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PREZENTAREA PROIECTULUI 

1. LVTRODUCERE 

- Proiectul de raţionalizare a sistemului de evidenţă pentru activitatea muzeelor a fost intoc
mit conform prevederilor H.C.M. nr. 1.719/1971 ~i a .Jndicaţiilor de lucru nr. 7" emise de Comisia 
Guvernamentală. 

- La elaborare s-au folosit proiectele de raţionalizare a evidenţei întocmite de Muzeul de artă 
al R.S.R.. l\1uzeul de istorie al municipiului Bucureşti. precum şi fluxurile informaţionale existente 
la Muzeul de istorie al R.S.R., :rvfuzeul de artă populară al R.S.R., Muzeul de istorie naturală .,Grigorc 
Antipa'·, muzeele judeţene din Argeş, Bihor, Gala\i şi Timiş. 

ţean. 
De asemenea, s-a corelat sistemul de e\·idenţă al patrimoniului muzeistic naţional cu cel jude-

Proiectul urmează să fie aplicat la Direcţia patrimoniului cultural naţional, în cele ~O de oficii 
judeţene şi unităţile muzeistice existente în ţară. 

In anul 1975 au funcţionat 357 muzee, din 

Ştiinţe naturale 

Istorie 

Etnografie 

lVIemoriale 

1\rtă 

Tehnică 

!\fix te 

care : 

33 muzee; 

70 muzee; 

-!2 muzee; 

73 muzee; 

70 muzee; 

6 muzee; 

63 muzee. 

In anul 1975 aceste unităţi de cultură au fost \"izitate de un număr de 13.098.753 \"izitatori, 
fiind deschise pentru vizitare cea. 284 zile (media anuală). 

2. CONŢINUTUL PROIECTULUI 

Sistemul de evidenţă priYind activitatea din muzee este proiectat cu ajutorul următoarelor 
piese: 

- descrierea sistemului ; 
- schema logică de desfăşurare a suhactiYi lăţilor muzcalc (anexa 1) ; 

lista purtătorilor de informaţii ; 
- concluziile ce decurg din aplicarea sistemului propus. 

3. DESCRIEREA. SISTEMULUI 

Acţiunile întreprinse de o unitate muzeală au la bază documentul .,Planul anual al unităţii'' 
(cod 20-2-1). Acesta se întocmeşte în corelare cu indicaţiile cuprinse in Planul naţional de cercetare 
elaborat de către Direcţia patrimoniului cultural naţional şi supus spre avizare Comisiei Centrale de 
Stat a Patrimoniului Cultural Naţional. Planul naţional de cercetare în domeniul muzeistic cuprinde 
teme cu caracter prioritar pentru rezolvarea cărora se cer eforturi concentrate. 

De asemenea, .,Planul anual al unită\ii mu zeale'; trebuie să cuprindă necesităţile de dezvoltare 
şi reprezentare muzeistică zonală sau locală, priorităţi dictate de conjuncturi educati\·e ,pe o arie res
trînsă. In acest sens, "Planul anual'' poate fi completat pe parcurs cu unele teme cerute de indicaţii 
exprese ale forurilor tutelare (Comitetele judeţene de cultură şi educaţie socialistă). 

I. SUBi\CTIVITATEA DE CERCETi\RE ŞTIINŢIFICĂ ŞI lMBOGAŢIREA PATRIMONIULUI 
MUZEAL. .'\censlă subaclivitntc se d<?sfă~oară in următoarele direcţii principale : 
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a) Constituirea şi îmbogăţirea patrimoniului. 

_ depistarea, prin cercetări proprii, cole~t~l'ea ~i a:hiz!ţio~~rea de ~ocurnente şi alte mărtur!i 
materiale reprezentatiYe pentru zona de actiVItate a JnSLJtuţJel muzec..,e; de asemenea, donaţJ
ile, transferurile, decrete etc .. pot îmbogăţi patrimoniul muzeal ; 

b) Evidenţa ~i prelucrarea patrimoniului muzeal. 

- determinarea pieselor din colectii ~i catalogarea lor ; 
_ completarea pentru toate genurile de obiecte. a fişelor analitice. Clasificarea purtătorilor 

de informaţii in funcţie de tematici şi de sisteme de regăsire rapidă a informaţiilor. 
Pentru obiectele de valoare deosebită. care f<:c obiectul Legii 63/19i4, evidenţa acestora va fi 

ţinută şi la Oficiile judeţene pentru p2trimcniul cultural naţional şi la Direcţia patrimoniului 
'-'ultural naţional. 

c:) Documentarea ştiintific.:ă (tematică 'ii plan gr<.~fic) pe profile de specialitate care este şi ante
rio~ră, şi posterioară acţiunii de c.:onsti"Lui:·e şi îm bogăţire a pa~rim~niului muzeal şi care atacă, din 
punct de vedere tematic. o arie largă de p:·obleme aferente profllulu1 muzeal concret. 

II. SUBACTIVITATEi\ DE CONSERV,\RE-RESTAUR,\RE i\ PATRIMONIULUI MUZEAL impli
că cercetări in yederea stabilirii raportului just dintre starea de sănătate a pieselor muzeale şi mediul 
ambiant existent în depozi:ele muzeale. stabilirea factorilor de biodeteriorare. măsuri eficiente de 
conser\'are si restaurare. inclusi\· normele de expunere muzeografică a patrimoniului în \'ederea pre
zerYării patJ:imoniului muzeal. 

III. SUBACTIVITi\ TE.\ DE \'..-\ LORIFIC\RE ..-\ P.-\ TRIMONIULUI :rvlUZE.-\L se exercită prin 
intermediul : 

a) expoziţii de b·,ză ; 
b) expoziţii temporare ; 
c) expoziţii itiner,mtc; 
d) sesiuni !?l.iintifiLc; 
e) simpozi.oane : 
f) lectorate ; 
g) seri muzeale ; 
h) ghidaje; 
i> studii psiho-pedagogice pentru optimizarea relaţiilor muzeu-puulic ; 
j) publicaţii de specialitate (s~udii, albume, cataloage de colecţii etc.) ; 
k) publicaţii de popularizare (pliante, afişe, cărţi poştale, diapozitiYe, filme etc.) ; 
l) schimb de publicaţii - in ţară ~i străinătate; 

m) reclame - radio. T.V .. afi~aj. 

I. SUBACTIVITATE:\ DE CERCET,\RE ŞTIINŢIFICĂ ŞI IMBOGAŢIRE A PATRIMONIULUI 
M"CZEAL. 

Procesul de documentare şi cercetare ştiinţifică, reclamat de indeplinirea prevederilor "Planului 
anual", duce în final la dezyoJtarea colecţiilor muzeale. Obiectul muzeal intrat în patrimoniul muzeal, 
prin achizitii (la teren şi din sectorul partic.:ular). donaţii. decrete, transferuri etc., se inscrie în Regis
trul de evidentă centralizată de către conserYatorul (gestionarul) general al muzeului, primind un nu
măr de inventar. Deoarece registrul general de evidenţă va fi înlocuit treptat de fişierul general al 
patrimoniului, conserYatorul (gestion<n·ul) general al muzeului Ya urmări inregistrarea consecutiYă a 
numerelor de im·entar. Acest număr este trecut şi pe obiectul înregistrat. După efectuarea acestei ope
raţii, obiectul este predat conserYatorului secţiei de specialitate (şefului de depozit; pe baza unui 
proces-verbal de predm·e-prilnire (cod H-1-03). In baza acestui document, conserntorul secţiei (şeful 
de depozit) înregistrează obiectul in Registrul inventar parţial (coleţiei, depozitului) (cod 20-2-7) sub un 
al doilea număr de inYentar (al secţiei, colecţiei sau depozitului). In consecinţ.ă, atit numărul de inven
tar al evidenţei centralizate cit ~i cel al secţiei (colec:ţiei, depozitului) sînt trecute pe obiect sub Jormă 
de fracţie (nr. general/nr. parţial). 

In cazul achiziţiilor la sediu se întocmeşte de către ofertant o ofertă (cod 20-2-4) care este su
pusă discuţiei Comisiei de achiziţii a muzeului, şedinţă în care se încheie un act de evaluare (cod 
20-2-6) care cuprinde totalitatea ofertelor discutate cu acest prilej. 

Cînd achiziţiile se efectuează pe teren se incheie un contract de vînzare-cwnpărare (cod 20-2-5'· 
semnat de către un imputernicit al consiliului popular de pe raza căruia se face achiziţia. Semnătur~ 
confirmă sumele plătite de către cercetătorii muzeului ofertantului. Cind suma depăşeşte 5.000 (cinci 
mii) lei pentru o singură piesă achiziţionată, plata se va efectua după ce oferta este supusă spre vali
dare comisiei de achiziţii a muzeului. Sub această sumă per unitate plăţile se efectuează pe loc, chiar 
dacă totalul valorii obiectelor achiziţionate de la un singur ofertant depăşeşte cifra menţionată mai 
sus. 
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După ce bunul cultural a ajuns in scqia (colecţia. depozitul) pentru c<tre este destinat se intoc
me~te fişa <malitică de c\·idenţă a obiectului, in urma cercetării lui. a dctlelor culese despre el cu 
p:ilejul ~chiziţiei sau a parcurgerii bibliografici aferente. Pentru obiectele susceptibile să facă parte 
dm patnmoniul cultural naţion;:Jl. fi~a analitică de evidenţă se intocme!?te in 3 exemplare : 1 exemplar 
la muzeu. 1 exemplar la oficiul judeţean. 1 exempbr la D.P.C.N. Fi!la analitică de exidenţă cuprin
de date, descrierea amănunţită a obiedului. referiri de natură documentară. precum şi desenul sau foto
grafia obiectului respecti\·. 

Datorită unei mari di\·ersilăţi de domenii de acti\·itate şi deci a unei mari tipologii a bunurilor 
culturale au fost adoptate un număr de fişe, după cum unrrază : 
- Fişa analitică de Ştiinţele naturii - cod 20-2-52 ; 

Fişa analitică de Istorie. ,\rlă plastică .. -\rtă dccorath·ă. Tehnică. ?vlemoriale. Nti!nismatică. Filatelie _ 
cod 20-2-5:3 ; 
Fişa analitică de Autor - cod 20-2-G-! : 
Fişa analitică de Etnografie. Artă populară - cod 20-2-65; 
Fişa analitică de carte. manuscris - cod 20-2-5-! : 
Fişa analitică de arheologie - coei 20-2-55 ; 
Fişa analitică de topografie arhcologică - coei 20-2-56 ; 
Fişa analitică de monumente ele arhitectură - cod 20-2-5i : 
Fişa analitică de ansambluri de arhitectură - cori 20-2-58 ; 
Fişa analitică de 1·ezen·aţii de ~.rhitectură - cod ~0-2-59: 
Fişa analitică de pictură murală - cod 20-2-60; 
Fişa anexă de pictură murală - cod 20-2-61 : 
Fişa de colecţie - cod 20-2-G2 ; 
Fişa de. rezen·aţii naturale - cod 20-2-G:~. 

