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MUZEUL NA ŢIONAL AL SATULUI „DIMITRIE GUSTI” 
 
          APROB 
 
DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONAL Ă  

DE EVALUARE A PERFORMAN ŢELOR PROFESIONALE  

ALE SPECIALI ŞTILOR MUZEULUI NA ŢIONAL AL 

SATULUI "DIMITRIE GUSTI" 

 
 
 
 

Elemente privind 
responsabilii/ 
operaţiunea 

Numele si 
prenumele Funcţia Data Semnătura  

1 2 3 4 5 
1.1. Elaborat  dr. Sebastian Duicu Şef secţie 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. Sebastian Duicu Şef secţie 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 

 

Exemplar 
nr. 

Compartiment 
 

Funcţia 
Nume şi 
prenume 

Data 
primirii 

Semnătura 
 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1.  Aplicare 1  
Secţia Cercetare. 

Formare profesională 
Şef Secţie 

dr. Sebastian 
Duicu 

01.07.2011  

3.2.  Aplicare 2  Secretariat Referent Florica Roske 01.07.2011  

3.3.  Aplicare 3  
Arhivă Documentară. 

Bibliotecă 
Şef Birou 

Dr. Ioana 
Duicu 

01.07.2011  

3.4.  Aplicare 4  
Muzeul Costumului 

Popular 
Şef Secţie Aurelia Tudor 01.07.2011  

3.5.  Aplicare 5  
Arhitectură 
tradiţională. 

Expoziţia în aer liber 
Şef Secţie 

Constantin 
Pătraşcu 

01.07.2011  

3.6.  Aplicare 6  
Tezaurizare 

patrimoniu mobil. 
Evidenţă ştiinţifică 

Şef Secţie 
Georgiana 

Onoiu 
01.07.2011  

3.7.  Aplicare 7  Relaţii cu publicul Şef birou 
Iuliana 

Grumăzescu 
01.07.2011  

3.8.  Aplicare 8  Marketing Şef Secţie Mariana Soare 01.07.2011  

3.9.  Informare 9  Conducere 
Director 
General 

Paulina 
Popoiu 

01.07.2011  

3.10. Informare 10  Conducere 
Director 

Patrimoniu 
Vivian 

Dragomir 
01.07.2011  

3.11. 
Alte 

scopuri 
- - -  - - 
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4. SCOPUL 
 

4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate 
Procedura stabileşte condiţiile şi modalitatea de evaluare (autoevaluare şi evaluare de 

către forul ierarhic superior) al specialiştilor din cadrul MNS DG. 
Procedura se referă la întreg colectivul de muzeografi şi cercetători din cadrul 

Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti", Bucureşti;  
 
4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activit ăţii 
 Prezintă în anexe toate formularele necesare unei bune desfăşurări a activităţilor de 
monitorizare a activităţilor ştiinţifice desfăşurate în cadrul MNS DG 
 
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; 
Criteriile sunt cântărite cu o cât mai mare precizie determinându-se importanta lor 

relativă în îndeplinirea responsabilităţilor postului. Se au în vedere următoarele criterii: 
• competenta (cunoştinţe pentru exercitarea atribuţiilor postului); 
• caracteristici profesionale (vigilenta, disponibilitate, autocontrolul); 
• interesul pentru resursele alocate; 
• orientarea spre excelenta; 
• preocuparea pentru interesul general al firmei; 
• adaptabilitatea la post; 
• capacitatea de decizie; 
• capacitatea de inovare; 
• spiritul de echipa; 
• delegarea responsabilităţilor şi antrenarea personalului; 
• comunicarea (receptarea şi transmiterea informaţiilor ). 

