxarea prin învăţarea unor lucruri practice, având ca model o persoană avizată: 
actor, muzeograf, profesor, meşter popular, suplinitor; 

- îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe generale; 
             

8.2. Documente utilizate 
- scrisoare de solicitare; 
- planificare calendaristică,  
- tematică argumentată 
- program de pedagogie/ofertă,  
- formular de apreciere,  
- contract de colaborare/acord de colaborare 
- diplomă de participare 
- dosar de acţiune 
- contract de prestări servicii sau de drept de autor 
- contract de sponsorizare 
- fişă „de atenţie” sau chestionar de verificare 

 
8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor 

 
8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor 

 - Documentele se referă la activităţile întreprinse de Biroul de Programe 
Culturale/Marketing, în sfera administrativ-educaţională 
 - Rolul acestora este de a face posibilă comunicarea internă şi externă cu privire la 
activităţile desfăşurate de MNSDG, precum şi de a menţine relaţiile de colaborare între MNS 
DG şi instituţiile cu care se realizează colaborările; 
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 - Aceste documente sunt păstrate în original la dosarele de acţiune (mai puţin 
diplomele de participare în original – doar copii!); 
   

8.2.3. Circuitul documentelor 
 
 - Documentele provin din Secţla de Programe Culturale, unde au fost redactate, 
aprobate de Conducere şi înregistrate la Secretariat (mai puţin diplomele de participare şi 
fişele „de atenţie”) şi difuzate pe diferite canale: internet, poştă, curier; 
 - Responsabilii din Biroul de Relaţii Publice, urmăresc ca aceste documente să ajungă 
la destinatari şi prezintă situaţia Şefului Secţiei de Programe Culturale. Şeful Secţiei de 
Programe Culturale raportează Directorului General MNS DG rezultatele şi după avizare, 
responsabililor de eveniment;  

 
8.3. Resurse necesare 

 
 - dispozitive IT şi periferice; 
 - conexiune la internet şi telefon fix – direct sau cu interior; 
 - telefon mobil; 
 - adresă de mail pe instituţie şi domeniu de pagină web pentru site; 
 - dispozitive audio-video – cameră video, aparat de fotografiat; 

 
8.3.1. Resurse materiale 

 - sala de pedagogie muzeală; 
- aparatură electronică pentru buna desfăşurare a activităţii de Relaţii Publice; 

 
8.3.2. Resurse umane 

 - Directorul General al Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” angajează cu 
caracter temporar sau permanent personal specializat pentru întreprinderea activitîţilor de 
pedagogie muzeală: meşteri populari, actori, profesori, suplinitori; sau trimite spre formarea 
în domeniu la cursuri, trening-uri, ateliere, personal din cadrul Biroului de Programe 
Culturale/Marketing sau oricare alt Birou din MNS DG. 

 
8.3.3. Resurse financiare 

- sponsorizări la evenimente pentru susţinerea cheltuielilor legate de: 
- publicitate, recuzită (mobilier, materiale consumabile), specialişti; 
  
8.4. Modul de lucru 
 
8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activit ăţii 

 
8.4.3. Valorificarea rezultatelor activităţii 
 
- Valorificarea activităţii se face prin desfăşurarea unor operaţiuni cu rol de măsurare a 

impactului asupra mass-mediei şi a publicului: 
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- completarea de fişe „de atenţie” cu întrebări din temele predate 
- imagini realizate în timpul activităţilor 
- obiecte realizate în cadrul atelierelor practice care pot constitui elemente ale unei 

expoziţii; 
- dosar de acţiune 
Toate aceste rezultate sunt raportate de Şeful de Birou, Directorului General MNS DG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. RESPONSABILITĂŢI  
 

Nr. 
crt. 

Compartimentul 
(postul) / acţiunea 

(operaţiunea) 
I II III IV V VI VII 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Compartimentul de 
Programe 
Culturale/Marketing 
şi alte 
compartimente din 
MNS DG 

E       

2 Directorul General/ 
Aprobare 

 Ap      

3 Departamentul 
Juridic 

  E     

4 Secretariat    Înreg.    
5 Biroul de Relaţii 

Publice/Şef Birou/  
    Dif   

6 Compartimentul de 
Programe 
Culturale/Marketing 
şi alte 
compartimente din 
MNS DG 

     Exec.  
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10.  ANEXE 

 

Nr. 
anex
ă 

Denumirea 
anexei Elaborator Aprobă 

Număr 
de 

exempl
are 

Difuzare Arhivare 

      Loc Perioadă 
0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Scrisoare de 
solicitare 

Solicitantul. 
 

Secţia de 
Programe 
culturale 
redactează 
răspunsul 

1 1 Secţia de 
Programe 
culturale  

 

2 Planificare 
calendaristică 

Secţia de 
Programe 
culturale  

Directorul 
General 

3  Secţia de 
Programe 
culturale  

 

3 Tematică 
argumentată 

Secţia de 
Programe 
culturale  

Directorul 
General 

1  Secţia de 
Programe 
culturale  

 

4 Program de 
pedagogie/ 
ofertă 

Secţia de 
Programe 
culturale  

Directorul 
General 

1 Biroul de 
PR 

Secţia de 
Programe 
culturale  

 

5 Diplomă de 
participare 

Grafician Directorul 
General 

 Secţia de 
Programe 
culturale  

Secţia de 
Programe 
culturale  

 

6 Contract de 
colaborare 
Acord de 
colaborare 

departamentu
l Juridic 

Directorul 
General 

3  Juridic/ 
Secretariat 

 

7 Contract de 
prestări servicii 
sau de drept de 
autor 

departamentu
l Juridic 

Directorul 
General 

3  Juridic/ 
Secretariat 

 

8 Dosar de acţiune Secţia de 
Programe 
culturale  

Directorul 
General 

3 Directorul 
General 

Arhivă 
ştiinţifică 

 

9.  Fişă „de atenţie” 
sau chestionar de 
verificare 

Specialistul 
în Pedagogie 
Muzeală 

Secţia de 
Programe 
culturale  

3 Directorul 
General 

Secţia de 
Programe 
culturale  
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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, înregistrări, arhivări  
11. Cuprins  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