Il. SUBACTIVITATE:\ DE CONSER\"ARE ŞI RESTAURARE .-\. P,\TRil\lONIULUI cuprinde 
operaţiile ce se referă la păstrarea in condiţii optime a obiectelor muzeale. 

După inscrierea obiectelor in Registrul de et:idenţă a secţiei (colecţiei). consen·atorul întocmeşte 
Fişa de consert;are a obiectului (cod 20-2-iO şi anexa 20-2-71) care-i menţionează starea de sănătate 
la dat.a respectivă. precum şi menţiuni referitoare la eventualele operatiuni de restalirare suferite. 

Prin activitatea de restaurare a patrimoniului se intelege totalitatea operaţiilor la care sint su
puse obiectele in Ycderea reconstituirii formei iniţiale sau a consolidării lor, pentru a le menţine 
intr-o stare de conservare optimă. 

Obiectele care necesită operaţii de restaurare sint selecţionate de către consen·atorul secţiei ~i 
restaurator. Consenatorul predă obiectele ce trebuiesc restaurate cu proces-t·erbal de predare-primire. 
(14-1-03) vizat de şeful secţiei !!i diredor. Restauratorul înregistrează obiectul in registrul de et·iden
ţă-restaurare şi incepe intocmirea dosarului de restaurare care are numărul curent din registrul de 
e\·idenţă-restaurare. Dosarul de restaurare este o sumă de referate şi procese-verbale ·întocmite de-a 
lungul timpului. 

Dosarul de restaurare este documentul care prezintă in rezumat intregul proces de restaurare. 
In cadrul Comisiei de restaur2re care se compune din specialişti din toate secţiile muzeului se pun 
in discuţie diferitele modalităţi de restmn·are. men ţionindu-se lucrările ce :rebuiesc făcute obiectelor 
ilduse spre restaurare. 

După incheierea procesului de restaurare es ~e in•runită din nou comisia de restaurare pentr~1 
recepţionarea lucrărilor efectuate. Recepţia se \·a opera intr-un proces-verbal de restaurare. 

Restauratorul Ya preda obiectul consen·atorultli secţiei cu proces-verbal de predare-primire. 

III. SUBACTIVITATE,\ DE VALORIFICARE :\ PATRI:i\10::'-!I"ULUI se re:tlizc:1ză prin 

- Expoziţii de bază, temporare şi intinera te : 
- Sesiuni ştiinţifice. simpozioane. lectoratc. confcrin\c, sesiuni muze2lc ~.;i reclame ; 
- publicaţii. 

a) Expoziţiile de bază ale muzeelor constituie principolul mijloc de valorific:;re complexă cul
tural-educativă a patrimoniului de care dispune. 

Acestea sint rezultatul unor studii prcalabi le efectuate asupra patrimoniului propriu, cit şi 
asupra realităţilor din raza ele activitate a instituţiei muzeale. 

Documentaţia ştiinţifică (tematică ~i plan grafic) este trimisă spre a\·iz<lre la forul tutel<u·. După 
m·izare se înaintează intreprinderii specializate, ca re execută lucrarea. 

Expoziţia aprobată pentru a fi dată in circuitul de Yizitare se predă cu proces-n~rbal de pl·edare
primire, (14:...1-03) de către consen·ator la organele de pază sau de supra\·eghcrc. 

b> Expoziţiile temporare valorifică cultural-educati\· materialele existente in patrimoniul muze
elor. colecţii particulare etc., fiind organizate cu prilejul unor aniversări in scopul informării publi
cului ~i adincind o anumită tematică. 

Propunerile pentru organizarea expoziţiilor temporare emană de la secţiile de specialitate şi 
sint prinse in planurile anuale ale muzeului. Tematica expoziţiei este propusă de muzeograf şi alcă
tuită in urma unei etape de investiga\ie şi cercetare anterioară. In afara lucrărilor existente in patri
moniul secţ.iei se cercetează ~i alte colecţii particulare sau de stat care conţin lucrări ce se încadrează 
in tematica propusă. 
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- In \"ederea împrumutării lor instituţia organizatoarc trimite o adresă: instit11(ia sul! cokc:ţi<l 
particulară aprobă in scris că este de acord cu imprumutul. precum ~i condiţiile împrumutului. 

- Specialistul se deplasează ~i preia lucrările cu proces-verbal de predare-primire (2 Pxcm
plare - unul la imprumutător. unul în secţia de specialitate- 14-1-03). 

După aducerea lucrărilor la muzeu incepe procesul de selecţionare; fiecărei lucrări i se f<tcc o 
fişă analitică de evidenţă însoţită de o fotografie (numai dacă acestea nu au fişe de evidenţă). 

- Pe baza fişelor analitice de evidenţă muzeograful elaborează catalogul expoziţiei. Catalogul 
redactat se definitiYează în cadrul secţiei ~i după aprobare se trimite spre tipărire cu o notă telmiC'ă 
de însoţire. 

- După organizarea expoziţiei lucrările se predau de către muzeografi cu proces-Ycrbal de 
predare-primire către pază sau personal de supraveghere. 

c) Expoziţiile itinerante se organizează în localităţi, centre, instituţii, întreprinderi etc .. pe baza 
unor materiale originale, mulaje, facsimile şi fotocopii, pentru a susţine convingător o anumită tema
tică. Materialul original se transportă împreună cu fişele de conservare aferente (20-2-70). 

d) Sesiunile ştiinţifice şi simpozio;:mele sint forme de manifestare specifice pentru a valorifica 
rezultatele cercetărilor proprii sau a celor in colaborare, pentru a da in circuitul ş~iinţific o serie de 
obsen·aţii obţinute in acti\·itatea muzeistieă. 

e) Publicaţiile sint o urmare firească a studiilor efectuate asupra patrimoniului m~1zeal sau 
asupra realităţilor din zona in care-şi desfăşo2ră activitatea instituţia muzeală. 

Subactivitatea de popularizare este tot o form:i de Yalorificare a patrimoniului muzeal. 

a) Lectorate cu elevii. Se in:ocmeşte o adresă de către şcoala care intenţionează să înfiinţeze 
un lectorat cu elevii şi solicită inscrierea la această manifestare, anexind un tabel cu elevii· inscri~i. 
Acelaşi mod de organizare se utilizează şi in cazul lectoratelor organizate la diverse intreprinderi. 

- Muzeograful concepe programul lecţiilor cu elevii, care este aprobat de org<mele desemnate 
şi se comunică cu adresa de însoţire la inspectoratul şcolar respectiv. 

b) Conferinţe în unităţi. 
Se întocmeşte programul acestor conferinţe în fabrici, institu\ii, şcoli etc., in scopul populariză

rii patrimoniului muzeaL acţiunilor de ridicare a niwlului cultural-educativ. 

c) Organizarea unei seri muzeale şi a simpozionului -evocare. 
Muzeograful delegat cu organizarea serii muzeale întocmeşte un referat cu propunerea conţinu

tului şi numele colaboratorilor şi a materialelor necesare (invitaţii, afişe, flori, anunţ radio-TV, film, 
eventuale colaborări etc.~ semnat după caz de şeful secţiei ; referatul este aprobat de director. 

Muzeograful întocmeşte o adresă către Comitetul pentru Presă şi Tipărituri căreia îi ataşează 
textul invitaţiei ; adresa este semnată de şeful secţiei şi director ; după obţinerea \'izei "T" pentru 
textul invitaţiei, muzeul face o adresă-comandă către tipografie. 

- După incheierea acţiunii. după caz, muzeul expediază o scrisoare de mulţumire colabora
torilor serii muzeale ; scrisoarea este semnată de şeful secţiei şi director. 

d) Publicitatea se realizează prin anunţuri, reclamă in presă sau radioteleviziune. sau contacte 
nemijlocite cu beneficiarii acţiunilor. 

Muzeul întocmeşte o adresă către presă sau radio, căreia îi ataşează textul anunţului ; cele 
două documente sint aprobate de şeful sec\iei, de contabilul şef şi director, este înregistrată şi trimisă 
la ziar. revistă, radio etc. 

IV. SUBACTIVITATEA. DE PREGATIRE ,\ CADRELOR se realizează in instituţie şi pe plan na
tional de Centrul special de pregătirea cadrelor de pe lîngă Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste. in 
conformitate cu planurile de învăţămînt şi de reciclare aprobate, precum şi prin forme de doctorat, cursuri 
post-uniwrsitare, specializări in străinătate etc. 

In concluzie, prin aplicarea prezentului proiect in activit,atea specifică muzeelor, la nivel re
publican, in Direcţia patrimoniului cultural naţional, la nivel judeţean in oficiile patrimoniului cultu
ral naţional şi in toate unităţile muzeistice din ţară. se instituie un mod unitar de planificare, urmă
rire. raportare şi evidenţă centralizată a acţiunilor şi bunurilor culturale din patrimoniul muzeistic al 
ţării. 

Evidenţa bunurilor culturale susceptibile de a face parte din patrimoniul cultural naţional ~i 
in alte instituţii cum sint bibliotecile, instituţiile de cult, precum şi alte instituţii sau organizaţii deţi
nătoare de colecţii sau bunuri culturale ocrotite de Legea patrimoniului cultural naţional se \'a ţine 
utilizind acelaşi model de fişe. şi in conformitate cu prevederile Legii 63/1974. 

Eficienţa economică pre\'ăzută reprezintă o reducere cu 84,10j0 a numărului de formulare (de l<l 
168 existent la 25 propus) a muncii de evidenţă cu 40,4o;0 (de la 5.073 mii ore la 3.026 mii ore) şi a 
consumului de hirtie cu 41o;0 . 
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LISTA 

fornwlarelor tipizate elin activitatea muzeelor 

1. Plan de muncii anual, Cod 20-2-1. Format .!14. Se dactilografiază pe ambele feţe, în 3 exemplare, 
conform modelului aprobat. Un exemplar se înaintează la D.P.C.N., pentru centralizare şi aprobare 
în Comisia Centrală de Stat a Patrimoniului Cultural Naţional, un exemplar se remite Comitetului 
pentru cultură şi educaţie socialistă, al treilea exemplar rămîne la muzeu. 

2. Plan ele cercetare cmual, Cod 20-2-2, Format .A.4. Se dactilografiază pe ambele feţe. în 3 exemplare. 
conform modelului z,probat. Un exemplar se înaintează la D.P.C.N., pentru centralizare şi aprobare 
in Comisia Centrală de Stat a Patrimoniului Cultural Naţional. un e;{emplar se remite Comitetului 
pentru cultură ~i educaţie socialistă. al treilea exemplar rămîne la mu?eu. 

3. Plan tematic curent, Cod 21-3-1, Forlllat A4. :..1odelul se găseşte în "Proiect Edituri". Se dactilo
grafiază pe ambele feţe, în 3 exempl2.re. Un exemplar se înaintează la D.P.C.N., pentru centra
lizare şi aprobare in Comisia Centrală de Stat a Patrimoniului Cultural Naţional, un exemplar 
se remite Comitetului pentru Cultură şi Educa\ie S:~cia!j;aă. al treilea exemplar rămîne la muzeu. 

