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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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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  

 
 
 
 
 
 
 

 
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  Secţia 

Cercetare. 
Formare 
profesională 

Şef Secţie Sebastian 
Duicu 

01.06.2011  

3.2. Aplicare 2  Secţia 
Cercetare. 
Formare 
profesională 

Şef Secţie Sebastian 
Duicu 

01.06.2011  

3.3. Aplicare 3  Secretariat Referent  Florica 
Roske 

01.06.2011  

3.4. Informare 4  Conducere Director 
general 

Paulina 
Popoiu 

01.06.2011  

3.5. Informare 5  Conducere Director 
Patrimoniu 

Vivian 
Dragomir 

01.06.2011  

3.6. Alte 
scopuri 

- - -  - - 

 
 

4. SCOPUL 
 

4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate 
Procedura stabileşte condiţiile şi modalitatea instruire şi formare profesională a 

specialiştilor din cadrul MNS DG. 
Procedura se referă la întreg colectivul de muzeografi, conservatori-restauratori şi 

cercetători din cadrul Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti", Bucureşti; 
 
4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activit ăţii 
 
 
 
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 
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5. DOMENIUL  DE  APLICARE  
 
 
 
5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Procedura se aplică pentru toţi specialiştii muzeului, de către Secţia Cercetare. 
Formare profesională 
 
5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activit ăţi 
desfăşurate de entitatea publică; 
  
  
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 
  

 
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 
- Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe 
- O.G. 129 / 2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată  
- H.G. 522 / 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

O.G. 129 / 2000 privind formarea profesională a adulţilor 
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6.3. Legislaţie secundară  
- H.G. 887 / 2004 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor O.G. 129 / 2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin H.G. 
522 / 2003  

- H.G. 1829 / 2004 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor O.G. 129 / 2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate 
prin H.G. 522 / 2003  

- Ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei 
şi cercetării nr. 77 / 3327 / 2005 pentru modificarea şi completarea Metodologiei certificării 
formării profesionale a adulţilor (nr. 501 / 5.253 / 2003) 

 
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.  DEFINI ŢII  ŞI  PRESCURTĂRI 
 
7.1. Definiţii ale termenilor 

Nr. crt. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 
1 Autoevaluarea reprezintă procesul prin care specialistul (muzeograf, 

conservator, restaurator, cercetător) din cadrul instituţiei  
evidenţiază toată gama de activităţi pe care le-a desfăşurat în 
anul precedent, prin completarea Fişei de autoevaluare şi 
prezentarea documentelor de însoţire ale fişei, care 
dovedesc aceste activităţi. 

2 Evaluarea de 
către şeful 
ierarhic  

reprezintă a doua fază a  procesului de evaluare înaintea intrării 
în acţiune a comisiei de evaluare. Se realizează prin 
completarea Fişei de evaluare anuală a cadrului didactic, de 
către şeful ierarhica şi/sau alt organ ierarhic superior (director 
de resort, director general), după caz. 

3 Formarea 
profesională 

proces de instruire pe parcursul căruia participanţii dobândesc 
cunoştinţe teoretice şi practice necesare desfăşurării activităţii. 

4 Competenţă capacitatea persoanei de a utiliza si combina cunostinte, deprinderi 
si atitudini specifice demonstrand anumite valori personale si 
profesionale pentru a realiza activitati de munca la nivelul calitativ 
specificat intr-un standard   

5 Nivel de 
competenţă 

nivel de competenta –Stadiul, gradul de pregatire privind  
Capacitate a cuiva de a se pronunţa asupra unui lucru, pe temeiul 
unei cunoaşteri in functie de stadiul, treapta de cunoastere 

6 Profesie Specialitatea ,calificarea obţinută prin studii 
7 Standard 

ocupaţional 
documentul care precizează unităţile de competenţă şi nivelul 
calitativ asociat rezultatelor activităţilor cuprinse într-o ocupaţie 
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7.2. Abrevieri ale termenilor 
Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1 MNS DG Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" 
2 Ev Evaluare 
3 FP Formare profesională 
 
 

 
8.  PROCEDURA 

  
8.1. Generalităţi 

 Formarea profesională poate fi definită ca fiind reprezentată de acţiuni instructive, 
dirijate şi concordante, care au ca obiective: 

(a) asigurarea unui volum de cunoştinţe şi a unei experienţe practice 
(b) dezvoltarea unui set de aptitudini şi a unui pattern atitudinal, toate necesare pentru 

realizarea în condiţii de eficienţă a cerinţelor unei profesii /post.  
Activitatea de formare trebuie să se realizeze în acord cu obiectivele pe termen mediu 

şi lung ale muzeului. 
În acest caz va utiliza, concomitent, cel puţin două strategii de formare: una vizând 

atragerea şi formarea de specialişti pentru domeniul etnografic; alta vizând reorientarea 
profesională şi recalificarea angajaţilor după noile cerinţe. 
 
