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                                             NORME 
 de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate  
 
  
 I. Dispoziţii generale 
 
1. Prezentele Norme de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile 
clasate (în continuare bunuri culturale mobile), reglementează condiţiile de 
efectuare a operaţiunilor de conservare  curativă si restaurare a bunurilor culturale 
mobile. 
 
2.  Conservarea curativă a bunurilor culturale mobile se efectuează în corespundere 
cu normele stabilite în Regulamentul privind evidenţa şi conservarea patrimoniului 
cultural mobil, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1111 din          11 septembrie 
2003. 
 
3.  In înţelesul prezentelor norme, următorii termeni reprezintă: 
    a) conservarea curativa/activă - ansamblu de masuri, acţiuni, mijloace şi tehnici 
menite sa contracareze efectele degradărilor fizice, chimice si biologice asupra 
bunurilor culturale mobile, care pot fi efectuate numai de restauratori acreditaţi, 
fără a modifica forma bunului cultural. 
 
   b) restaurarea - o intervenţie competenta cu mijloace adecvate asupra unui bun 
cultural mobil, cu scopul de a stopa procesele de deteriorare, de a păstra cît mai 
mult posibil din original si din semnificaţia iniţiala a obiectului asupra căruia se 
intervine. 

  
 

II. Restaurarea bunurilor culturale mobile  
 
4.  Selectarea bunurilor culturale mobile si includerea lor in lista bunurilor propuse 
pentru restaurare se face de către conservatorul/gestionarul colecţiei in funcţie de 
starea de conservare, valoarea patrimoniala si cerinţele valorificării expoziţionale. 
 



5. Înainte de restaurare, bunul cultural mobil este cercetat din punct de vedere fizic, 
chimic si biologic in laboratorul de investigaţii, in vederea stabilirii deteriorărilor, 
cauzelor, factorilor de deteriorare. 
 
6. Analizele trebuie să se efectueze, pe cat este posibil, prin metode nedistructive 
sau microdistructive care nu afectează integritatea bunului cultural mobil. 
 
7. După finalizarea cercetării, bunul cultural mobil se trimite, împreună cu 
documentaţia, la laboratorul de restaurare pentru stabilirea metodologiei de 
restaurare. Restauratorul întocmeşte dosarul de restaurare pe care îl prezintă, 
împreuna cu bunul cultural mobil Consiliului de restaurare. 
 
8. Consiliul de restaurare, instituit prin ordinul directorului instituţiei, se compune 
din personal de specialitate acreditat conform legii şi factori de decizie (directorul 
instituţiei, membri al consiliului ştiinţific, şeful laboratorului, atelierului de 
restaurare). 
9. Consiliul de restaurare analizează, avizează si aprobă metodologia de restaurare, 
asigură recepţia finală a lucrărilor. 
 
10.  Hotărârile Consiliului de restaurare sunt obligatorii. Consiliul de restaurare 
răspunde solidar cu restauratorul, în condiţiile legii, in ceea ce priveşte 
corectitudinea diagnosticului si a metodologiei de restaurare. 
 
11. Responsabilitatea aplicării corecte a metodologiei aprobate revine in totalitate 
restauratorului. 
 
12. Pe timpul efectuării lucrărilor de restaurare se interzic: 
   a) modificarea metodologiei de restaurare aprobate; 
   b) întreruperea metodologiei de lucru in mod arbitrar. 
 
13. Modificările metodologiei de restaurare sunt permise numai cu aprobarea 
Consiliului  de restaurare. 
 
14. Toate intervenţiile la care este supus bunul cultural mobil se consemnează in 
documentaţia de restaurare, care cuprinde: 
 
a)  actul de predare-primire  a piesei;  
b) fişa  de restaurare care cuprinde o informaţie  esenţială  despre  bunul propus 
spre restaurare, cu o analiză a structurii şi justificarea comparativă a propunerii de 
restituire a formei, precum şi cu încadrarea  lui culturală, cronologică şi stilistică, 



cu determinarea proceselor de deteriorare suferite precum şi a efectelor, cu 
descrierea deteriorărilor şi degradărilor, cu propunerea diagnosticului,  cu 
propunerea soluţiei de restaurare,  cu consemnarea tratamentelor şi procedurilor 
aplicate, cu  termeni de avizare şi recepţie; Fişa de restaurare este completată de 
restaurator conform modelului din Anexa la prezentele Norme; 
 
c) documentaţia restaurărilor anterioare; 
 
 d) documentaţia de investigaţi, care  cuprinde documente ce specifică în termeni 
cantitativi rezultatele unor proceduri analitice sau de măsurătoare; 
 
  e) fotografii  până şi după restaurare; ele sunt necesare pentru detectarea  unor 
materiale specifice, precum şi a unor intervenţii posterioare producerii bunului 
cultural; 
 
g) procese-verbale   de avizare şi recepţie  a Consiliului de restaurare; sunt 
documente care consemnează punctul de vedere al Consiliului de restaurare 
privind necesitatea şi calitatea restaurării. 
 
15. Documentaţia de restaurare trebuie să permită reconstituirea teoretică a 
procesului de restaurare, atât pentru ca să înlesnească controlul soluţiilor şi 
procedurilor, cât şi ca să asigure compatibilitatea  unor intervenţii ulterioare. Toată 
documentele se asamblează într-un dosar de restaurare, în ordinea producerii lor, se 
arhivează şi constituie un punct de plecare în orice intervenţie ulterioară. 
  