·L Plan de muncL! - raport indit•idual, Cod 20-2-3, Format A4. Se tipăreşte, pe hirtie, pe ambele 
feţe, conform modelului aprobat. El constituie extrasul de sarcini ce revin trimestrial spre reali
zare unui angajat şi justificarea retribuirii primite în funcţie de indeplinirea acestor sarcini. Cer
tificarea execuţiei se face de către şeful corn partimentului în care lucrează angajatul. 

Se completează un singur exemplar pentru fiecare trimestru. 

5. Ofertă, Cod 20-2-4. Format A4 şi A5. Se tipăreşte, pe hîrtie, pe ambele feţe. conform modelului 
aprobat. Se completează de ofertant şi se depune, sub număr de înregistrare ia muzeu. El consti
tuie bază de discuţie, apreciere· şi decizie în comisia de achiziţii a muzeului. In cazul cînd achiziţia 
se efectuează la teren nu se mai întocmeşte oferta. 

Se completează un singur exemplar. 

6. Contwct de 'l:înzare-cwnpârare. Cod 20-2-5. Format rl4 şi :15. Se tipăreşte, pe hîrtie, pe ambele 
feţe, conform modelului aprobat. El se incheie după ce oferta a fost discutată în Comisia de 
achizitii. Sint exceptate de la această regulă doar contractele încheiate in urma achiziţiilor efec
tuate la teren, cind plata se certifică de către Consiliul popular al comunei de pe raza căreia se 
achiziţionează sau de către un alt organ de stat imputernicit al consiliului pop:1lar. 

Se completează in două exemplare. 

7. Act ele evaluare, Cod 20-2-6, Format. A4. Se tipăreşte, pe hîrtie, pe ambele feţe şi se încheie in 
urma discutării ofertelor (sau a achiziţiilor efectuate pe teren) prin care obiectele sînt propuse a fi 
incluse în patrimoniul muzeal. El constituie <1ctul centralizator al ofertelor, cu specificarea sume
lor ce se acordă pentru fiecare ofertă. După discutarea ~i a\·izarea lui de către forul tutela:-. este 
introdus in bancă pentru efectuarea plăţilor. Odată cu efectuarea plăţilor se incheie contractele de 
\·inzare-cumpărarc între ofcrtant şi muzeu. In cazul achiziţiilor la teren. actul de evaluare va 
cuprinde toate contractele de Yînzare-cumpărare încheiate şi Yizate în zona de unde se face achi
ziţia. iar şe-dinţa comisiei are drept scop \'alidarea calităţii muzeale a obiectelor deja achiziţionate. 

Se completează in trei exemplare: 1 pentru serviciul contabilitate. 1 pentru gestionarul 
general al muzeului, 1 pentru secretarul comisiei de achiziţii. 

8. Bon de mişcare a mijloacelor fixe, Cod 14-1-03. Modelul se găseşte in .. Proiectul de activitate fi
nanciar-contabilă''. Se va completa în trei exemplare : 1 pentru primitor, 1 pentru predător (gestio
nLJ.rul obiectelor muzeale). 1 exemplar rămine in bonier la contabilitate. 

La completare se VLl ţine seama de următoarele precizări : 
la rubrica .. Data dării in folosin\ă" se \'a trece data de la care curge termenul de imprumut 
(in sensul .. De la data'') ; 
la rubrica .. Amortizarea calculată pină la predare'· se \'a trece data la care trebuie să înce
teze imprumutul (in sensul .. Pină la data"); 
la rubrica "Inregistrat la serviciul mecanic şef" \'a semna şeful secţiei din inventarul căreia 
se scot temporar obiecte muzeale. 

:\cest tip de bon de mişcare se foloseşte pentru toate cazurile de imprumut de bunuri muzeale. 
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9. Registm inventar parţial, Cod 20-2-7, Format A-1. Se tipăreşte pe hirtie. pe ambele feţe. Scr\'C!ite 
la inventarierea obiectelor muzealc aflate in depoz1te sau cole-cţii disparate. Se prezintă sub formă 
de registre a cîte 50 pagini (25 file) sau 100 pagini (50 file). 

10. Registrul ,,Evidenţa gmpmilor de vizitatori", Cod 20-2-8, Format A4. Se adaptează manual, con
form modelului aprobat, registre care pot fi procurate din comerţ. Se completează pe ambele feţe. 

11. Fişă de teren (după model U.VESCO), Cod 20-2-9, Form.at A6. Se completează intr-un singur exem
plar, pentru obiectele achiziţionate sau recolta te pe teren. Fişa are o parte, de dimensiuni reduse. 
care se detaşează de restul fi şei şi se aplică obiectului recoltat. In cadrul colecţiei constituite la 
teren se va da, temporar, un număr de inventar (incepind cu 1~, acelaşi pe cuponul de însoţire 
al obiectului şi pe fişa rămasă la cercetător. După aducerea obiectelor în muzeu. fişa rămasă la cer
cetător va fi depusă şi va constitui evidenţa primară a obiectelor achiziţionate (pînă la completare<1 
fişelor analitice de evidenţă). 

Fişa se tipăreşte pe carton. pe ambele feţe. 

12. Fişă analitică de evidenţă, Ştiinţele naturii. Cod 20-2-52, Format A4. 
13. Fişă analitică de evidenţă, Istorie, artă plastică, artă decomtivă, tehnică, memoriale, r.umismatică, 

filatelie, Cod 20-2-53, Format A4. 
14. Fişă analitică de evidenţă, Carte-manuscris. Cod 20-2-54, Format A4. 
15. Fişă analitică de evidenţă, Arheologie, Cod 20-2-55, Format A4. 
16. Fişă analitică de evidenţă, Topografie arheologică, Cod 20-2-56, Format A4. 
17. Fişă analitică de evidenţă, Monwnente de arhitectură, Cod 20-2-57, Fonnat .... 14. 
18. Fişă analitică de evidenţă, Ansambluri ele arhitectură, Cod 20-2-58, Format A4. 
19. Fişă analitică de evidenţă, Rezervaţii de arhitectură, Cod 20-2-59, Format A4. 
20. Fişă analitică de evidenţă, Pictură murală, Cod 20-2-60, Fonnat A4. 
21. Fişă anexă pictură murală, Cod 20-2-61, Format A4. 
22. Fişă de colecţie, Cod 20-2-62, Fornwt A4. 
23. Fişă analitică de evidenţă, Rezervaţii naturale, Cod 20-2-63, Format .4.4. 
24. Fişă analitică de evidenţă, Autor, Cod 20-2-64, Fonnat A4. 
25. Fişă analitică de evidenţă, Etnografie, artă populară, Cod 20-2-65, Format ,l·l. 
26. Fişă de conservare, Cod 20-2-70. Fonnat ,14. 
27. rlnexa la fişa de conservare, Cod 20-2-71. Format A4. 
28. Fişă-document pentru sel.ecţie manuală (Uniterm), Cod 20-2-72. Format 1lS. 
29. Declaraţie, Cod 20-2-50, Format AS. Se completează in două exemplâre. numai de către instituţiile 

de stat. Un exemplar rămîne la unitatea declarantă, al doilea exemplar se depune la Oficiul pentru 
patrimoniul cultural naţional pe raza căruia funcţionează unitatea socialistă de stat. Se tipăre~tc 
pe .hirtie sau se dactilografiază pe ambele feţe. 

30. Declaraţie, Cod 20-2-51, Fonnat A4 şi 1/2 .4.4. Se completează in două exemplare de către organi
zaţii obşteşti. culte religioase şi persoane fizice. Un exemplar rămîne la declarant. celălalt se 
depune la Oficiul pentru patrimoniul cultural naţional pe raza căruia se află sediul sau domiciliul 
declarantului. In funcţie de numărul de bunuri culturale care trebuie declarate, se foloseşte 
formatul A4 sau 1/2 A4. Se tipăreş:e pe ambele feţe, pe hirtie. 

31. Cerere de aviz in vederea trimiterii peste frontieră a bunurilor culturale, Cod 20-2-80, Format il5. 
Se tipăreşte pe hirtie" pe ambele feţe. Se completează de către solicitantul avizului necesar tri
miterii peste frontieră a bunurilor culturale şi se depune la Oficiul pentru patrimoniul cultural 
naţional, intr-un singur exemplar, împreună cu documentaţia fotografică aferentă. 

32. Fişă de expertiză, Cod 20-2-81, Format A5. Se tipăreşte pe hîrtie, pe ambele feţe. Se completează, 
in două exemplare. de către specialiştii oficiu lui unde s-a depus cererea de aviz în vederea tri
miterii peste frontieră a bunurilor culturale. Cererea. fişele de expertiză şi documentaţia foto se 
remit D.P.C.N., pentru a fi supuse discutiei şi avizării in Comisia Centrală de Stat a Patrimoniului 
Cultural Naţional. După. avizare. toate documentele se expediază oficiului. 

Un exemplar al fişei de expertiză şi o fotografie se eliberează solicitantului pentru intocmirea 
formalităţilor vamale. Al doilea exemplar se indosariază alături de cererea care a declanşat proce
sul de expertizare. Cind a\'izul C.C.S.P.C.K. este negativ, solicitantul este incunoştiintat de conţi
nutul acestuia fără să i se elibereze Heun document. In caz de contestaţic. se reface documentaţi<~ 
iniţială. adăugîndu-se un proces-verbal care detaliază informaţiile obţinute prin contraexpertizareCJ 
bunului cultural solicitat pentru scoaterea peste frontierele ţării. 

Fişa de expertiză poate fi folosită şi in caz de validare a calităţii de bun cultural autentic. 
N. B. Fişele de la nr. 11 la nr. 28 inclusi\' se tipăresc pe carton, pe ambele feţe. Instrucţiunile 

de completare a lor nu fost remise oficiilor judeţene pentru patrimoniul cultural naţional. Fişelc se 
completează in trei exemplare : 1 exemplar rămîne la muzeu, 1 exemplar rămîne la Oficiul pentru 
patrimoniul cultural naţional, 1 exemplar se remite Directiei patrimoniului cultural naţional. Se ex
ceptează de la această ultimă cerintă fişa dc la nr. 2S (Uniterm). 
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,\CTE NOR:\L-\TI\"E PHI\T\ D :\CTI\TL\TL\ l\1UZE,\LA 

1. Dccrc•t 111/1951 p:·i\·ind reglementarea bur.urilor de orice fel supuse confiscării, confiscate. Dră 
ma~tenitori. precum ~i :_1 unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor bugetare. 
- InstrucUunile l\L F. 6.-!91/1951 şi 1.5291196] pentru aplicarea Decretului 111/1951. 