 

8.2. Documente utilizate 
- planul de activitate anula al muzeului 
- bugetul alocat 
- chestionar de probleme şi dificultăţi în îndeplinirea sarcinilor de serviciu 

  
8.3. Resurse necesare 

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

 - suport IT 
 - materiale bibliografice 

 
8.3.2. Resurse umane 

- specialişti în domeniul etnografiei, arhitecturii vernaculare, artei, 
documentului manuscris, cercetători etc. 
 
8.3.3. Resurse financiare 

 alocaţie bugetară şi extrabugetară 
 
 8.4. Modul de lucru 

Procesul de instruire şi formare profesională se realizează prin: 
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 - Activităţi de instruire specifice MNS DG şi participări la activităţi naţionale şi 
internaţionale specifice; 
 - formele şi procedurile de perfecţionare în plan general ale muzeografilor, 
conservatorilor-restauratorilor şi cercetătorilor în plan general 
 Întocmirea planului de pregătire profesională pentru anul următor se face în funcţie de 
rezultatele autoevaluărilor şi completării chestionarului de către fiecare specialist, în funcţie 
de planul de cercetare anual, precum şi de bugetul alocat pentru acest capitol bugetar 
 În stabilirea principalelor domenii de instruire se urmăreşte: 
 - cunoaşterea cât mai exactă a cererii de pregătire profesională şi a evoluţiei sale; 
 - informarea celor interesaţi asupra posibilităţilor de pregătire profesională; 
 - organizarea unei evidenţe clare privind pregătirea profesionala a specialiştilor în 
fiecare secţie a MNSDG; 
 - motivarea salariaţilor şi sprijinirea celor care doresc să-şi îmbunătăţească pregătirea 
profesională; 
 - identificarea preocupărilor pentru aplicarea celor învăţate; 
 - coordonarea acţiunilor de pregătire profesională continuă fără a frâna iniţiativele. 
  

Tipuri de activităţi de instruire specifice MNS DG 
Participarea, în grup, la elaborarea unor proiecte, lucrări şi studii are drept scop 

confruntarea cursanţilor cu probleme reale, nemaiîntâlnite de ei până atunci. În felul acesta ei 
au posibilitatea să propună soluţii, să elaboreze variante, să aleagă soluţia optimă şi să o aplice 
în practică. 

Rotaţia pe posturi - presupune trecerea unei persoane pe un alt post, din acelaşi 
compartiment sau din compartimente diferite. De ex. cel care lucrează în Secţia Aer Liber, 
poate funcţiona la Biroul Arhivă Documentară. Bibliotecă pentru a cunoaşte procesul de 
arhivare şi de gestionare a bibliotecii. 

Participarea în grupuri eterogene de muncă - oferă posibilitatea celor care doresc să-
şi îmbunătăţească pregătirea profesională, să înveţe de la ceilalţi participanţi, prin cunoaşterea 
opiniilor şi soluţiilor lor. 
 Participarea la şedinţe - Considerând şedinţa ca o activitatea în echipă, în cadrul 
căreia au loc schimb de opinii, idei asupra modului de soluţionare a problemelor, participanţii 
au posibilitatea să cunoască şi alte domenii decât cele cu care se confruntă în mod curent. 
 

Stabilirea obiectivelor pregătirii  
Nevoile identificate în etapa anterioară stau la baza formulării obiectivelor programului 

de formare. Aceste obiective trebuie formulate în termeni concreţi şi măsurabili, cel mai 
adesea printr-o descriere a performanţelor pe care cursantul să fie în stare să le realizeze la 
finalul programului de formare („Va fi capabil să ….”; Îşi va îmbunătăţi capacitatea de a….”, 
„Performanţa lui în realizarea sarcinii «X» va creşte cu 10% …” etc.) 
 
 Evaluarea programului  

Evaluarea impactului programelor de formare este unanim recunoscută ca fiind 
deosebit de importantă. Realitatea ne arată însă că impactul unui program formativ este greu 
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de evaluat. Mai degrabă sunt vizibile şi măsurabile costurile pregătirii inadecvate, concretizate 
nu numai în randamente profesionale scăzute, ci şi în frecvente erori.  

