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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  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.  

Compar-
timent 

 
Funcţia 

Nume şi 
prenume 

Data 
primirii 

Semnătura 

 

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

Conservare 
- Restaurare 

Şef Secţie Iulia Anania 15.07.2011  

3.2. Aplicare 2 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Conservator 
(S) 

Lorena Ilie 15.07.2011  

3.3 Aplicare 3 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Conservator 
(M) 

Gabriela 
Ion 

15.07.2011  
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3.4 Aplicare 4 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Conservator 
(M) 

Coca Ursu 15.07.2011  

3.5 Aplicare 5 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Chimist (S) Cristina 
Marchidan 

15.07.2011  

3.6 Aplicare 6 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Restaurator 
textile (M) 

Tanţa Chiva 15.07.2011  

3.7 Aplicare 7 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Restaurator 
textile (M) 

Polixenia 
Farin 

15.07.2011  

3.8 Aplicare 8 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Restaurator 
textile (M) 

Vasilica 
Gheorghe 

15.07.2011  

3.9 Aplicare 9 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Restaurator 
textile (M) 

Florica 
Stoian 

15.07.2011  

3.10 Aplicare 10 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Restaurator 
piele, 

cojocărie 
(M) 

Aurelia 
Oprea 

15.07.2011  

3.11 Aplicare 11 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Restaurator 
ceramică 

(S) 

Garofiţa 
Iuriciuc 

15.07.2011  

3.12 Aplicare 12 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Restaurator 
ceramică 
(SSD) 

Ioana 
Mărgărint 

15.07.2011  

3.13 Aplicare 13 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Restaurator 
metal (S) 

Sergiu 
Popescu 

15.07.2011  

3.14 Aplicare 14 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Restaurator 
lemn (M) 

Ştefan 
Pătraşcu 

15.07.2011  

3.15 Aplicare 15 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Restaurator 
lemn (M) 

Constantin 
Răducan 

15.07.2011  

3.16 Aplicare 16 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Conservator 
(M) 

Mariana  
Bălea 

15.07.2011  

3.17 Aplicare 17 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Conservator 
(M) 

Adriana 
Niţă 

15.07.2011  

3.18 Aplicare 18 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Conservator 
(M) 

Cornelia 
Udroiu 

15.07.2011  
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3.19 Aplicare 19 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Conservator 
(M) 

Ana-Maria 
Condurache 

15.07.2011  

3.20 Aplicare 20 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Conservator 
(M) 

Alexandru 
Filip Tudor  

15.07.2011  

3.21 Aplicare 21 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Restaurator 
(S) 

Iuliana 
Popescu 

15.07.2011  

3.22 Aplicare 22 Laborator 
Conservare 
- Restaurare 

Restaurator 
(M) 

Mariana 
Bragadiru 

15.07.2011  

3.23 Informare 23 Secţia 
Arhivă 

Muzeograf 
(S) 

Ioana Duicu 15.07.2011  

3.24 Informare 24 Secţia 
Tezaurizare 
patrimoniu 

Muzeograf 
(S) 

Georgiana 
Onoiu 

15.07.2011  

3.25 Informare 25 Secţia 
Expoziţia în 

aer liber 

Muzeograf 
(S) 

Constantin 
Pătraşcu 

15.07.2011  

3.26 Informare 26 Secţia 
Personal 

?? Nina Manea 15.07.2011  

 
 
4. Scopul 

4.1. Procedura este elaborată în scopul clarificării etapelor de urmat în cazul în care un 
salariat al Muzeului Naţional al Satului identifică o modificare defavorabilă a stării de conservare a 
obiectelor de patrimoniu aflate în expoziţia în aer liber şi depozitele de patrimoniu. 

 
 

5. Domeniul  de  aplicare 
5.1. Procedura de lucru se referă la modul de circulaţie a obiectelor de patrimoniu din 

expoziţia în aer liber şi depozite pentru intervenţii de conservare - restaurare. 
5.2. Activităţi care depind de circulaţia obiectelor între expoziţia în aer liber/depozite şi 

laboratorul de conservare - restaurare: expunerea bunurilor culturale mobile în cadrul expoziţiei de 
bază şi al unor expoziţii temporare, evidenţa bunurilor culturale mobile, clasarea unor bunuri. 