·) Decretul 409/1955 pri\·ind reglementarea t:-:msmiterii bunurilor proprietatea statului. 
-- Instruqiuni:e C.S.C.:\. G-!3/1966 priYind reglementC~rca transmiterii ~i imprumutării de opLI'l 

de artă plastică din inn'ntarul colecUilor de stat. 
3. Dt'crctul 478/195-! priYind donaţiile făcute stJt~ilui. 
-l. li.C.l\1. G32/1957 pri\·_ind r.:mur!erarea autorilor ~i stabilirea tarifelor ~i a modalităţilor de p:<ttă. 
;J. ll.C.l\I. 1.00:-3/1963 cu pri\·ire 1?. une)c măs~1ri de imbun[tt3ţire :1 cnndil,iilcr de ncti·.-it<1te in do>11e

niul :trtelor plastice. 
lj_ H.C.l\L 2_2:30/1961 pri\·ind gestion::m:a bunwilo!'. 
7. Legea 22/1969 priYind angajarea gestionarilcr (c:on~en·atorilor) constituircrt d·~ gar<tn\ii ~;1 răspun-

derea in legătură cu gestio:1area bunurilor. 
Instrucţiunile C.S.C.,\. pentru <•.plicare~t Legii 22/1969: 
Instrucţiunile C.S.C . .-\. 5:30/1962 pentru c<:s~~rca cărţilor şi publica\iilor date în aplicme~t I!.C.~L 
771/1962 : 
Norme meto::lolo~ice priYind contabilita~c~. unităţilor bugetare aprobate prin Orclintil ::\lin:st(f\1-
lui Finantcl·Jr nr. 596 din 31 dec. 1970. 

n. Legea 11/l971 cu priYire la orgc:nizarea ~i conducerea unităţilor socialiste de stat. 
!l. Legea 12/19il pri\·ind incadrarea ~i promoYZ!rea in muncă a personalului din unităţile socialiste ele 

stat. 
10. 1-LC.l\I. 591/1955 reglementarert c:ontr~tcte]or p:-i \'itoare la executarea lucrărilor de artă p\;stic;J 

p:·ccum ~i 2.chiziţiilc de lucrări de ~rtă plas~ică ~i de obiecte de muzeu (modificat prin Decret 
:)21/1956 dreptul de autor). 

J l. D:o.'crct 466/1966 priYind transmiterea de bunuri către C.C. al P.C.R. 
12. H .C.l\1. 1.885/19 70 organizarea ~i conducereC\ con tabilită ţii, atribuţiile ~i răspunderile conducătorului 

ccmp:wtimentului financ:i<lr contabil. 
13. ll.C.::\I. 1.346/1971 - măsuri referitoare la funcţionarea şi organizarea C.C.E.S. 
1! II.C.l\I. 771/1962 - aprobarea regulamentului privind declararea şi casarea bunurilor aflate in 

c:d:ninistrarea opcratiYă a intreprinderilor bugetare (modificat H.C.M. 2.582/1966). 
15. Decret 303/19Î2 priYind organizare"' ~i execu t:nea pRzei bunurilor in \'ederea apărării. int~H·iri i ~i 

dezYol~ării an1ţiei naţionale. 

l G. Decret 2:H/19Î-! - paza bunurilor. 
17. Dec:·cc 2:32/19Î-! - prevenirea ~i stingerea incendiilor. 
1B. Lcgc;t D/191 -} controlul fina:1ciar pre\'enti\·. 
HJ. Dispozi\ia !B/1963 a l\Iuzeului ele ;-:rtă al R. S. Romania pri\'ind funcţionarea atelierelor muzeului. 
20. Rcgul;:m1cntul de organizare şi funcţionare <1 muzeului. 
'21. Hegulamcn:ul de ordine interioară. 
22. Legl?a 6:3/1914 -- Ocrotirea p<ttrimoniului cultural naţional al R..'.). Romania. 
:2:3. Decret 52il9Î5 pri\'ind aprobarea componenţei Comisiei Centrale de Stat a Patrimoniului Culwr~tl 

~~t\i0n:1l. prcc-t:m ~i a biroului accsteic.. 
~-!. D~c-ret !'d/1<:lÎ5 pri\·ind categoriile de bunuri culturale c:are nu fac ,parte din patrimoniul cultural 

naţion:!l 'iÎ criteriile de a\·izare de către Comisia Centrală de Stat a Patrimoniului Cultur<tl Na
ţional pl'ntru trimiterea lor peste graniţă. 

25. Dt:crct 1:3/1!17;) pri,·ind Comisia Centrală de StRt a Patrimoniului Cultural Naţional. oficiile pentru 
patrimoniul cultural na\ional - judeţean !ii al municipiului Bucure~ti precum şi laboratoarele 
de restaurare a bu:1urilor din patrimoniul eul tura! naţional. 

26. H.C.1\l. :31111975 pri\·ind criteriile de stabilire a Yalorilor nominale ale bunurilor din patrimoniul 
cultural naţional. 

U. II.C.11. :312/Hl75 pri,·incl criteriile de stabilire a preţurilor de achiziţii a bunurilor din patrimoniul 
cultur;l] naţional. 

2fl. Codul muncii. 
:!9. Cnclul civil. 
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JO. Codul penaL 
31. H .C.M. 1.653/1 !J 74 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea, incadrarea şi funcţionarea 

formaţiilor civile de pompieri. 
32. H.C.M. 66111958 privind păstrarea şi folosirea m onumentelor de cultură. 
33. Instrucţiuni C.S.C.i\. nr. 813/1966 publicate in B.Of. nr. 49/1966 privind organizarea expoziţiilor 

de artă plastică. 
34. Dispoziţia C.C.E.S. nr. 58/1976 privind delimitarea unor sarcini în legătură cu activitatea de in

drumare şi control a muzeelor de artă şi a secţiilor de artă ale muzeelor complexe. 
35. Dispoziţia C.C.E.S. nr. 262/1975 privind stabilirea personalului de specialitate din cadrul D.P.C.N. 

imputernicit a constata şi sancţiona contravenţiile prevăzute de Legea nr. 63/1974 a ocrotirii pa
trimoniului cultural naţional al R.S.R. 

36. Dispoziţia C.C.E.S. nr. 244/1975 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea numărului maxim 
de personal necesar activităţii laboratoarelor de conservare şi restaurare a bunurilor care fac parte 
din patrimoniul cultural naţional şi oficiile pentru patrimoniul cultural naţional judeţean şi al mu
nicipiului Bucureşti. 

37. H.C.M. 1.160/1955 aprobă lista bunurilor de cultură. 
38. H.C.M. 1.12611960 completează lista aprobată prin I-I.C.M. 1.160/1955. 
39. Dedzia Consiliului de Miniştri nr. 7711957 - măsuri de ocrotire a rezervaţiei arheologice "Cetă

ţile dacice din munţii Orăştiei". 
40. H.C.M. nr. 1.619/1957 dobîndirea şi pierderea calităţii de monumente de cultură a unor construcţii 

de pe teritoriul R.S. România. 
41. Legea sistematizării nr. 58/1 noiembrie 1974. sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi 

rurale. 
42. Legea nr. 13/31 iulie 1974, legea drumurilor. 
43. Decret 301/1971 - devenit Legea 60/1971 - Infiinţarea, organizarea şi funcţionarea C.C.E.S. 

Modificări: 

Decret 134 publicat în B.Of. :~9/19.04.1972; 
- Decret 152 publicat în B.Of. 71/16.06.1972 ; 
- Decret 76 publicat în B.Of. 22/04.03.1973 ; 
- Decret 230 publicat în B.Of. 57/23. 04.1973. 

-14. Decret 703/1973 - devenit Legea nr. 26/1974. Stabilirea normelor unitare de structură pentru in-
stituţiile cultural-educative, modificat prin Decret 189 publicat în B.Of. nr. 121/12.10.1974, de,·enit 
Legea nr. 73/1974 şi prin Decret 13/1975. 

45. Decret 321/1956 - Dreptul de autor. 

Modificări : 

Decret 358/1957 publicat în B.Of. 21/3.08.1957; 
Decret 1.172/1968 publicat în B.Of. 174/30.12.1968. 

46. H.C.M. 1.037/1952 - Reglementarea planificării. cheltuirii şi controlului fondului de retribuire 
pentru personalul nescriptic, modificat prin H.C.M. 480/29.04.1972. 

':!7. Legea 57/1974 - Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii, modificată prin Decret 74, 
publicat în B.Of. 70/13.07.1975. 

48. H.C.M. 69/1975 - Aplicarea formelor de retribui-re, modul de stabilire a retribuţiei tarifare, con
diţiile de acordare a retribuţiei. aplicarea sistemului premia! şi criteriile pentru cla-sificarea unită
ţilor social-culturale. 

49. Decret 151/1975 - Autofinanţarca unor activităţi ale instituţiilor de stat (case de filme, edituri, 
presă, inslituţii artistice, ARI.-\, muzee, case de cultură etc.). 

-18-
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INSTITUŢIA 

PLAN DE MUNCĂ PE ANUL. ...................... . 

Ne 1 

1 

-
Obiectiv Termen ':'· . 

1 2 

Cap. I Subactivitatea de cercet;n·e ~liinţific<-t ~i evidenţă a patrimoniului rnuzeal. 
Cap. II Subactivitatea de conservai·e-rest<tur<tre ;1 patrimoniului muzcal. 
Cap. III Subaetivitalea de v<tlorificare cultur;ll-cducativtl a patrimoniului muzcal. 
Cap. IV Subaetivitatea de perfecţionare a cadrelor. 
Cap. V Subaetivitatca administraliv-gospodărcasc;i. 

Cine cxeeu\[1 

3 

Cine 1·iispundc Men ţi uni speciale 

4 5 

Cod. 20-2-1 Format :\-1 l~ www.cimec.ro



INSTITUŢIA 

Nr. 
c-rt. 

o 

Tema de ccrcclan· 

PLAN DE CERCEI ARE PE ANUL 

LOl'itlilatC'a, inslituţi 1 
sau zontl 

') 

Coledind, 
in col;lb:Jran· 

c·u alt(' inslilll ţii 

l'c·;·ioada 
ck 

((.'('I"C'lill'(' 

4 

Chc·lluic• 1: 

• 1 ;J !·o')~ 1 ~ l • 

Ll'i 

---··--· ----

Forme• de• ,·~dori fiL·;u·c 
pt·e,·ă/.Ull' 

www.cimec.ro



INSTITUŢIA 
.-l proba t, 

PLAN DE MUNCĂ- RAPORT INDIVIDUAL PE TRIM. 

N:-. 
crl. 

o 

Tot·. 

Obiccti~·ul 

-------------------------------. 

Tct·mcn 

planificat realizat 

., :r 

fu11cţiu 

;\lodul dt• realiz<11T 
Cc-rlific;u·c;t cxccu(iei -
~d de- compartiment 
(mcnţiuni spN·ialc) 

--------·---------------·--·-- ----------------------

Cod. :!0-2-:J Fnm1al .\~ l:! www.cimec.ro



(F er·so) 

o 1 2 :3 4 :J 

1 www.cimec.ro



OFERTA 

Subsemnatul 

domiciliat in str. 

se. et. ............... ap. sector . ... ... of. poştal . bloc 

judeţul .... . . .. .... .. ........ . .......................... , ofer spre cumpărare Muzeului 

următoarele bunuri culturale : 

nr . 

.. 

Nr. .-\utor, denumirea Tehnica Dimensiuni Stare de conservare 

1 

Preţui cerut 
crt. obiectului lei 
--

o 1 2 3 4 5 

--

--

--

--

1--

--

--

(Verso) 

au fost declarate 
Obiectele de mai sus nu c.u fost declarate la Oficiul pentru patrimoniul cultural naţional din 

Hotărîrea Comisiei de achiziţii a Muzeului 

Oferta s-a discutat in şedinţa din 

S-a hotărît : .... 

conform actului de evaluare nr. 

sub nr. din 

Semnătura 

Data. 

din 

Secretarul comisiei, 

C:od 20-2-4 Formnt A5 t2 

-27-
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INSTITUŢIA 

EVIDENT A GRUPURILOR DE VIZITATORI 
;o,-~. 

