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

Elemente privind 
responsabilii/ 
operaţiunea 

 
 
 

 
Numele şi 
prenumele 

 
 

 
Funcţia 

 
 

 
Data 

 
 

Semnătura 
 

 

1 2 3 4 5 
1.1. Elaborat  Iulia Anania  Şef secţie 

Conservare - 
restaurare 

11.07.2011  

1.2. Verificat  Vivian Dragomir Director 
Patrimoniu 

15.07.2011  

1.3. Aprobat  Paula Popoiu Director 
General 

15.07.2011  

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

 
Ediţia/revizia în 

cadrul ediţiei 
 

Componenta revizuită 
 
 

Modalitatea reviziei 
 

Data de la care se 
aplică prevederile 
ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

 

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

 
Scopul 

difuzării 
 

Exemplar 
nr.  

Compartiment 
 

Funcţia 
Nume şi 
prenume 

Data 
primirii 

Semnătura 

 

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

Conservare - 
Restaurare 

Şef secţie 
Conservare 
- restaurare 

Iulia Anania 15.07.2011  

3.2. Aplicare 2 Serviciul 
Administrativ 

Gestionar Sorin 
Ciobănel 

15.07.2011  

3.3 Informare 3 Serviciul 
Administrativ 

Administrat
or 

Florin 
Logofetescu 

15.07.2011  
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3.4 Informare 4 Secţia 
Expoziţia în 

aer liber 

Muzeograf 
(S) 

Constantin 
Pătraşcu 

15.07.2011  

 
 
4. Scopul 

4.1. Procedura este elaborată în scopul stabilirii normelor interne de depozitare a lemnului în 
Uscătoria tradiţională din cadrul Muzeului. 

 
 

5. Domeniul  de  aplicare 
5.1. Procedura de lucru se referă la depozitarea lemnului în Uscătoria tradiţională, lemn 

utilizat pentru intervenţii de restaurare asupra patrimoniului imobil din cadrul expoziţiei în aer liber. 
5.2 Compartimente implicate în aplicarea procedurii: secţia Conservare - restaurare, secţia 

Administrativ. 
5.4 Compartimente beneficiare ale activităţii: secţia Conservare - restaurare, secţia 

Administrativ, secţia Expoziţia în aer liber.  
 
 
6. Documente  de  referinţă 

6.1 Legislaţie primară 
- Normativul pentru proiectarea şi executarea construcţiilor, instalaţiilor şi dotărilor 

tehnologice industriale, din punct de vedere al siguranţei la foc, specific sectoarelor din industria 
lemnului, aprobat de Ministerul de Interne - Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari 
– Aviz nr. 15/6.12.2002 

- Ordinul nr. 46/27.01.2003 al Ministerului Industriei şi Resurselor. 
 
6.2 Legislaţie secundară 

 - STAS 9279-89 
 - STAS 9701-88 
 
 6.3 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice 
 - Regulamentul de ordine interioară al MNSDG 
 - Norma internă privind depozitarea lemnului în Uscătoria tradiţională nr. 2380/3.08.2009 
 - Nota internă privind depozitarea lemnului nr. 2023/21.07.2010 
 
 
7. Descrierea procedurii de lucru 
 7.1. Generalităţi 
 Din necesitatea unei judicioase depozitări a lemnului necesar în procesele de restaurare a 
obiectelor de patrimoniu şi monumentelor din Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, în 
Uscătoria tradiţională se va realiza un circuit tehnologic în conformitate cu normativele de 
depozitare a lemnului şi cu cele de protecţie PSI. 
 
 7.2. Documente utilizate 
 



Ediţia: I 
Nr.de ex.: 3 

Procedură normativă privind depozitarea 
lemnului în Uscătoria tradi ţională 

Revizia: - 
Nr.de ex.: -  

Pagina 4 din 10 

                                 
Muzeul Naţional 

al Satului 
„Dimitrie Gusti” 

___________ 
Secţia  

Conservare - 
Restaurare 

 
Cod: P.O. P.01.04 

Exemplar nr.: 1 

 

 4 

7.2.1. Lista documentelor 
- registru general intrări - ieşiri pentru materialul lemnos din Uscătoria tradiţională 
 
7.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor  
- evidenţa intrărilor şi ieşirilor materialului lemnos în/din Uscătoria tradiţională, necesar nu 

numai pentru gestiunea materialului ci şi pentru a se putea utiliza materialul lemnos în ordinea 
uscării acestuia. 