16. Restaurarea bunurilor culturale mobile se efectuează numai de către 
restauratori acreditaţi conform legii, in cadrul organizat al laboratoarelor si 
atelierelor de profil acreditate potrivit legii. 
 
17. In cursul procesului de restaurare se vor avea in vedere următoarele principii: 
    
a) păstrarea in totalitate a parţilor originale din obiect. Nici o intervenţie nu trebuie 
sa înlăture, sa diminueze, sa falsifice parţi ale obiectului; 
 
b) folosirea unor materiale similare celor originale sau, daca nu este posibil, 
acestea să aibă proprietăţi fizico-mecanice cât mai apropiate celor originale ; 
 
  c) utilizarea unor materiale, substanţe etc. care au fost experimentate, testate in 
condiţii controlate, suficient de riguroase pentru a fi concludente in determinarea 
incompatibilităţilor si efectelor secundare; 



 
d) folosirea unor materiale, substanţe reversibile etc. care pot fi îndepărtate 
ulterior, fără a afecta starea obiectului. Materialele nereversibile se vor folosi 
numai in situaţii limită in care utilizarea lor ar constitui singura modalitate de 
salvare a obiectului; 
 
e) toate intervenţiile asupra obiectului, din punctul de vedere al naturii, 
poziţionării, completării zonelor lacunare etc., să se poată observa (lizibilitatea 
intervenţiilor) fie prin examinare directă, fie prin intermediul documentaţiei din 
dosarul de restaurare; 
 
f) nu se vor face completări daca lipseşte mai mult de 50% din bunul cultural mobil 
original. 
 
g) urmărirea evoluţiei stării obiectului restaurat prin efectuarea de controale 
periodice. 
 
18. Actul de restaurare nu-şi propune să creeze un bun cultural mobil nou. El 
urmăreşte să aducă bunul cultural mobil la o stare, la un aspect care sa transmită 
cât mai complet funcţia originală a acestuia. 
 
19. Protecţia şi securitatea bunurilor culturale mobile pe toată durata restaurării 
revin in sarcina atelierului sau a laboratorului de restaurare. 
 
20. Este interzisă scoaterea bunurilor culturale mobile din atelierul sau laboratorul 
de restaurare fără acordul scris al deţinătorului.  
 
                                                                                                                                            Anexă 
 
 
Denumirea instituţiei______________________________ 
LABORATORUL, ATELIERUL DE RESTAURARE, CONSERVARE________________ 
 
FIŞA  DE RESTAURARE nr.___________ 
 
1.Nr. de inventar al piesei (conform registrelor instituţiilor respective)__________ 
 
2. Denumirea/titlul  piesei___________________________ 
 
3. Autor/Material/Tehnică_____________________________ 
 
4. Dimensiuni ______________________________________ 



 
5. Informaţii esenţiale  despre piesă________________________________ 
 
6. Starea de conservare în perioada de intrare la restaurare: 

a) conform constatărilor vizuale____________________ 
b) investigaţii de laborator__________________________  
c) diagnosticul piesei_______________________________ 

 
7. Temeiul restaurării (motivul şi scopul efectuării lucrărilor) 
 
Piesa este transmisă la restaurare „____”_______________20  
 
Actul de transmitere nr.____ din ______________20  
 
 
8. Propuneri de restaurare   şi argumentarea lor_____________________ 
(Programul este întocmit conform sarcinilor de restaurare aprobate de către 
Consiliul de restaurare, procesul-verbal nr.____ din_________  
 

a) componenţa şi consecutivitatea  proceselor de restaurare_____________ 
b) condiţii speciale___________________________________________ 

 
 
 
Programul este confirmat  
Data __________                                          numele, prenumele, semnătura  
__________________ 
 
9. Modificări în program şi argumentarea lor__________________________ 
 
Modificările din program sunt aprobate  
Data ___________________________         Numele, prenumele, semnătura        
 
 
10. Efectuarea proceselor de restaurare 
Nr.d/r Descrierea operaţiilor cu 

indicarea metodei, tehnologiei, 
materialelor şi instrumentelor  

Data(începutul şi 
sfârşitul operaţiei) 

Semnătura 
restauratorului, 
conducătorului  

    
    
    
 
 
 
 



 
 
11. Materialul informativ 
 
Nr.d/r Data  Denumirea materialului 

ilustrativ, caracterul şi 
mijloacele de realizare 

Cantitatea Locul de 
păstrare 

     
 
12. Rezultatele operaţiilor efectuate_________________________________ 
 
13.Concluzia Consiliului de restaurare________________________________ 
 
14.Recomandări  pentru transportare,depozitare şi etalare a piesei restaurate___ 
 
15. Restauratorul, conducătorul___________________  
 
16. Anexe (ilustraţii, acte, scheme, etc.)_____________________ 
  
 
 
După restaurare piesa este transmisă _________________, actul de 
transmitere_________ 
 
Fişa  de restaurare este transmisă __________________________ 
 
 
Executorii lucrărilor:_____________________ 
 
Conducătorul lucrărilor_____________________ 
Restauratorii (nume, prenume, calificarea, funcţia, semnătura)____________ 
 
 
Supravegherea stării de conservare a piesei restaurate 
 
Data 
examinării 

Starea de conservare a piesei  Numele, prenumele, 
funcţia 

   
 
 
 
 