.. 
Nr. Denumirea grupului lnsoţitor Nr. 

Da la Cine conduce Menţiuni 
crt. (ţara) gi·up persoane din pa1·ten muzeului speci:-tlc 

--
o 1 2 3 4 5 6 

f---. 

f---. 

--

--

-

1---

--

----

--

--

-- --

r----

-33-
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(llerso) -o 1 1 2 3 4 5 6 

-
r---

-
r---

t--

-
-
-
:------ -

r---

t-- -

r---

-
t-

-
-
- --

-
t---

-

--

Cod. 20-2-8 Format A4 t2 

-34-
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D.P.C.N m 

1. Categorie 

2. :\utor 

3. Titlu. subliliu 

·1. ;..;1·. Yol. 

1 

5. Ti tiu de ··.·llilllll 

11. Tr.ldUc;.llol· 

1~. Loc d·~ 
aparil,ic 

!.). Pagin·:ţic..." 

~ ... r. fi le. p<Lg. 
1 

I-'lll'lll;! l i 
i ! 

III. Limb;t 

1 
caractere 

1 
')') l\'latcrial --· 

2. Ilustraţii 

1 
.'\utor 

1 

]'<lgin;t 

1 

1 
1 

1 11 1 I_J 1 11 11 J l-!1 -1 ~--~ t 11_1 L _ __l 
FISA ANALITICĂ DE EVIDENTĂ Nr . ....................... . ' , - - --

1 

li. Ediţie 

1 

Î. !'re fa ţ<~ lor 

1 !1. (•>( it OI' 

1 

10. Comenl<Llor 

1 

Il. Ho:d.:c·lcw 

i 
---·· 

1 1 

J:J. l':diltlr;:, 
1·1. . \n do.• 

'(ipo_l~J'll fit•, 
. '.te ·1 i '' 1' 

<Lpari\ic 
.. 

1 
!li. Dimensiuni l"i. :\ nlc'Li llu --

~-.! 1'. l'lli. 

1 

N:·. I'Îild ILC'galura rlocul drţiil OglincLt ll!X Lllllli 

1 ~ 1 . Tiraj 
1 

:~o. '1\•llnic·;i 21. Lcg;"tlur•tl !\ 11l.or 
1 

]);1[;1 
1 ]\-[; llt 'l'i; :1 

1 
Orn;1mc:1L<' :\CTC'SOI'Î i 

1 2·1. Onl<tmcnle 

Conţinut 

1 

Dim., Tclmic;t 
1 

Culori 
1 

. .'\ti lor 
1 

P~1gint1 

1 

1 

:od 20-2-5-t Format ,\4 12 
Carte-manuscris 

Il.C.I\I. 111· ...... J . ..... poziţia ... . 

Nr. in\"enlar 
1 

Cola 

1 
Foto.t!r;1fir nr. NI·. ---
c; 

"' .\-N 
VJ ---
u rol o;· 
-

<: :\-N 
~ 

~ r·oltw 

colt•cţic 

1 
! 

IEicmcnl dc('OI'<ttivl Tehnica 
1 

Culo1·i 

1 

1 1 www.cimec.ro



~;). lnsemnări 26 .St::1re de conservare 
,\utor 

1 

Natu1·a 
1 

Data 

1 

Limba 

1 

Cill~aelcrc 

1 

Ccrneal;~ 

1 

l'ag. Dat;l 

1 

Constatare 

1 

Fişa 

1 
nr. 

1 

1 

1 
1 

1 1 i i 
1 1 

1 
1 

1 

1 1 
1 

1 

1 

1 :!.7. Hestaur<"u·i 
1 1 

1 Data 1 Operaţia 1 EXel'Utan t 

1 

Fişa 

1 

1 

1 
1 

nr. 

1 

1 1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 ! 1 1 1 

~, Fi'}e ;ma 1 i tic'c 
1 

Fotocopii 
1 

F<lc:;imile 
1 

1\1 icrofi lnw 
1 

!\!te fonnc ele reproclucc'J'C 1 Colii gale 
1 

N1·. c01talog 1 

~1 1 1 

1 

1 1 1 o:'l 

29. CIHCU L.'\TI !\ PmSEI (deţinători -;urcesivi) ŞI HEGIMUL EI 

Data 
1 

Deţin it tor 
1 

;\dres 1 
1 

Titlul deţinc1·ii, natur;1, 

1 

Loc de piistr<1rc ~~%1 Forme de 1 P1·cţ de 

1 

Valoare 
~i nr. actului V<~lorifirare achiziţie nominală 

Il OII 

1 

1 1 

1 

1 

30. Fişă întocmită de : :J2. Complel<iri 

Numele ~i prenumele 
1 

Funcţia 
1 

DJ;ta 
1 

Scmn:itlll\1 O pc 1' a t () 1' 

1 1 

Hubrica 
Numele 'ii p1·enumcle 1 

Obi!~dul rompleliirii Data 
Funcţia n1·. 

31. Fişă verificată de : 

Nwnele şi prenumele 1 Funcţia 
1 

Data 
1 

SemniiLura 
1 

1 

www.cimec.ro



r-li-l l_l 1 11---, i li i i ! 1 11 i : ! i-l Cod. ~0-~-5:1 form~l .'\4 t2 
/\ rheologie 

FISA ANALITIC:Ă DE EVJI)EN'rA . ' Nr ........................ . 
D.I'.C.N. nr. 11. C. M. nr. .................. / .................. pozitia ................. . 

1. Denumire 2. Cu!Lura, cpoc~ 

1 

H. Fişa de 
c\·idcntă 

15. F;şa de 

topogr~fică nr. monument nr. 

3. Datare IG. Foto, desen 

.Judeţul Ora~fcomun:'t Sat 

1 

Lo::: --' 
5 o:~ 

.....1 U.-

1 

:/') :..... . () () 

-=:-'V~ 
1 

5. 1\latcrinl 
1 

l.i. Tehnică 

Dimensiuni 
1 

7. l 
Lungime L:'t\ime lnălţime Grosime 

1 
Diametru Greut<:~~e 

l 
8. Descriere 

9. Decor 

17. Clişeu nr. 

1 

18. Scara 

19. Frec,·e:1 ţa 

10. Inscripţii 

:?0. Bibliografic 

11. Hcfc-ri ri tipologicc 

12. Descoperi tor C<llitiltC Dat~ 

13. Condiţiile dcscopt·ririi 

--:15-
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(Ferso) 

21. Coordonate topo-stratigrafice 

22. Documente de săpătură Deţină tor 

1 1 1 

Natura 
Loc de ~~ Data Deţină tor Adresa Titlul deţinerii şi nr. vechi 

actului păstrare 
Il OU 

·c:; Forme de 

1 

Preţ de 

1 

Valoarea 24. l\lenţiuni speciale 
- Yalorificare achiziţie nominală ,.. 
c 
:oc 
~ 
·-:r.· 
·c:; 
t ·-c:.. 

·-
., -

·-
~ 

1 "' 

Da1.a 
1 

Constatări 

1 
Fişa nr. Data 

1 

Operaţia 

1 

Executant 
1 

Fişa nr. 

~ 
2 
-
~ 

~ 

::-. 
~ c:: [JJ 

''"' 2'1 "' 

1 1 
Nr. 

1 

Obiectul 

1 
Deţină tor Operator 

1 

Funcţia 

1 1 
consemnării Data Rubr. nr. 

- nume, prenume 

::l ..-\-N 
1 (.) 

<J:o - color :.J 
- ----

:\-N 
:... 

.:::. r:l 
•r;l 

c 6 color ~ 
:::; f: ...... Desen 30. Fişă intocmită de : (.) o 

>::: u Numele ~i prenumele Funcţia Data Semnătura Rele\·cu .-.: -- co 
C"·l Hcproduccri N 

2~1. .·\ncxc 

31. Fişă Ycrificată de : 

Numele şi prenumele Funcţia 

1 

Data· Semnătura 

1 

-46-
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~- il 1 ,-1 1 11 11 11 --11 1 1 i 1 11 1 [ J 
Cod 2ll-~-51j Furm;•t .'\4 t:! 

Topografie arheologică 

FI~A ANALITICĂ DE EVIDENŢĂ Nr. _____ _ 
D.P.C.N. nr. H.C.M. nr ..... . f . ..... poziţia 
------------~----------------~--~--~---------~----------------~----------------2. ~1unicipiujoraşfcomun<:~ 3. Sat 1. Judeţ 4. Denumiri vechi 5. Toponim specific 

6. Toponim antic/medieval 7. Localizare cartogr;lf'idi B. Indicaţii cadastrale 

1 : :?5.000 1 : 10.000 1 : 5.000 
cert 

presupus 

n. Fotografii aeriene 

10. Forme de relief Il. Localiz~:re !>umar<'l 

1:!. Caracle:·ul 
staţi unii 

14. Dimensiuni 
suprafaţa 

Hi. Fiş::~ de 
monument nr. 

.-\ ş c z a r e 

Civilă 

Il ! 1 1 

1

1 

1 11 i 1 i 1 
1 1 1 i 

1 ' i i 
1 

l 1 1 

1 ' 11 

i 1 j 1 

1 i 1 ! 

1 1 i 

1 1 1 1 

15. Mcnţiuni speciale 

li. He7.en·aţii 
antel'ioare 1!1~~ 

IB. ingrttdiri, clin~en
siuni, Scij)r<Jfaţa 

:n. Fi1ek de obiect nr. 

:?:.!. Urgenţe 

-· 47-

Necropolă 

10. Lista H.C.!\1. 
tiGljl!J55 

20. List-l 
D.P.C.N. 

23. Pază 

www.cimec.ro



(l"crso) 

2·1. Proprietar(i) actu<ll(i) :?5. Propriclar(i) anlerior(i) 

26. Exploatarc contemporană 

27. Valorificare turislică-exislen t[t apropi<ltă de perspeetiYă 

28. Săpături arheologice 

29. Bibliografie 

. 

30. Documentaţie internă Deţinători 

31. Documentaţie cartogr2fică Scara Deţinători 

Rezervaţie definitivă Rezen·aţie temporară Zonă apărată Zonă de interes arheologic 
0 ,... 
~ 

:::l. 

~ 
~ 

33. Zonă de prol~:cţic 34. H~:zcn·aţie peisagistic~"i 35. .-\ncxe 

:Jli. Fi~[t intocmi tii de: 

NumL·le ~i prenumele 1 Funr(ia 1 !J.'Ita 1 Semnătura 

1 1 1 
:l/. Fi~a \"l'rific;Jlil de: 

Numele 'iÎ prrnumclc 1 Funcţia 1 Data 1 Semnătura 

1 1 

--:18-
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O.P.C.N. nr. 

