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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 01.06.2011  
1.2. Verificat  dr. Sebastian Duicu Şef secţie 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  dr. Ioana Duicu Cercetător III 01.06.2011  
1.2. Verificat  dr. Sebastian Duicu Şef secţie 01.06.2011  
1.3 Aprobat  Conf. Univ. Dr. Paulina 

Popoiu  
Director 
General 

01.06.2011  
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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 01.06.2011 
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 
 

Exem
-plar 
nr.  

Compar-
timent 
 

Funcţia Nume şi 
prenume 

Data 
primirii 

Semnătura 

 

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

Publicaţii 
Şef Birou  01.06.2011  

3.2. Aplicare 2 Secretariat Referent  Florica 
Roske 

01.06.2011  

3.3. Informare 3 Cercetare Şef Secţie Sebastian 
Duicu 

01.06.2011  

3.3. Informare 4 Conducere Director 
General 

Paulina 
Popoiu 

01.06.2011  

3.4. Informare 5 Conducere Director 
Patrimoniu 

Vivian 
Dragomir 

01.06.2011  

3.5. Alte 
scopuri 

- - -  - - 
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4. SCOPUL 
 

4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate 
Procedura stabileşte modalitatea în care este evaluat nivelul ştiinţific al unei tipărituri 

ce apare sub sigla MNS DG şi este finanţată parţial sau integral din fondurile acestuia. 
 
4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activit ăţii 
 Scopul publicaţiilor muzeale este promovarea valorilor ştiinţifice şi culturale naţionale 
şi universale, contribuind astfel la asigurarea circulaţiei nestânjenite a ideilor şi informaţiilor.  
 
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 
 
 

 
5. DOMENIUL  DE  APLICARE  

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

Publicarea de cărţi şi reviste rezultate din activitatea de cercetare a specialiştilor MNS 
DG 
 
5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activit ăţi 
desfăşurate de entitatea publică; 
 Activităţi corectură, graphic design şi DTP. 
  
5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 
procedurată; 

 
 

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

6. DOCUMENTE  DE  REFERINŢĂ  
 

6.1. Reglementări interna ţionale 
 - Le Code de déontologie ICOM, Espagne, le 6 juillet 2001 – cu modificările 

ulterioare comunicate 
 

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 
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- Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe 
 

6.3. Legislaţie secundară 
- Legea nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea depozitului legal 
- 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 

- Legea nr. 324 / 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind 
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică 

 
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 

 
 
7. DEFINIŢII  ŞI  PRESCURTĂRI 

 
7.1. Definiţii ale termenilor 

Nr. crt. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 
1 Graphic Design Designul grafic este o activitate creativă, prin care sunt obţinute elemente 

grafice precum sigle, ilustraţii, concepte grafice şi layout-uri. Graphic 
designer-ul este cel care combină fonturi, forme, elemente grafice, culori, 
imagini pentru a obţine un concept grafic unic prin care să comunice un 
mesaj din punct de vedere vizual. Deoarece graphic designer-ul trebuie să 
obţină de fiecare dată un concept nou şi adecvat proiectului, sarcina sa este 
una creativă, care îi solicită imaginaţia. Conceptele grafice produse de 
designer-ul grafic (graphic designer) se pot materializa în tipărituri (broşuri, 
reviste, flyere, pliante, postere etc.) sau în proiecte electronice (site-uri web, 
prezentări multimedia, oferte electronice, newlettere electronice etc.) 

2 Desktop 
Publishing 

DTP-ul este o activitate mai degrabă mecanică. DTP-ul se ocupă cu 
realizarea efectivă a machetelor bazate pe conceptele grafice imaginate de 
designerii grafici şi pregătirea acestora pentru tipar. Sarcina DTP-istului 
este aceea de a realiza o machetă care să corespundă din punct de vedere 
tehnic şi să fie adecvată procesului de producţie prin care va fi finalizată 
lucrarea (de exemplu tipar offset sau print digital). Bunăoară DTP-istul va 
verifica dacă toate culorile din documentul pe care urmează să îl trimită în 
producţie sunt de tip CMYK, sau Pantone Matching System sau orice alt tip 
de culori sunt necesare pentru acel tip de lucrare. Uneori designerul grafic 
realizează macheta lucrării, iar DTP-istul o pregăteşte doar pentru tipar. 
Alteori graphic designer-ul realizează o schiţă, de exemplu folosind “Lorem 
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ipsum dolor sit amet…” în locul unde va veni textul final. Sunt şi situaţii, 
întâlnite de exemplu în cazul revistelor sau al cataloagelor cu apariţie 
periodică, când graphic designer-ul realizează o machetă generică, iar DTP-
istul realizează ulterior de fiecare dată publicaţia astfel încât să fie în acord 
cu macheta generică, pentru a asigura unitatea grafică a tuturor numerelor. 
Se mai poate întâmpla ca graphic designer-ul să conceapă doar o serie de 
indicaţii de ordin general pe care să le aibă în vedere DTP-istul în realizarea 
machetelor (aşa cum se întâmplă atunci când creează standardele dintr-un 
manual de identitate vizuală). Aşadar munca DTP-istului poate implica şi 
oarece creativitate (combinarea elementelor generice specificate de 
designerul grafic), dar de cele mai multe ori presupune o simplă acţiune 
mecanică. 