 
7.2.3. Circuitul documentelor 
Registrul de intrări - ieşiri este ţinut de gestionarul Uscătoriei, iar la el au acces muzeografii 

şi laboratorul de Conservare - restaurare, cu scop informativ. 
 
 7.3. Resurse necesare 
            7.3.1 Resurse materiale: pavele sau blocuri de beton pentru stivuirea cherestelei, 
echipamente şi mijloace pentru combaterea incendiilor. 

7.3.2. Resurse umane: gestionarul Uscătoriei, şeful secţiei Conservare - restaurare, secţia 
Administrativ. 

7.3.3. Compartimentul de achiziţii: va aproviziona materialul lemnos necesar pentru 
restaurarea patrimoniului mobil şi imobil. 
 
 7.4. Modul de lucru 
 Stivuirea lemnului în vederea uscării naturale se va face  respectând următoarele prescripţii 
tehnice: 
 - lemnul trebuie sortat pe specii, sortimente, dimensiuni, clase de calitate şi destinaţie 
 - stivele de cherestea se aşează pe blocuri din beton  având dimensiunile: 35 x 35 x 25 cm 
 - stivele de cherestea trebuie să fie aliniate pentru a asigura circulaţia corespunzătoare a 
curenţilor de aer 
 - la capetele pieselor de cherestea din specii de foioase cu grosimi mai mari de 38 mm se pot 
bate plăcuţe din tablă ondulată pentru evitarea crăpării 
 - pentru stivuire se utilizează şipci din lemn de răşinoase cu secţiunea de 24 x 38 mm. 
           
 Şipcile de stivuire trebuie să aibă umiditatea maximă de 24%, şi se aşează între rândurile de 
piese de material lemnos la distanţele indicate în tabelul de mai jos: 
 

Grosimea materialului lemnos: 
sub  30 31  –  60 peste  61 Specia de lemn 
Distanţa între şipci (aproximativ, în mm.) 

   Răşinoase 500 1000 1500 
   Foioase 300 – 400 401 – 600 601 - 800 

           
 Şipcile de stivuire se aşează pe înălţime, una sub alta, astfel încât să se afle în acelaşi plan 
vertical care să cuprindă şi grinzile transversale pe care s-a aşezat stiva. La capetele stivei, şipcile se 
aşează astfel încât să depăşească frontul stivei cu 5 - 10 mm. 
 Între stive trebuie să se lase spaţii de 1,00 - 1,5 m, în funcţie de modul şi sensul de circulaţie 
a lemnului. 
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 Stivele vor respecta dimensiunile prezentate în tabelul de mai jos: 
 
 

Dimensiuni maxime ale stivei 
Specia  de  lemn: 

Grupe de lungime 
ale sortimentelor 

de lemn 
lungime lăţime înălţime 

Răşinoase 
(cherestea sau 
semifabricate) 

- 6000 1500 5000 

Foioase 
(cherestea sau 
semifabricate) 

400-950 
1000-1700 
1800-4000 

4000 
5500 
7000 

5000 1500 

 
 Pe fiecare stivă de cherestea se fixează plăcuţe indicatoare cu dimensiunile de 15 x 24 cm, 
pe care se înscriu: 
 - notarea stivei 
 - sortimentul 
 - specia de lemn 
 - grosimea cherestelei, în mm 
 - cantitatea de cherestea, în metri cubi 
 - clasa de calitate 
 - data terminării operaţiei de stivuire 
 - umiditatea cherestelei şi data când a fost determinată. 