1. Denumire 

2. Loca 1 i ta le 

3. Beneficiar 

4. Felul rnonumenlului 

5. Caraclcrizarl' 

G. Material, tehnica de COIISll"llt'\it• 

7. Datar·e 

8. Clitor(i) 

9. I\'Ieşter(i) semne lapid;u·c 

10. Pisanie inScl·ipţii 

Il. Forma originară 

12. Transformări (adăugiri) 

1 11 1 1_1 1 11 11 11 11 1 1 ·11 11 11 1 
Cod 20-2-57 Format Al t:? 
Monumente de arhitectură. 

FIŞA ANALITICĂ DE E'VIDENŢĂ Nr. ············-····-·--H.c.M. nr ..... . J ...... pozi\ia .... . 

13. Plan şi secţie 

1 
.Judeţul 

H. Descricr·e 

15. Elev;tţic 

-

IG. Condiţii gcofizice 

www.cimec.ro



17. Decor arhitcctUI·al lfl. Stare de c:onscrvare 1 !J. Bihlio.Qrafic 

Tipul 
1 

Situat·ca 

1 

Conslatat·c 
1 

Cine a 
Data c-on stil. ta~ 

:!2. HefE'rinţc 

Tip 

1 
Nt·. 

1 

Obiectul 

1 

Deţină tor doc:umcnt consemnării 
21. Hcstaur{u·i-tTP<traţii 

1 1 1 

1 

Data Operaţia ExcTttlant Dosar nr. 
1 ansamblu 

1 

-------- ---

an;tl. 
patrim. 

20. Material documentar mobil. 
~culptur{t 

:;,. picltt!"il 
~ -------------- --- ---·------

<tn<tl. 
;, C'lcm. 
au;; i 1 i<tr<" 

- -···------- - ------- ·-- -----·····--------- --------

23. Regimul obiectivului şi clc!inătorii suc-cesivi Planut·i 

1 1 

1 INI".illV. /1 
1 

-------------- ---

Data Deţină tor 1\dresa Titlul d_cţinet·ii, /': ] 'IT\ rh• V;tloan·a 
(J :\-N 

natUI·a !il nL act. ilchiziţic twminalit CJ 
V>· --------- ---

nou -u color -------- ---

i\-N 
--- ---------- ---------rv 

Q color 
--· -

Fotografii 

:!4. Complet<iri 

Operator 
1 Obiectl!l __ , Data 1 Rubricd 

Nume ~i prenume 1 Funcţia completaru nr. 
25. Fişă întocmită de: 

Numele şi prenumele 1 Funcţia 
1 

D.at;t 
1 

Semnătura 

1 1 1 
26. Fişă Yerificată de: 

Numele şi pt·enumcle 1 Funcţia 1 Data 1 
Semnătura 

1 1 1 www.cimec.ro



c..n ...... 

D.P.C.N. nr. 

1. Denumirea ans<~mblului 

2. Adresa 

3. Beneficiar 

4. Felul ansamblului 

5. Caracterizare ansumblu 

G. Dat..îre 

7. Do. te istorice gener·ale <1le 

1 11 1 _1 1 1 11 il 11 11 J 1 Il Il Jl 1 
FIŞA ANALITIC:Ă DE EVIDENŢĂ Nr ........................ . 

Il. Plan ele situaţie 

o. StarP. de conservare 

Cine il 

Data Constatarl' constal<ll 

localit;iţii 

Cod 20-2-58 Form<lt r\4 t2 
A11sambluri de arhitecturii. 

H.C.::vr. nr ...... / ...... poziţia ..... . 

10. Jlestaurfni 

Data Operaţia Exccut<mt Dos<lr 
nr. 

www.cimec.ro



11. Referinţe 12. Completăl"i 

Tipul docu-

1 
Nr. 

1 1 
Operator 

1 
Obiectul completi:u·ii 1 Data 1 

Rubrica 
mentului Obieclul consemniu·ii Deţină tor 

Numele şi prenumele 1 
nr. Funcţia 

analitice 
de 

monument 

() 

"'" ~ 

analitice 
de 

picturi 
murale 

() 1\-N 
() .,. 
u color 

:\-N 

~ o 
colo1· 

14. Menţiuni spl'ciale 
Fotografii 

documente 
g1·afice 

13. Bibliografie 

15. Fişă întocmită de : 

Numele şi prenumele 1 Funcţia 1 D~tta 1 Semnătura 

1 1 1 
1(). Fişă verificată de : 

Numele şi prenumele 1 Funcţia l D:;ta 1 Semnătura 

1 1 www.cimec.ro



/ ' , ,, / '' __ /Li____ __/.1 __ 1' __ / ___ _ ___ L_ __ I i 1 __ /[ _____ l __ j i 
IJ.I'-C.:·i. 111'. 

FlS ·\ i\1\fA.LITI-CĂ DE EVIDENT'Ă Nv. ' . 
1! 

Cod ~0-~-:i!l Form;~t .-\-1 t:.' 
],'e<er"l'n(ii de u,.Jtilel"!urci. 

.. .. /. . pcziţi;t 

! !. LD~·~t~l~il_d_l_c.--!----~~-~--~--·~~~~-~-----p .~:;~~(~~~7-~-:~~~0·----~,~-~----u= 

·' ') 1)1' ., 1 t ,- ~-.•. ___ -._. -----i l' t:n:cdl'(' l'<l( :ts r;t d tip.-:t "''' 

-------------- -------·-------------·------------ -------------------------

1 1. lil'i)dt';t(i i 

IJ;!~" 1 U<·p;tt';tţi;~ 
-----

5. De~cricrc 

li. l'ct·spccli\'C· de dczn>il<ll'(' : 

------·-------------" J:L i\h<'t\i"lli ~P<Ti:tk 1 
, _____ _ 

Numele ~i Pt'('JlUtnl'l<' 1 Funqi;~ 

l:i. Fi~;'\ inlo('mil[t dt": 

Obic~·!ul 
('om:)lct:irii 

Data 

Numele şi pt·enumclc Fun(·ţi;~ Data 

D;~u 1 llttu 
nr. 

1 Scmm\lu•<' 1 

www.cimec.ro



PLAN DE SITUAŢIE 

www.cimec.ro



CJ1 
(.)1 

D.P.C.N. nr. 

1. Denumire : 

" Localitate 

.J. Datare : 

8 . .-\mp!asare pe monument 

11. Descricr·c 

Judeţ 

5. Clilor·i 

:l. Jkncfi<"i<u·. 

fi .• \ulor-at<'li<T : 

10. Ell'lllC:lk <IIIXili;tl"(': 

...... ll.C'.M. nr. 

Cod ~0-2-GO Form;rt .·H 12 
Pictură muralt"l. 

. / ...... poziţia . 

7. J:clc\"l'll nr.: 

www.cimec.ro



11. lnscri;)ţii H. Complclăt·i ullC'rioat·c : 

-15. Stare de c<xlscn·<tn: : Hi. Completări ulterioat·<' : 

III. l'n:ţ dt• aclli;-.i \it• : 1 1!1. Valoare nominalit : 

.2 1. Hcevalu<u·e : 

f);J' a Locali;-.at·e Hcstalll·ator 

:!:.?. Biblio~-:t·afic: 

-----·--------

---- ·--·---·--- ---··-·-----··------- -- -----------;i 

----- ---------- ----------

---------·------- ---------- -------: 

---- --------·-----------

-------------- --------

21. Dosar de l'(•staur;u·e llL 

:! 1. Fi~{t intocmită d,• : :!.). Yis{t \·crific-<tlit dt·: 

I---~N~t~ll~ll~e~l~c~~~i~p~r~c~.n~t~t~n~lc~I·~~---I----~F~t~ncţia ___ _ S··mnăt•.~:·,, Dat.a ------r------------------ ~unwl<· ~i Pt'l•numc·l<' Funcţia Data Semnătura 

www.cimec.ro



1 11 1 -~ 1 1 --11 JL_JI 11 1 

------ .,----, 1 

Il.· • 
1· 'J 
, r 1, ii 

FIŞĂ ANEXĂ PICTURA MURALĂ l\'r . ···················-··· 

1. Fişă ana li ti că Cfc c\'iden ţa nL : ·> llelcvcu 111". : ;J .. 'ji:ni>ol 

4. Monument: 1 :i. L<H·<~IitaLC': tl. Fnto;.:!';.Jhl': 

7. Denumirea scen(•i : 

A. Ciclul iconografie din C'iii'C far·(• p;u·tc : 

!l. Datan' : 10. CLilOI'i: 

12. Dcscrien:: 

J:l. Nr. dişr·u .'\. N. 

c. 

Nr. di;~poziti\' ,.\. N. 

C. 

www.cimec.ro



14. Inscripţii : 

15. Intervcn ţii ullcrio;zre : Hi . .SL<n·c de con,;crv;Jrc : 

17. Fişă întocmită de: lA. Fişă vcrifical<i de: 

Numele şi pz·cnumcle ~12.(1!_'1--l- i:î:~~~--=r=~J:ie~nMur;z- ___ Numele şi prC'numele __ j:_u-n cţia _I_ __ D_a_t_a _______ S_c_zn_n_{t_t_u_r_a _ _,__,. 

1 1 

www.cimec.ro



D.P.C.N. nr. 

1. Denumirea colectiei 

G. Data constituirii 

·- Categoric 
~ 
o 
:., 

c 
E 

1 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1_1 1 1 j_ 11 11 11 1 
FIŞA DE COLECŢIE Nr. __ _ 

4 . .Judeţul 

Cod 20-2-62 Format .·H t:? 

5. Fot·ul tutelar 

7. :\elul pz·in ,·;tiT ;1 

intrat in c:in·uil public 
1\chiziţic _ Donal~~~9lcc1_!e p;ll:_ti_c_u_J_;_Iz_·t __ ,_

1 
__ T_z·_a_n_s_fc_r r\lle căi fi. Nz·. total de obiecte 10. Valoaz·ea estimati vii 

1 

Nr. de obiecte 
(pc cate.l!nrie) 

11. Clauze de donaţie 

·;::: Data •ro 
:J 

"' ;.. 
CI 
CI 

c:: Suma 

"' 
in Ici 

15. Spaţiul expoziţional 

a obicctclor ______ 
1 

1 16. Spaţiul de depozitare 

... o . ::::o ;c;_. 
VI ,_; 
·o. L.:J 

ZVI 

H. Operaţiuni de conscrvarc--n~sl:lltr;trc 

~ (.J 

~ '-' 
0 

~ .Sd 
.._ 

.3 ,... 

"' •<;; N 

ţ o. 0 
"O 

(.J CI E 0 
"O 

.... "O B C"J ~ 

-~ 
> ... c:; ::; "' "-' ... 

] VI E o 
c: .3 ,!) 

< o -:: u c;; 
(J ....1 

17. Alte amenajii.ri 
, Climatizan Iluminare 

r:: .... 
:Il 

Sistem de secut·itate 

c: 
-:::::: 
cC~ 

·----------------------------------------------~---~~--~----~------------1 www.cimec.ro



HJ. Expoziţia permanentă : 

21. r\cti\"italc:l cultui·al-cducati\·ă 

Anul c 
<-::::: 
~- .... 

20. Expoziţii tcmpora1·c : 

.r: 
:.. 