 
5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activit ăţi 
desfăşurate de entitatea publică; 
 - activităţi specifice de muzeologie şi cercetare în domeniul patrimoniului cultural 
naţional 
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5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 
procedurată; 
 - cercetarea în domeniului etnografic şi a celor adiacente lui; 
 - obţinerea de bunuri culturale (imobile, mobile, imateriale); 

- depozitarea, conservarea - restaurarea PCN; 
 - valorificarea 

 
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 
 
 
 

6. DOCUMENTE  DE  REFERINŢĂ  
 

6.1. Reglementări interna ţionale 
 - Le Code de déontologie a été adopté à l'unanimité par la 15e Assemblée générale de 

l'ICOM, réunie à Buenos-Aires, Argentine, le 4 novembre 1986 et modifié par la 20e 
Assemblée générale réunie à Barcelone, Espagne, le 6 juillet 2001 – cu modificările ulterioare 
comunicate 

- LEGEA nr. 149/1997 pentru ratificarea Convenţiei UNIDROIT privind bunurile 
furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995 
 

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 
- H.G. 886 / 2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile 
- Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2009/2001 pentru aprobarea Normelor de 

acreditare a experţilor 
- Legea nr. 324 / 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind 

cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică 
- HG 1579/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
- HG 217/2007 Privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul cercetării-

dezvoltării şi inovării pentru perioada 2007-2013 
 

6.3. Legislaţie secundară 
- 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 
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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 

 
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 Raportul de 

activitate 
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 Raportului de activitate şi 
prezentarea documentelor de însoţire al lui , 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, de către şeful ierarhic 
şi/sau alt organ ierarhic superior (director de resort, director 
general), după caz. 

 
7.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 
1 MNS DG Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" 
2 FAE Fişă analitică de evidenţă 
3 ETN Domeniul etnografic 
4 PCN Patrimoniu Cultural Naţional 
5   
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8.  PROCEDURA 
8.1. Generalităţi 
Criteriile privind evaluarea lucrărilor reprezintă, în mod obişnuit, o listă de întrebări 

care adresează anumite aspecte importante specifice componentelor structurale ale acţiunilor. 
Răspunsul la fiecare din aceste întrebări conturează o imagine de ansamblu cu privire la 
valoarea unei acţiuni care, în cele din urmă este integrată într-o apreciere globală, care se 
poate concretiza în acordarea unui calificativ, a unei note. 
 

8.2. Documente utilizate 
- rapoarte individuale de activitate 
- rapoarte parţiale de proiect 
- rapoarte finale de proiect 

  
8.3. Resurse necesare 

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

- fişă analitică de evidenţă 
- tipizate cerere de clasare 
- tipizate raport de expertiză 

 
8.3.2. Resurse umane 

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

- bugetare 
- extrabugetare 

 
8.4. Modul de lucru 
Procesul raportului de activitate se desfăşoară după următoarea procedură: 
8.1.1. Fiecare specialist îşi asumă prin semnătură răspunderea pentru corectitudinea 

punctajului şi a informaţiilor din fişa de evaluare, precum şi a veridicităţii documentelor 
doveditoare ataşate acesteia. În fişă se consemnează şi se punctează numai activităţile / 
publicaţiile / expertizele etc. realizate / publicate în anul evaluat. 

În mod particular, managerii de proiecte/contracte întocmesc o declaraţie care să 
defalce valoarea obţinută prin activitatea fiecărui membru din echipa proiectului din suma 
total încasată pe un contract în anul evaluat. Managerul îşi asumă răspunderea asupra celor 
declarate, în sensul că suma acestor valori coincide cu suma încasată de instituţie în anul 
evaluat. Atât managerul de proiecte/contracte/comitete de organizare, cât şi membrii echipei 
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vor justifica punctajul individual astfel realizat prin ataşarea la fişa de evaluare a unei copii a 
declaraţiei conducătorului de proiect/contract. 

8.1.2. Fiecare specialist completează şi semnează Raportul de activitate şi îl depune, în 
dublu exemplar, împreună cu mapa de documentele doveditoare, la şeful ierarhic. 