5.3 Compartimente implicate în procesul activităţii: secţia Conservare - restaurare, secţia 
Tezaurizare patrimoniu, secţia Arhivă, secţia Expoziţia în aer liber. 

5.4 Compartimente beneficiare ale activităţii: secţia Conservare - restaurare, secţia 
Tezaurizare patrimoniu, secţia Arhivă, secţia Expoziţia în aer liber.  
 
 
6. Documente  de  referinţă 

6.1 Legislaţie primară 
- Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil – Republicare, 

2008 
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6.2 Legislaţie secundară 
- HG. 1546/2003 privind normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile 

clasate. 
 6.3 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice 
 Regulamentul de organizare şi funcţionare al MNSDG 
 Regulamentul de ordine interioară al MNSDG 
 
7. Definiţii  şi  prescurtări  
 Conservarea curativă este un ansamblu de măsuri menite să contracareze efectele 
degradărilor fizice, chimice şi biologice asupra bunurilor culturale mobile, care pot fi efectuate 
numai de un restaurator acreditat. 

Restaurarea este o intervenţie competentă cu mijloace adecvate asupra unui bun cultural 
mobil, cu scopul de a stopa procesele de deteriorare, de a păstra cât mai mult posibil din original şi 
din semnificaţia iniţială a obiectului asupra căruia se intervine. 

Bunurile culturale constituie patrimoniul cultural ce reprezintă o mărturie şi o expresie a 
valorilor, credinţelor, cunoştinţelor şi tradiţiilor aflate în continuă evoluţie; cuprinde toate 
elementele rezultate din interacţiunea, de-a lungul timpului, între factorii umani şi cei naturali. 
 
8. Descrierea procedurii de lucru 
 
8.1. Generalităţi 
 Starea de conservare a obiectelor de patrimoniu aflate în expoziţia în aer liber sau în 
depozitele de patrimoniu poate suferi diferite modificări în defavoarea lor, astfel încât sesizarea 
acestor modificări este dreptul şi datoria fiecărui salariat al Muzeul Naţional al Satului. 
 Prin urmare, la secţia Conservare - restaurare se înfiinţează un registru general de cereri 
adresate acestui departament, precum şi un formular de cerere şi o fişă de analiză a cererii. 
 
8.2. Documente utilizate 
 

8.2.1. Lista documentelor 
- registrul general de cereri (formular RCL-LCR-1, Anexa 1) 
- formular de cerere (LCR-FCL-1, Anexa 2) 
- fişă de analiză a cererii (LCR-FAC-1, Anexa 3) 
 
8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor  
- evidenţa cererilor adresate laboratorului de conservare - restaurare prin registrul general de 

cereri 
- solicitarea unei acţiuni a laboratorului prin intermediul formularului de cerere 
- analiza cererii adresate laboratorului de conservare - restaurare prin fişa de analiză a cererii 
Rolul acestor documente este de a solicita conservarea şi/sau restaurarea obiectelor 

degradate şi a documenta această solicitare. 
 
8.2.3. Circuitul documentelor 
Necesitatea intervenţiei asupra unui obiect din depozite sau expoziţia în aer liber este 

sesizată de către personalul laboratorului sau orice alt salariat al Muzeului laboratorului de 
conservare - restaurare prin intermediul formularului de cerere. Cererea completată se eliberează în 
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două exemplare, unul pentru secţia Conservare - restaurare şi unul pentru persoana care a completat 
cererea. Cererea este repartizată de şeful de secţie responsabilului desemnat, care răspunde prin 
completarea fişei de analiză a cererii. 

Formularele de cerere şi fi şele de analiză a cererii soluţionate sunt păstrate în arhiva 
laboratorului, alături de registrul general de cereri. 