~-

.... -
.8 
.3 
•:Il 
c 

'"' cb _" 

~ s 1----1----1---- ----1------ -------------------
-oc-:1 ·- ~ > "N 
~·:: 

Nr. 

22. Crcştci·ca fondului pat1·imonial (ac-hiziţii, c·crcc•\;u·c·. tc-;·c·n. diq.,-~;· C"<-li) 

23. i\Icaţiuni spcci;;!c 

24 .. ·\cti\"i\<'i(i ~tiinţific<' ~i de dncumcntarr·: 

:!5. Bibliotc•că : 

:!!;. Fondul ele obiecte nc·c-ci-cctat : 

Administ1·ativ 

NIIJn[', 1 

j)l"("IHllll<· 1 F1111["(Îil 
•. 1 ________________ ----1- ---

~, 
E. 
OI 
G' 

1 

! Cl!Jir·dul 

""' ::'li 
~--------~----------------------------~------------, 

'\!umc. prenume· i Funcţia 1 Data 1 
-···-----·--·-----------! __________ ---1 

1 : 1 

Scmn<-ILIIJ"<l 
.... 

:10. Fis<'1 \·c·rificaUl de: 

! Funcli<~ 1 D<1La i ----:-----· -,------1 
1 i i 

·----·---------- ---1 

www.cimec.ro



L 1 i 1 1 1 J i Il i ~---l i . 1 11 1 Cod 20-2-GJ For111<1t \-1 l] 

FIŞA ANALITICA O~ EVIDENŢA 
REZERVAŢII NATURALE 

N r. _______________ _ 

D.P.C.N. nr. H.C.M. nr. . 1 . .. poziţia 

L Localizare administrati\·ă : Judeţ :!. Denumiri vechi 3. Toponimie spc..ocifică 
--------------------~-----------------~-------------------------1---~------~~~~--
0ra~/Comună/Sat 

4. Localizare geogr fie'• 

Longitudine 

Lltitudinc 

Î. Forme de relief 

5. Hc;):·czen tarc 
c-artografi(';\ 

1 = 25.000 Il = 10.000: 1 = 5.000 

-----------------------------------------------

fi. Indic-aţii e:adastrale 

8. Căi de acces 
---------

!!. Tipul rczen·aţiei (gcologică, paleo:1tologică. geomorfologică. speologic-ă. peisagistică, botanică. zoologică. 
mixtă), descrien~ s:.1mară 

10. Documentarea ştiinţif!ră 1 L :\menajări existente ~i dotări 

- 61 --
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(\'crso) 

•. 
12. Statut juridic (H.C.I\1. de nominali7:arc, dispo7:i\ii locale~) 

1 

13. Fişe le de obiEct nl". (monumente <JIC' n<Iturii, <~rbori se:"Ulari izol<J\i etc.) 

14. Valorificare turistică şi folosinţe admise 

In prr:7:ent 1 
In pcr~pccti ,. ă 

·---

i 

1 
1 

( 

' ' 

1 
1 

1 

1 

:>. r e an ~cll p l( ;_ ~: .Jl ! L • ~ 

16. Condiţii de folosinţă (destin<Itari) li. Propuneri 

i 
1 

1 

18. Urgenţe (pericol de degradare) 1 19. Pază şi custodie 

1 

20. Menţiuni speci<1le 

21. Fişă întocmită de : 22. Fişă verificată de : 

Numele şi prenumele Funcţia 

o 
Semnătura Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

-62-www.cimec.ro



D.P.C.N. nr. 

:\utor 

Date 
2 biogra-

3 

fice 

i\lelie1· 
~coali.i. 

1\Iate-
4 ri<Ile 

Tehnici 

1 1 1 1 1_1 1_ 1 1 11 11. 11- 1 ,--, L -·11 11 
FIŞA ANALITICĂ DE EVIDENTĂ Nr ........................ . 

Ramurii a:·tislică Nume i'n•numc 

;\ni ~i loc de n~1~lcrc 'ii mo<Irlc· 

/\eli \'i ta le ~u·Listicii. cultura 1;\ 

Loc de formare 

Loc de afirmare 

Locuri u:Hk a !tH-r;Il 

--------------------------·-----·----··----
Influl'nţe p1·imilc 

Coautori 

·~ c 
E 
GJ 

UJ 

! '<H"<·clti, JJS<!Udonim 

Cod 20-2-G-l Formnl i\4 t2' 

1lutor 

Ftlllcţie 

!--7----:----------------------·-----------·--·------ <:o FO 1'0. DEC:\LC 

5 Stil 

1---------------------------·---------··------
Influenţe exercitate 

!--"----..1..----~-----~------·-~-------~.nae.-.--~-...-......"~-'"""""'· ........ ,,/1.'''0""0.-. •• ~- ...... :...- ... --...:---=---s.r.-.-.r ___ ,___.,.._,____,_~ .... ~-~----~-www.cimec.ro



o 1 i 2 3 1 4 1 5 1 (i 1 Î 1 H 1 
~~ 

--- --- ------ --- --- ---- --- --- ----

Inscripţii ~ 

7 c: 
adnotări (J --- --- --- --- ---- --- --- -- ------

E 
~ 
o 
E --- ---- --- ---- ----- --- --- --- ---- ----

..s 
'-' 

.!::! 

.D --- --- --- --- ·----- ---- ---- -·--- --- ---
o 

CJ 
CJ~ 

-o'-
'" --- --- --- --- -- --- --- ---

CJ '-' --- ---
'-' 
:..~~ - :;) 

Mentiuni :;) --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- ----c: :::l 
8 docu.men- ~ E 

tarc ~-'CC 
-- L.. >... 3 --- --- --- ---- --- --- -- --- --- ---

·0 
C'l ..... 
~ c. 

Tipul do('UillC'Illului lk\iniilor, Nr. 

Fişe analiticc, pm·trC'll', 

Biblia-
<IUlOpOJ'tl'C[l' 

9 grafie 2. 
c 

Clişc·e 
b scmnăturf1, sigli1 .... 
CJ 

p:; 

,.; DL·\-!\.N. 
~ semnături\, sigli1 

Valoare 10 autor 
DL'\-COLOn 

Ope1·ator 

1 
Obiectul 

1 
Data 1 

Hubi"i<";l 
scmnătlll·ă, sigl{l 

1 Func·ţia complct:'"u·i i -
Numele şi prenumele nr. 

Fotocopii 
scmni\tlu·ă. sigl{l 

H . Fişă întocmită de: ... 
1 1 1 

>c;l Numcle ~i pl·enUml'Jc• Fun('ţi;~ Dat a Scmn{llllra :s 
o. 

1 1 1 
E 
c 
u 
,...; 15 Fisi1 Vt'l'i ficată de: -

Numele şi pn~numc·h· 1 Func-ţia 1 Dat a 1 Semnătura 

1 1 1 www.cimec.ro



-i_:/-1 ~--, ~---~,-,,-1._11-"1 ~--"-11"", 11-11 ____ 1 
-·- _\ _\,_,,_] __ ---1- .. 

Cod ::!0-::!-li:J Format .-\4 t::! 
F:tnoyrufie, llrtii popularii 

FIŞA i\NALITICĂ DE EVIDENŢĂ Nr ....................... .. 
D.P.C.l\'. ni". H.C.M. ni". 1 lisla nt· pnzi~i;t 

t
-1.-J-)c-·n_u_n_l_i '_·c_;_, _ __,l_l_i t_,_~,_·a_,_·;"-1 

___________ l_l o_,_·•_ll_,-_, --.~-~""'"':-----------,-;-::J-3-:.~N:-:u-::-:-m-e-;l-e-;::-J-11-·o_p_r_i c-;-t-;

7

u:-·t_Il_'_' i-:-(:-i '_1_f o-,-;-·m"7.a:-t-:o
7

r_u_l_t-;-l i:-) ~--14. N ,. . i 11\'. gen cr ::1 obiectului 

I
.Jucll'ţttl llla!a na>Jnii 1 C;1s·1 nr., Ocup;~ţi<t 1 N;lţionalilalca 

:!. Localitate (c::itun. sal, comunitl / p,11·ţial 

5. Ot·iginea obiectului 

~- Domeniul pt·incipal el;• fo!o>inţit: 

12. Iksct·ict·c 

Genul: 

Tehnica şi unclkk fDlosil<' \;: l'tl:JÎ<~t·ţiotLll't• 

Form::i, piese 
componente 

10. Nl'l'l'Sil<tlc. ulilizarl': 

M<lil'riak şi provenienţa lot·: 