 
 Controlul uscării se efectuează cu ajutorul probelor martor, astfel: în fiecare stivă se 
amenajează locuri pentru introducerea probelor martor, utilizând şipci suplimentare cu grosimea de 
10 mm, lăţimea de 30 mm şi lungimea de 600 mm, conform figurii de mai jos: 
 
 

 
 
 În fiecare stivă se introduc câte 3 probe martor, repartizate uniform pe toată înălţimea stivei, 
conform figurii de mai jos: 
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8. Responsabilităţi 
 

8.1. Gestionarul materialului lemnos din Uscătoria tradi ţională: 
- răspunde de primirea materialului lemnos în interiorul depozitului. 
- răspunde de corecta depozitare a materialului, precum şi de evacuarea eventualelor deşeuri şi 
materiale degradate 
 
 8.2. Serviciul Administrativ: 
- asistă gestionarul în corecta depozitare a materialului, precum şi evacuarea eventualelor deşeuri 
 

8.3. Şeful secţiei Conservare - restaurare: 
- răspunde de verificarea periodică şi recomandarea tratării materialului lemnos devenit bolnav 
 
 8.4. Colectivul Conservare lemn: 
- răspunde de tratarea preventivă sau curativă a materialului lemnos, sub coordonarea şefului secţiei 
 
9. Cuprins 

 
Numărul 

componentei 
în cadrul 

procedurii 
operaţionale 

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

 Coperta   
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea 

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

2 

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

2 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după 2-3 
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caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii de lucru 
4. Scopul procedurii operaţionale 3 
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 3 
6. Documentele de referinţă aplicabile activităţii procedurale 3 
7. Descrierea procedurii de lucru 3-6 
8. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 6 
9. Cuprins 7 
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Anexa 1 
 
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”      RCL-LCR-1 
Laborator de conservare-restaurare       Pag. nr.  
 

REGISTRU  GENERAL DE CERERI  CĂTRE  LABORATORUL  DE CONSERVARE-
RESTAURARE 

 
Nr. 

cerere 
Data 

înregistrării 
cererii 

Obiectul 
cererii 

Beneficiar/ 
Autor cerere 

Semnătura 
autorului 
cererii 

Persoană 
responsabilă 
de analiza 

cererii 

Semnătura 
responsabil 

analiza 
cererii 

Număr 
fişă 

analiza 
cererii 

Persoană 
responsabilă 
de lucrare 
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Anexa 2 
 
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”    Cod formular: LCR-FCL-1 
Laborator de conservare-restaurare     Nr. cerere:               /(1)(2) 

Formular de cerere 
 

Beneficiar/Autor cerere: Data cererii:  
 
 

 

Denumirea obiectului de patrimoniu/monumentului care constituie obiectul cererii: 
 
 
 
 
Solicitare adresată Laboratorului de conservare - restaurare: 
 
 
 
 
 
 
Date de identificare obiect/monument: 
Localizare: 
 

 
 

Număr inventar:  
Alte informaţii 
utile: 

 
 
 

Documentaţie 
anexată cererii: 
 

 
 
 
 
 

Numele şi prenumele: Semnătura: Persoană primire cerere: 
 
 

 

Numele şi prenumele: Semnătura: Beneficiar/ autor cerere: 
 
 

 

* Se eliberează în 2 exemplare, la secţia Laborator (1) şi la autor cerere (2) 
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Anexa 3 
 
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”    Cod formular: LCR-FAC-1 
Laborator de conservare - restaurare     Nr. fişă:                / (1)(2) 

Fişă analiză cerere 
 

Denumire obiectiv analizat: Data analizei:  
 
 

 

Date  de identificare obiectiv: Foto ansamblu: 
Localizare: 
 

 

Număr de 
inventar: 
 

 

 

Alte informaţii 
utile: 
 

 

Documentaţie 
anexată cererii: 

 

 

Principalele degradări: Detalii foto degradări 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Propuneri de conservare - restaurare: 
 
 
 
 
 
 

Numele şi prenumele: Semnătura: Persoană responsabilă analiza 
cererii   

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

*Se eliberează în 2 exemplare, la secţia Laborator (1) şi la autor analiză (2) 
 
 
 
  
 
 