8.1.3. Seful ierarhic: 
- verifică informaţiile din raport a fiecărui membru al secţiei / biroului; 
- certifică corectitudinea informaţiilor şi primirea tuturor documentelor doveditoare semnând 
cele două exemplare ale raportului de activitate; 
- returnează fiecărui specialist din secţie / birou un exemplar al raportului de activitate  
semnat. 

8.1.4. Fiecare specialist trimite câte o copie semnată a Raportului, şefului Secţiei 
Cercetare, pe hârtie şi în format electronic (fisier.pdf conţinând fişa semnată scanată). 
  8.2. Evaluarea de către şeful ierarhic reprezintă a doua fază a procesului de evaluare 
înaintea intrării în acţiune a comisiei.  

Fişa de evaluare anuală este un document final în care sunt nominalizate calificativele 
obţinute de specialistul respectiv de-a lungul anului. Pe baza acestora şi pe baza cunoaşterii 
activităţii specialistului în secţia / biroul din care face parte cât şi în cadrul muzeului, a 
modului în care abordează şi rezolvă sarcinile în cadrul instituţiei, precum şi cele 
administrative pe care le-a primit sau care i-au revenit in perioada analizată, specialistul 
primeşte calificativul final anual. 
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9. RESPONSABILITĂŢI  
 

Nr. 
crt. 

Compartimentul (postul) / acţiunea 
(operaţiunea) 

I II III IV 

 0 1 2 3 4 
1 Întocmirea Rapoartelor de activitate / Întregul 

colecţiv de cercetători şi muzeografi din cadrul 
MNS DG 

E    

2 Monitorizarea activităţii ştiinţifice / Şef secţie 
Cercetare 

 V   

3 Avizarea Raportului de activitate / Şeful Secţie 
Cercetare 

  A  

4 Aprobarea rezultatelor monitorizării / Director 
general 

   Ap 

 
9.1. Ordonatorul de credite: 

9.1.1. Pune la dispoziţie planul anual general de activitate. 
9.1.2. Asigură resursele umane şi materiale pentru crearea condiţiilor de realizare al planului 
anual. 
9.1.5. Aprobă formularele de evaluare şi autoevaluare. 

 
9.3. Specialistul 

9.3.1. Îşi desfăşoară activitatea în funcţie de planul general al muzeului 
9.3.2. Realizează toată documentaţia premergătoare şi rezultată în urma activităţii desfăşurate 
9.3.3. Întocmeşte la timp, obiectiv şi relevant raportul de activitate (atât în format tipărit cât şi 
digital) 
 
 9.4. Şeful Secţiei Cercetare 

9.4.1. Urmăreşte corectitudinea, complexitatea şi performanţele înscrise în 
raportul de activitate şi evaluări, precum şi respectarea termenelor de predare, le centralizează 
şi le înaintează directorului general pentru avizare. 

9.4.2. Urmăreşte respectarea şi realizarea planului anual al muzeului. 
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10.  ANEXE 
10.1. Raportul de activitate 
10.2. Evaluarea 
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Anexa 1 
Raportul de activitate 

Raportul de activitate 
Nume, Prenume ________________________ Funcţia 

 
Autoevaluarea activităţii se va realiza după HG 1301/2009, pe programe şi proiecte, conform planului de activitate anual al muzeului, urmărindu-se atingerea obiectivelor 

propuse şi consumarea alocaţiilor bugetare atrase iniţial în mod judicios. 
 

Nr. 
crt. 

Denumire program/ 
proiect 

Scopul proiectului/ 
obiective 

Obiective atinse/ 
realizări 

Nivel interes/ 
beneficiari 

Perioada de 
desfăşurare 

Colectiv/ 
coordonator proiect 

Buget estimat Buget consumat 
(surse de buget: 
subvenţie,sponsorizări, alte 
surse) 

1         

2         

3         

4         

 
Nume, prenume _______________         Data ______________ 
Semnătura 
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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. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  
10. Anexe,   
11. Cuprins  
 