ti. J\llc~ter(i) 'i. Ua ta 
l'Onfecţion;"u·ii 

H. Frecvcn ţ<t 
in zoa{t 

in muzeu 

Timp de muncii 

11. In uz: 

~~~ 

Decorul (molin•, tchnic:t. dio.;poziţil') ------------------· ---------------------------------------------------------

·--·-.. ·--- -·--------.. ·---------------

------------·--·-------·----------------------------- .... --.. -··---.. ·----·------·-----------------

------- ---- -------------------------- -----·----- -·---------------- ----------

-----·-----------·-·---·------------·-----------·-·-----·---------·"----·-·----------·--------------· 

-------------------- ___ " _______________ " ____________________ ._ ........... -- ---------·---------------------

---------------- -·----·-------- ·---·--------------·------------------------------

-------------------------------------------------------------
Insct·ip\ii (amplasare) 

Cromatica ------------------------------------------------·--·-----------------------------------

-------·-----·---------------------·-----·---- -------·--------------------·----------

----------·-------------------·-·-·---·-------· 
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t-~~-----;-~•~--n-c:...,~.--r--.~"'·' 1. --~ .. -:-.r:_...!~--·~ • n•._._,-.;!" __ __.~-
ltilli<ÎITIC ' J;i.ţimr diameinl gmsimc 1 .r:rcut<J:c 14. Lucrilt in : 

§ ~--------~---------.-----------
€. -------1------1--- -·--·-- -·-- ----- -------- -· ----------- ~.9_-:p_~!~-~-~t.-.:~~_~·~-l-~~-tll:.'!.;~~~-_Gl_!•_l:i'.:.·~--

in<'iltimc 

E ---1------·- ------- --·---·--- ---··-- ··- - _______ , ___ --!.._ __ __! ___ ....:..._ ____ 1 
JC,. Model, iznJr ele inspiril(ic: 

------ ------- ____ .. _ -·-------·-·-·· -----·---· -------, 
i ~- Circul~1!. Î'l piesPi (ckţini1trori ~;uccr~si-.·i) şi regimul ci 

~'~~----~~--------------~-------~----------

/ 

Titlul dc(.inc1·ii (condiţia 1 
descop.) natun ~i nr. acl. ,\dresa 

--- --------·--------- -------·-· --·---------

J:l. Semnific~tţia artislicii, doc:..tnlC'nt~lrtl. şliiilţific{l: 

1 !J. Sl:~t·c ele co:1se:TarC' 
(c~nqat;~rC' i11 monwnlul at"!Ji;.iţic-i) 

Data: 1 

20. Bibliop:r<~fic: 

~1. l\1cnţiuni speciale : 

22. i\chiziţionat ele către : 
Data 
<lchizi\iei 

Loc:-1 de 
pii·<tt·:u·c 

Form<' de 
'.';tlotific:tn' 

---~~----~~----------

·-----·-·--··-----

JCi. Fotn-Dcsc:1 

Obiectul 1 Hubr., 23. Fi;;:i intocmiL •• ă~d:e::..:.= _______ _,..------,----
Data --- - l 1 completării nr. Numele şi prenumele 1 Funcţia Data Semnătura 

Operator 

Numele ~ii prenumele 1 Funcţia 

--- -- ---------- ---- ---- -----------

~ 
r.l .g ------------ -----1-- ---------· ·--- --- ___ , __________ _!_ _____ ....!,_ _ __: _________ ___ 

1-~---------------------r B 
-' Numele şi pt·cnumele Semnătura 

,;:; 1-------------l------!-····-·-------------- ---
Funcţia 1 Dala 1 

C:î o. s 
1-~------------------18 

--------- --- --- ---------·-----1------1---1-----------1 
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C'l 
-J 

,---~--~~~--~~~-r-_I ___ IL~I-L_E-_j/_l-,-1_-__ j-_l--l_l-1 -1_-jl--~~~l.~Nr·.fhei;uJ<~llrti~:·c--~,!l.~Nr.~inv~enta-r·----~ 
FIŞA DE CON SER V ARE Nr......................... ~ /lu:l;;inw 

1---------------...,..----------·-------;------------·------- 6 ·;:; /~IT:-;-IDt-:-l;:~;--
!. Denumire 1 obicclului 

4. Per·inada in 
car·e a fost f:1cut 

:>. Şco~ll;:-,, st~ 1, 
cpod1, mode 1, 
marc~~t 

12. lJC'scrier·e sum;-tl'[l 

fi. V~t!Olll"l' 

:l. l'oseson1l 

în trecut 

o 

~ actuali'! --·---------··-·-·----------·· 

_____________________ " _________________________ , _____ _ 
13. Consemnarea del<tli<tt<-1 " sUu·ii ele :·t>nscn';li·c 

1------------------------·----------------------------------------·-------
H. f'1·opuru~ri pentru conscn·;n·e - stabilirea cocficicnl~tlui de priorit;:te la rT,;tatl!":tn~ 

1 

~·~1 

--------·~---~·"'"~-·--·~·"«~C~---~~~--~---~--G~-----.·~-!--~~-·~-~---·---~· 

în;ilţimc 11. Cod culoar·e 

lll'. Cdl"<lll~ 

Cod 20-2-tO Format ,·\4 12 www.cimec.ro



(Verso) 

16. 1\I<& tc:iale şi tehnologii (structurft, compoziţie) :z:l. ;\nan1ncza ol.Jicctului 

1 Î. .-\nalizc fizicl' ' lH. l'JlilllilT 
1 

1!1. Biolo.~icc 

1 
1 

1 

1 

f 

:?0. Cundiţii!P pă~trarii obiectului 

2-t. Mentiuni spcci;lle 

-
21. .'\prl'dcrl' sintC'ti··<i rt·ivind condiţiile p;l<;lr[u·ii 

23. Nr. di~('l' 

1 

:.!(). Color 
1 
~Î . Dia 1 :.?H. Ddl;t intoC"mirii fi<)ci 

. \-)< 
1 

22. llcsta urări data 5i numând dosarului(t·c·lol') 1 

1 1 
1 

i 1 

2!1. Fi'i<'t întocmită de: 

Numele ~i prcntmwlc Funcţia Instituţia Semnătura 

www.cimec.ro



ANEXA LA FISA 
~ 

DE C~ONSEHVf\RE Nr. 20-02-71 Format .\~ t2 

1. Nr·. 

1 

0 Conscmn:trca mocli fic~1ri lor i Il ~CI"\"('11 i te~ 

1 

., 

1 

1. Prrio;Jda cind s-:1 

1 
5. C:t~i:.elc Ctll'(' :nr 

1 

fi. l'r·oprrnvri ciL' rcinc<li<\re )i 
"'· j) d t a produs cl"t. in ~;l"IJ"C~l obiectului scilimbarra pro\·,w:ll scilimb:1rra scmn<'tlura specialistului 

. 

7. Natura inten·cn \iilor efectuate 

1 

R. Perioada 1 !l. L:1 bor:1 tont! care 

1 
10. l\1;JLC'rialc şi tehnici folosi le asupra obiectului cfcctu:'irii lucrC1rii a efectuat-o· 

www.cimec.ro



-.j 

o 

11. .\n;tmrH'I.<t ,,iJilTltdui cluptt intocmirea fi~ci de cons·~r\"are. 12. Modific{u·i privind ID(:UI şi conLiiţiilc de pftslt·;tre 

www.cimec.ro



1 
~-.~ -~~ ·--._"_~.-~-~-(-; --~-~-7--T--~~ -~~---1 -~--~~,_-_:I_-;--- ·• !l 

----- ----------------- -------- ----- ------- -------- --- ------- -------- ------1 

1---- ------ ------ ----- ----- ----· ------ -----· ------- -----

---------- --- -- ------ ----- ------- -------1----- -----

1----- ----- .. ---- -·----- ------ ------1----·- ·------ ----- -----1 

i-----1-----1----- ------L---- ------ ------ -----1-----1-----1 

-----1-----1----·- ---- ---- -------- ----- -----l----- -----· 

1---- ----1---------- ----1-----1----- ----------1-----1 

1-----11----1----1----1---- -----1------ -----1-----1-----

---- --------- -----1-----1------1----- ----- ----- ------

----::----1--- -----1----- ------1----- ------

____ ---- ----1----1------.. --- ------1-----1-----1-----

----1-------~---~~---------1-----

----1-----1----- -----1------- -----1----- -----1------

----- ---- ··---- ----- ------ ----- ------·- ------ ----- -----1 
1----1---- ·-----

-- -1----:----

----1 
b-----L---~----~----~~---~=-~•m·~~~~=---~----~~~~----~ 

Cod 20-2-72 Form"t A5 t2 

(Ferso) 

.,.... 
2~i-;--~ 

1 

~ 

1 1 1 1 1 

1 

o 1 1 j 4 5 G 7 8 9 
.. .. 

---- ----

----

----

1 -

j 
---- ---- -----

1 -

-----

--

----- ----

----- ------- --

,. 

--- --·--- --

.. 
------

-71-
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Inregistrat la Oficiul pentru Patrimoniul Cultural Nrlţional 

Municipiului 
CII ·············-·························-······························· 

Judeţului 

Sub nr ....................... din 

CERERE 
DE AVIZ IN VEDEREA TRIMITERII 

Cod :?0-2-!10 Format .-\5 t2 

PESTE FRONTIERA A BUNURILOR CULTURALE 
Solicitant • . .. . Adresa 

Buletin de identitate ----....,..-,,------,-- seria nr ···· · ·· ·············· paşaport (delegaţie) · 

emis de 

Ţara de destinaţie 

Lista bunurilor •• pentru care se solicită a\·iz : 

Nr. Autorul Titlul lucrării 
crt. 

o 1 2 

1 

2 

3 

4 

5 

Tehnica Dimensiuni 

3 4 

anul 
temporar 

Modul de export definitiv 

Provenienţa, data !ti 
V. !oare alte indicaţii asupra 

lucrării 

5 G 

• Pentru instituţii şi organizaţii obşteşti se menţioneaZ-ă unitatea prin specificarea numelui dclegatului. 
•• Vor fi însoţite de documentaţia foto, alb-negru, dimensiuni 9xll, cite 2 fotografii, din unghiuri diferite. pentru o

biecte tridimensionale şi o fotografie pentru obiecte bidi mccnsionale. in cite 2 exemplare pentru fiecare imagine. 

(\' erso) 

o 1 2 1 3 1 4 1 :; 6 

6 

7 
·------

8 

9 --
10 -----

~ ----- -----------
12 

13 --
14 - ------

15 

Solicitantul se obligă să retragă lucrările în termen de 15 zile de la comunicar<'a făcută de către Oficiul judeţean 
pentru patrimoniul cultural naţional privind hotărîrea Comisiei Centrale de Stat a Patrimoniului Cultural Naţional, cu
nosdnd c;i Oficiul nu răspunde pentru· obiectele nc;idicate după acest termen. 

In cazul cînd nu va putea ridica obiectele personal sau prin mnndatarul indicat de el la depunerea lor, obiec
tele se vor considera abandonate şi vor fi trntate conform legilor in vi~oar('. 

Sernnă<11ra, 

Data 

Către, 

Comisia Centrală de Stat a Patrimoniului Cultural Naţional 

-72-
www.cimec.ro



lJficiul pentru P<~lrimonlul Cultural National Cod 20-2-81 Fonnal .\5 t2 

;\lw1icipiului 'il ................ - ..................................................... .. 
' Jt.dcţului 

FIŞA DE EXPERTIZĂ Nr ............. -......... . 
Deţină tor 

judeţul 

Obiectul: 

:!\ir. cererii solicitantului 

Titlul : • 

.'\utor (şcoala, at<'lier) 

Materiale şi telmicft 

Dimensiuni inillţime 

grosime lăţime 

Datare şi incadrare tipologică 

Provenienţ:~ 

Valoarea 

localitatea 

lungime 

Titlu 

• Se Ya trece nr. crt. şi titlul corespunzător din cerere. 

(Verso) 

Clasificare 

Propunere 

!ntocmit fişa, 

(numele, prenumele, funcţia) 

Şef ofidu, 

Data 

Extras din Hotărîrea C.C.S.P.C.N. nr. din 

Modul de export : 

Secretar, D:tla 

act de identitate 

str. 

Descriere : 

.. ..................................... nr ... . 

• Documentaţia !oto va avea pc spatele fiecărei fotografii numărul fişci de expcrlizli şi nr. crt. din cererea solicitan
tului al obiectului expcrtizat şi vn purta ştampila Oficiului. 

-73-
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Nr. inv. colecţie 1 

1 
Nr. inv. muzeu Nr. in\'. colecţie 

1 Denumirea obiectului o 
Obiect l'CCO]\at 1-1 Donat -11 .·\chiz'ţionat 1 1 
Donator, vîi:zf1tur 

Localitatea Judeţul 

Data achizi\ici Cercetător 

1 
Car;Icterul cercetării Preţ 

.:: 
1 

Pro':enicnţ • obicctului 
.3 5 

() z 
!::. Dat<: re. aut01·, <l!te relatii u 

.s :::; 

.o a Gen. specie, grup etnic o 

" 
cj 

~ .3 ·c: r.: l\Iaterial şi tclmicil 
·;: 3 ;< o c: -:;:; Funcţionaiitalc, utilizare o ;::l 1:.1! 
c: u ... .3 
() o 0 B Q ....1 () Foto nr. Negativ nr. Folo nr. de cercetător 

Cod 20-2-9 Format .'\6 l:! 

(It erso) 

Descrie:·ea şi st<u·ca obiectului 

------·---------------·--------------~ 

D;monsiuni 

---------------··------·-··-···----·----------t 

Obscn-aţii 

~ Dosa1· tehnic. fi~ie1·, mapă nr. 

L-----------~------
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