Cea mai simplă schemă de evaluare a impactului unui program de formare /dezvoltare  
profesională este cea descrisă de M. D. Carolan în 1993:  
o Evaluarea la nivelul reacţiilor  – vizează evaluarea modului în care cursanţii apreciază 
experienţa lor vis-à-vis de cursul de formare, părerea lor despre tematică, conţinut, utilitatea 
aplicaţiilor, ţinuta şi talentul lectorilor, condiţiile de formare etc. Este vorba de o evaluare 
imediată, fără să garanteze că informaţiile sau deprinderile achiziţionate în timpul stagiului de 
formare vor fi aplicate şi vor duce la creşterea performanţei profesionale.  
o Evaluarea la nivelul învăţării  – se referă la testarea cursanţilor pentru a vedea în ce măsură 
obiectivele formative au fost atinse. Această evaluare se va realiza la finalul programului de 
formare cu ajutorul unor chestionare docimologice (de cunoştinţe) şi /sau cu ajutorul unor 
probe aplicative specifice domeniului şi obiectivelor programului de formare. Se vizează 
măsurarea gradului în care cursanţii şi-au însuşit cunoştinţele, abilităţile sau deprinderile 
preconizate în cadrul programului.  
o Evaluarea la nivelul comportamentelor - constă în aprecierea măsurii în care cunoştinţele şi 
deprinderile achiziţionate în cadrul programului sunt aplicate la locul de muncă. Obiectivul 
fiecărui program de formare este nu numai de a furniza informaţii şi de a forma deprinderi ci 
şi de a forma atitudini şi de a influenţa comportamente. Realitatea arată că rareori angajaţii 
aplică în mod concret în activitatea lor curentă informaţiile achiziţionate sau deprinderile nou 
formate.  
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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 

 
 
 
 
9.1. Ordonatorul de credite: 

9.1.1. Avizează planul anual de instruire şi formare profesională întocmit de şeful secţiei 
cercetare. 
9.1.2. Asigură resursele umane şi materiale pentru crearea condiţiilor de realizare al planului 
anual. 

 
 9.2. Şeful Secţiei Cercetare 

9.4.1. Întocmeşte planul de pregătire profesională a personalului, coordonează 
activitatea de elaborare a temelor, urmăreşte modul de desfăşurare a pregătirii, tine evidenţa 
rezultatelor obţinute şi le înaintează directorului general pentru avizare. 

9.4.2. Urmăreşte respectarea şi realizarea planului anual de instruire şi formare 
profesională. 
 
 
 
 
 
 

 
10.  ANEXE 

Evaluarea pregătirii profesionale 
Chestionar de probleme şi dificultăţi în îndeplinirea sarcinilor de serviciu 
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Anexa 1 

 Evaluarea pregătirii profesionale 
  

COSTURI BENEFICII  
- costurile cursurilor 
- timpul alocat pregătirii profesionale 

- creşterea calităţii activităţii desfăşurate 
- reducerea erorilor în realizarea activităţilor 
curente 
- participarea la noi activităţi benefice actului 
cultural 
- reducerea posturilor şi a activităţilor cu 
caracter birocratic 
- îmbunătăţirea climatului organizaţional 

  
 
 

Nume, prenume _______________         Data ______________ 
Semnătura 
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Anexa Nr. 2 
 

CHESTIONAR  DE PROBLEME ŞI DIFICULT ĂŢI 
ÎN ÎNDEPLINIREA SARCINILOR DE SERVICIU 

 
1. Care sunt principalele probleme sau dificultăţi fie generale, fie legate de relaţiile cu ceilalţi 
(colegi, subalterni, şefi, clienţi / vizitatori etc.), care apar în activitatea Dvs.? (Descrieţi-le în 
câteva cuvinte)  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
2. Dacă ar depinde numai de dv., în vederea creşterii eficienţei activităţii dv., ce schimbări aţi 
realiza ori aţi propune pentru postul /funcţia aceasta?  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
3.Gândindu-vă la funcţia /postul pe care îl ocupaţi, în afară de competenţele profesionale pe 
care deja le aveţi, ce alte abilităţi /competenţe v-ar mai fi utile (care să vă permită să lucraţi 
mai bine, mai uşor, mai eficient) ?  
Numiţi 4 astfel de abilităţi /competenţe profesionale.  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
4. În cadrul unor stagii de formare /perfecţionare, ce informaţii sau ce competenţe aţi dori să 
dobândiţi?  
 
A fi capabil să …a şti să ... a avea abilitatea ... : 
1.__________________________________________________________________________  
2. __________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________  
4. __________________________________________________________________________ 
 
Aş dori să aflu /să învăţ ... să ştiu să fac... :  
1. _________________________________________________________________________  
2. _________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________________ 
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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 ş 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 – 11  
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 12 
10. Anexe,  13 – 15  
11. Cuprins 16 
 
 