Situaţia privind obiectele asupra cărora s-a intervenit prin conservare curativă/restaurare prin 
intervenţii de urgenţă se aduce la cunoştinţă şefului secţiei Conservare - restaurare de către 
conservator/restaurator. 
 
8.3. Resurse necesare 
            8.3.1 Resurse materiale: materiale pentru conservare curativă, restaurare. 

8.3.2. Resurse umane: conservatorii şi restauratorii MNSDG, gestionarii depozitelor şi 
expoziţiei în aer liber.  

8.3.3. Compartimentul de achiziţii  va aproviziona materialele şi bunurile necesare pe 
durata desfăşurării acţiunii de conservare preventivă şi curativă şi restaurare. 
 
8.4. Modul de lucru 

În registrul general de cereri adresate acestui laboratorului de conservare - restaurare, 
funcţional atât pentru interiorul muzeului, cât şi pentru posibili terţi beneficiari ai serviciilor secţiei, 
se înregistrează solicitările de conservare şi/sau restaurare a obiectelor sesizate a fi într-un anumit 
stadiu de degradare. 

Prin intermediul formularului de cerere se va înregistra în registru orice solicitare de 
conservare şi/sau restaurare a unui obiect sesizat a fi într-un anumit stadiu de degradare. Formularul 
va conţine datele de identificare ale obiectului, data şi numărul cererii, precum şi persoana care face 
cererea. Cererea va fi însoţită şi de o copie după fişa de evidenţă a obiectului. 

Aceste cereri vor putea fi făcute de către personalul secţiei de conservare - restaurare 
responsabil cu controlul gospodăriei în care se află obiectul, conform procedurii de control a 
obiectivelor în aer liber, de către personalul secţiei Expoziţie în aer liber, inclusiv gestionare, 
precum şi de către orice alt salariat al muzeului. 

Cererile se vor repartiza de către şefului secţiei Conservare - restaurare unei persoane 
specializate pe suportul material din care este executat obiectul. Această persoană va avea sarcina 
de a face o evaluare primară a situaţiei obiectului în cauză, respectiv completarea unei fişe de 
analiză a cererii, ce va conţine datele de identificare a obiectului, principalele degradări, una - două 
imagini concludente ale acestora şi eventuale soluţii de rezolvarea degradărilor respective.  

În fiecare zi de luni a săptămânii se vor analiza toate cererile adresate laboratorului, se va 
decide necesitatea de a acţiona, gradul de urgenţă şi se va evalua un termen de luare în lucru a 
obiectului. Pentru cazurile speciale se poate convoca Comisia de conservare - restaurare patrimoniu 
mobil a muzeului care va lua hotărârea finală. Rezultatul analizei cererii se va aduce la cunoştinţa 
solicitantului cererii. 

La termenul fixat de începere a operaţiunilor de conservare - restaurare asupra unui obiect 
din expoziţia în aer liber, restauratorul, respectiv conservatorul responsabil cu lucrările, va prelua 
obiectul în prezenţa gestionarului şi a muzeografului responsabil de sector sau de depozit, 
întocmindu-se un proces verbal de predare - primire între gestionar şi restauratorul sau 
conservatorul responsabil de lucrare. Transportul se va face în cele mai bune condiţii, cu toate 
precauţiile necesare pentru a nu periclita starea obiectului, solicitându-se suficient personal şi 
mijloace adecvate de a transporta obiectul spre laborator. Transportul va fi însoţit de muzeograful 
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responsabil de gospodăria respectivă sau de gestionarul responsabil de depozit până în laboratorul 
de specialitate, precum şi de restauratorul, respectiv conservatorul responsabil de lucrare. Funcţie de 
dificultatea operaţiunilor se va convoca Comisia de conservare - restaurare patrimoniu mobil în 
termen de maxim o lună, pentru avizarea procedurii de lucru propuse şi evaluarea termenului 
necesar finalizării lucrărilor respective, termen care va fi anunţat muzeografului responsabil de 
sector în maxim 3 zile de către restauratorul, respectiv conservatorul responsabil de lucrare. Orice 
amânarea a datei de finalizare a lucrărilor cu acordul Comisiei de conservare - restaurare patrimoniu 
mobil se va aduce în acelaşi termen la cunoştinţa muzeografului responsabil de sector în aer liber, 
respectiv depozit. 

