
Gestiunea şi evidenţa patrimoniului 
Patrimoniul instituţiei, constituit din 27 de sedii şi anexe ale unităţilor 

componente, peste 350.000 de piese din categoria bunurilor muzeale mobile şi 
un număr important de obiecte de inventar folosite în mod curent, au impus o 
activitate extrem de complexă, căreia conducerea şi salariaţii i-au acordat o 
atenţie permanentă. 

Ca activităţi, în cadrul acestui program s-au avut în vedere: 
- realizarea inventarelor periodice pentru bunurile intrate anterior în 

proprietatea muzeelor; 
- informatizarea registrelor de inventar; 
- expertizarea şi evaluarea bunurilor propuse pentru inventariere; 
- alcătuirea inventarelor provizorii pentru bunurile descoperite în cadrul şantierelor 

arheologice; 
- includerea în registrele de inventar a obiectelor rezultate din cercetările recente, 

donaţii şi achiziţii; 
- alcătuirea inventarelor de sală pentru expoziţiile permanente şi depozite; 
- întocmirea fişelor analitice de evidenţă; 
- întocmirea fişelor de restaurare; 
- întocmirea fişelor de conservare pentru bunurile care au fost sau sunt incluse 

în expoziţii naţionale şi internaţionale; 
- selectarea şi întocmirea documentaţiei de clasare pentru bunurile muzeale din 

categoriile Tezaur şi Fond ale Patrimoniului Cultural Naţional; 
- completarea fişelor statistice şi transmiterea acestora către Institutul Naţional 

de Statistică; 
- întocmirea documentaţiei de acreditare a muzeelor subordonate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Programul de evidenţă a patrimoniului instituţiei 



 

Pe unităţi muzeale, inventarul bunurilor imobile relevă: 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
muzeală 

Nr. şi categoria imobilelor 
administrate 

Suprafaţă 
expunere 

Suprafaţă 
depozite 

1. MIAPN 1 sediu, monument istoric 
(NT-II-m-B-10560); 1 anexă 1.015 mp 170 mp 

2. MCPN 1 sediu, monument istoric 
(NT-II-m-B-10573); 2 anexe 300 mp 110 mp 

3. MSNPN 1 sediu; o anexă 252 mp 48 mp 

4. MAPN 1 sediu, monument istoric 
(NT-II-m-B-10566) 478 mp 88 mp 

5. MEPN 1 sediu, monument istoric 
(NT-II-m-B-10568) 107 mp 10 mp 

6. MMCHPN 1 sediu, monument istoric 
(NT-II-m-B-10565); 1 anexă 110 mp 24 mp 

7. ECDPN 1 sediu, monument istoric 
(NT-II-m-A-10567) 95 mp - 

8. GALVPN 1 sediu 80 mp 9 mp 

9. MIETN 1 sediu, monument istoric 
(NT-II-m-B-10712); 2 anexe 495 mp 30 mp 

10. MCNTN 1 sediu, monument istoric 
(NT-II-m-A-10707); 2 anexe 1.200 mp 120 mp 

11. MMICH 1 sediu, monument istoric 
(NT-IV-m-A-10763); 1 anexă 76 mp 16 mp 

12. CMVMTN 1 sediu, monument istoric 
(NT-IV-m-B-10769) 54 mp 6 mp 

13. MIB 1 sediu, monument istoric 
(NT-II-m-B-10588) 131 mp 50 mp 

14. MIR 

1 sediu expoziţia permanentă, 
monument istoric (NT-II-m-B-10660); 
1 sediu administrativ, monument 
istoric (NT-II-m-B-10659); 1 anexă 

690 mp 
 

75 mp 

220 mp 
 

200 mp 

15. MAR 1 sediu, monument istoric 
(NT-II-m-B-10663) 170 mp 45 mp 

16. MSNR funcţionează în spaţiu închiriat 265 mp 80 mp 

 
Referitor la patrimoniul mobil, putem reţine că din numărul de 354.391 de 

piese existente în cele 16 unităţi muzeale au fost incluse până în prezent în 
categoriile juridice ale patrimoniului naţional circa 1.000 de obiecte, în timp ce 
pentru alte aproape 2.000 de piese formalităţile de clasare sunt în curs. 

 



 

Piese clasate Nr. 
crt. 

Unitatea 
muzeală 

Total piese înregistrate la 
31.12.2009 TEZAUR FOND 

Piese în 
curs de 
clasare 

1. MIAPN 65.599 333 290 690 
2. MCPN 1.600 - - 120 
3. MSNPN 54.817 - 111 86 
4. MAPN 1.969 - - 251 
5. MEPN 4.972 42 37 426 
6. MMCHPN 1.186 - - 75 
7. ECDPN Piese din inv. MIAPN - - - 
8. GALVPN - - - - 
9. MIETN 4.396 3 9 50 
10. MCNTN 133 - - 2 
11. MMICH 272 - - 3 
12. CMVMTN 71 - - 6 
13. MIB 7.963 - - - 
14. MIR 150.611 178 10 - 
15. MAR 794 - - - 
16 MSNR 60.008 - - 27 
 Total general 354.391 556 457 1.986 

 
În legătură cu evidenţa patrimoniului muzeal al instituţiei, mai sunt de 

reţinut fişele analitice întocmite în format electronic, pentru piesele aflate în 
expoziţiile permanente în primul rând, obiectele incluse în expoziţiile 
internaţionale la care au participat unele muzee şi bunurile propuse pentru 
clasare în categoriile TEZAUR şi FOND ale Patrimoniului Cultural Naţional. 

 
Numărul total al fişelor analitice de evidenţă 
 

Unitatea 2006 2007 2008 2009 2010 

MIAPN 514 83 229 402 200 
MCPN 180 - 200 100 85 
MSNPN 200 250 250 600 141 
MAPN 62 - 90 - - 
MEPN 25 75 50 198 50 
MMCHPN 13 60 25 20 - 
MIETN 762 - - 100 26 
MCNTN - 50 50 - - 
MIB 153 - - - - 
MIR 732 - 213 477 - 
MAR - 90 90 90 86 
MSNR 60 - 20 355 - 



 

 