 
7.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 
1 MNS DG Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" 
2 GD Graphic Design 
3 DTP Desktop Publishing 
4   
5   
 
 

 
8.  PROCEDURA 

 
 8.1. Generalităţi 

Biroul publicaţii îndeplineşte următoarele funcţii: tehnoredactarea, graphic design şi 
DTP. 
 

8.2. Documente utilizate 
- planul de activitate anula al muzeului 
- bugetul alocat 

  
8.3. Resurse necesare 

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

 - suport IT 
 - materiale pentru înregistrări foto şi video 

 
8.3.2. Resurse umane 

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

- specialişti GD şi DTP 
 
8.3.3. Resurse financiare 

 alocaţie bugetară şi extrabugetară 
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 8.4. Modul de lucru 
 

Validarea publicaţiilor anuale este asigurată de Consiliul ştiinţific şi de directorul 
general al muzeului 

Consiliul ştiinţific, prezidat de directorul general, are următoarele competenţe:  
a. avizează planul editorial;  
c. stabileşte standardele de calitate privind conţinutul şi tehnoredactarea lucrărilor 
publicate sub egida muzeului;  
d. stabileşte coordonatorii ştiinţifici pentru fiecare serie de activitate editorială.  
În activitatea sa, directorul este ajutat de Colegiul editorial, confirmat de el. Colegiul 

editorial este organism consultativ şi este consultat de directorul general pentru avizarea 
editării fiecărei lucrări în parte, ia act de referatele sau recomandările adiacente şi propune sau 
discută măsurile destinate ameliorării activităţii editurii.  

Colegiul editorial este mandatat să efectueze toate demersurile legale pe lângă 
Biblioteca Naţională a României, pentru buna desfăşurare a activităţii editoriale.  
 

OBIECTIVE  
Scopul publicării este promovarea valorilor ştiinţifice şi culturale naţionale şi 

universale, contribuind astfel la asigurarea circulaţiei nestânjenite a ideilor şi informaţiilor.  
Obiectivele vizează:  
a. editarea cărţii etnografice şi de artă în condiţii superlative;  
c. încurajarea cercetătorilor pentru valorificarea activităţii ştiinţifice proprii şi 

implicarea în proiecte colective;  
d. iniţierea unor parteneriate cu instituţii similare sau diverse;  
e. creşterea vizibilităţii muzeului în rândul comunităţii academice şi al instituţiilor de 

profil, prin participarea la expoziţii, târguri, saloane de carte etc.;  
f. prestigiul şi îmbunătăţirea imaginii muzeului, atât în mediul academic, cât şi în 

rândul societăţii civile.  
 
ACTIVITĂŢI  
Activitatea de editare se desfăşoară pe colecţii, pe baza unui plan editorial întocmit 

anual, avizat de conducerea muzeului. 
Activitatea de editare are ca obiectiv principal sprijinirea activităţii ştiinţifice a 

specialiştilor muzeului prin:  
a. editarea, tipărirea şi difuzarea, în limba română şi în alte limbi, în ţară şi în 

străinătate, a unor cărţi şi periodice de strictă specialitate şi de interes general pentru 
etnografie, publicaţii culturale şi de informare; 

b. organizarea unor acţiuni de promovare a activităţii muzeului, participarea la târguri 
de carte şi expoziţii, lansări de carte etc.;  

c. orice alte operaţiuni aflate în legătură cu domeniul specific de activitate al muzeului, 
care i-ar putea asigura acestuia promovarea lui şi a valorilor culturii naţionale.  

 
RELAŢII  
Editarea publicaţiilor se conformează normelor în vigoare, în problemele tehnice 

specific editoriale.  
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În activitatea sa, Biroul Publicaţii colaborează cu:  
a. Secţia Cercetare. Formare profesională; 
b. Oficiul juridic al muzeului;  
c. Serviciul de achiziţii publice 
d. Serviciul financiar-contabil 
e. Secţia Relaţii publice 
f. Secţia Galeria de artă populară 

 
DISPOZIŢII FINALE  
Neîndeplinirea clauzelor prevăzute în convenţiile dintre birou şi autori se soluţionează 

în conformitate cu reglementările în vigoare şi în concordanţă cu prevederile respectivelor 
convenţii.  

Autorii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru conţinutul lucrărilor.  
Condiţiile de predare a machetelor către tipografiese fac în conformitate cu clauzele 

contractuale dintre muzeu şi aceasta. 
Anual, biroul prezintă întregului colectiv de specialişti ai muzeului un expozeu care 

cuprinde ceea ce a întreprins. 
Din tirajul fiecărei cărţi sau reviste, un număr de minim 10 exemplare vor fi tipărite 

pentru a fi distribuite la instituţii similare sau personalităţi.  
 
 
9. RESPONSABILITĂŢI  
 
 

Nr. 
crt. 

Compartimentul (postul) / 
acţiunea (operaţiunea) 

I II III IV V VI VII VIII 

 0 1 2 3 4     
1 Plan anual editorial / Şef secţie 

Cercetare 
E        

2 Plan anual editorial / Şef secţie 
Cercetare 

 A       

3 Concepţie volum (carte / revistă) / 
autor, coautori 

  E      

4 Tehnoredactare / operator    E     
5 GD / DTP / Specialist DTP     E    
6 Avizare DTP / autor      A   
7 Aprobare DTP / director general       Ap  
8 Bun de tipar / DTP        A 
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10. ANEXE 
nu este cazul 

 
 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