După finalizarea lucrărilor şi recepţionarea lor de către Comisia de conservare - restaurare 
patrimoniu mobil, în termen de trei zile de la deliberarea acesteia şi dacă nu există alte motive 
obiective acceptate de comisia mai sus numită, obiectul se poate readuce în gospodărie sau depozit, 
la locul iniţial sau în alt loc, conform recomandărilor aprobate în cadrul aceleiaşi comisii. 

Pentru aducerea obiectului la gospodărie, respectiv depozit, se vor întruni iar muzeograful 
responsabil cu restauratorul, respectiv conservatorul, responsabil de lucrare, care vor însoţi 
transportul, împreună cu tot personalul muzeului necesar, conform dificultăţii acestui transport.  

La aducerea în bune condiţii a obiectului în gospodărie se va întocmi un nou proces-verbal 
de predare-primire între specialistul secţiei Conservare - restaurare responsabil de lucrare şi 
gestionarul gospodăriei. Acest proces verbal, precum şi cel iniţial vor fi înregistrate  şi numerotate 
în registrul de circulaţie a obiectelor în cadrul secţiei Conservare - restaurare. 

În cazul în care obiectul se retrage din expoziţia în aer liber, acţiune recomandată de 
specialistul laboratorului sau hotărâtă de Comisia de conservare - restaurare patrimoniu mobil a 
muzeului, acesta va fi predat prin aceeaşi procedură către secţia Tezaurizare patrimoniu, 
reprezentată prin şeful acestei secţii şi gestionarul depozitului în care va intra obiectul după 
efectuarea lucrărilor de conservare - restaurare. 

Pentru retragerea unui obiect din expoziţia în aer liber din motive obiective şi înlocuirea lui 
cu un obiect similar, restauratorul, respectiv conservatorul care l-a preluat va adresa secţiei 
Expoziţie în aer liber, precum şi celei Tezaurizare patrimoniu o cerere de solicitare a înlocuirii, care 
va fi analizată şi soluţionată în termen de două săptămâni de la data primirii ei, în sensul existenţei 
unui obiect similar în depozitele de patrimoniu, astfel încât expoziţia în aer liber să prezinte obiecte 
reprezentative şi într-o bună stare de conservare. 
 
 Prezenta procedură va fi adusă la cunoştinţa tuturor angajaţilor Muzeului de către secţia 
Personal. 
 
 
9. Responsabilităţi 
 

9.1 Conservatorii şi restauratorii: 
- răspund de analiza cererilor de conservare şi/sau restaurare la timp şi de o manieră adecvată. 
- 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. 
 

9.2. Personalul angajat al muzeului: 
- are dreptul şi datoria de a sesiza orice modificare de natura degradării obiectelor şi obiectivelor 
aflate în cadrul expoziţiei în aer liber şi depozitelor de patrimoniu 
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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 registrul general 

de cereri 
(formular RCL-
LCR-1) 

Vivian 
Dragomir 

 1 conservatori şi 
restauratori 

   

2 formular de cerere 
(LCR-FCL-1) 

Vivian 
Dragomir 

 22 conservatori şi 
restauratori 

   

3 fişă de analiză a 
cererii (LCR-
FAC-1) 

Vivian 
Dragomir 

 22 conservatori - 
arhivă 
 

   

 
 
11. 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 

1 

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

1 

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

1-3 

4. Scopul procedurii operaţionale 3 
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 3 
6. Documentele de referinţă aplicabile activităţii procedurale 3-4 
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 

operaţională 
4 

8. Descrierea procedurii operaţionale 4-6 
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 6 
10. Anexe, înregistrări, arhivări 7 
11. 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) 
 
 
 
  
 
 


