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Bunurile culturale sau spirituale au parcurs un drum lung pentru a ajunge ceea 
ce sunt şi anume o componentă a avuţiei culturale, a patrimoniului cultural al unei 
ţări. În foarte multe cazuri acestea au fost executate ca obiecte oarecare, iar trecerea 
timpului l-au investit cu calitatea de a fi bun cultural. Orice bun cultural evoluează în 
timp şi se mişcă în spaţiu, având o anumită durată de existenţă. Situaţia se schimbă 
când acesta ajunge obiect de muzeu, când este scos din contextul funcţional originar 
şi transpus într-o ambianţă conservantă, căutându-se a i se menţine cât mai mult 
forma şi aspectul său exterior'. 

În sec. al XVIII-iea ideea de ocrotire a patrimoniului cultural începe să se 
concretizeze şi intră cu drepturi legitime în filosofia culturii, în literatură şi artă. 
Acum apar marile muzee în lume, apar primele instituţii de profil specializate pe 
păstrarea şi valorificarea patrimoniului cultural. Moştenirea culturală şi artistică a 
devenit în această perioadă de mare actualitate. În România contribuţii importante 
au fost cele ale lui Gh. Curinschi, Mihail Mihalcu, Corina Nicolescu. Tot în această 
perioadă se pun bazele ştiintelor auxiliare din cadrul muzeologiei. Se poate vorbi 
acum de ştiinţa conservării, investigării şi restaurării bunurilor culturale. 

O problemă esenţială în abordarea, înţelegerea şi aplicarea programelor de 
wnservare o constituie delimitarea şi definirea conceptului de conservare în raport 
cu alte concepte care revendică parţial sau integral aceeaşi semnificaţie. 

Programele şi acţiunea de conservare operează atât asupra bunului cultural fizic 
cât şi asupra informaţiilor pe care acesta le conţine. Este vorba de programe de 
conservare materială în vreme ce informaţiile care le deţin, sunt incluse în programe 
de procesare a informaţiei care există pe suportul original. Se poate vorbi astfel de o 
conservarea intelectuală. Conservarea materială se împarte în conservare preventivă 
~i conservare curativă. Conservatorul are în atribuţii urmărirea mediului de păstrare 
~i impactul acestuia asupra bunurilor culturale şi anume: asigurarea microclimatului 
optim, asigurarea clădirii optime, asigurarea mijloacelor optime de depozitare, 
l'Xpunere, cercetare, asigurarea contra incendiilor şi a altor categorii de calamităţi şi 

I . Ioan Opriş, Transmuseographia, ed. Oscar Print, Bucureşti, 2000, p. 421; 
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mai ales instruirea persoanelor nespecializate ce intră în contact cu patrimoniu. 
Am văzut cum conservatorul lucrează indirect asupra patrimoniului, dar în cazul 

restauratorului lucrurile stau altfel. Aici specialistul acţionează direct asupra bunului 
cultural. El este un specialist al obiectului, al materiei din care este făcut precum şi al 
meşteşugului prin care a fost executat obiectul. El cunoaşte mijloacele de a demonta, 
recondiţiona şi repara subansamblurile, de a reconstrui şi a remonta întregul în fonna 
în care bunul cultural a avut-o iniţial. Restauratorul trebuie să opteze între soluţii 
tradiţionale şi altele sintetice, cu condiţia ca odată cu trecerea timpului aceasta sil 
fie compatibile cu materialul din care este confecţionat bunul cultural. Materialele 
cu care se lucrează sunt cele din industrie, însă sunt folosite numai după îndelungi 
cercetări în ceea ce priveşte structură, compoziţie şi îmbătrânirea acestora în timp. Un 
astfel de material, un specialist îl poate folosi cu siguranţă numai după aproximativ 
10 ani de cercetare privind compatibilitatea şi îmbătrânirea. 

Aşa cum am spus restaurarea a devenit o ştiinţă în timp, folosind materiale ~i 

aparaturi hiperspecializate. Bunul cultural intrat în reţeau muzeală şi în cazul în care 
sunt unele probleme de sănătate, acestuia i se va întocmi fişa analitică, de conservare, 
iar în cazul în care acesta intră în laboratorul de restaurare - dosarul de restaurare. 

Multe dintre datele care pot fi consemnate în cadrul înregistrării fazelor restaurării 
nu devin descoperiri, este clar că datele pe care investigaţia de restaurare şi conservarl' 
le sesizează devin revelatoare, sunt necesare sisteme de referinţă, scări cantitative 111 

care acestea pot fi raportate cu relativă uşurinţă şi prin care pot căpăta o valoare. Ek 
pot fi rezultatul unor cercetări sistematice cu caracter de continuitate pe ansambluri 
determinate de bunuri culturale care au caracter coerent şi sistematic. Fiecare bun 
cultural constituie un caz specific şi fiecare la rândul său se integrează în ansambluri 
cu caracter de serialitate şi de relativă repetabilitate. Ansamblurile la rândul lor suni 
cazuri ale unor proceduri şi tehnici generale. 

Proceduri de datare, zonare, de atribuire se bazează pe investigaţii cu caracll'1 
complex, sprijinite de sisteme de referinţă, iar fiecare cercetare se adaugă sistemului 
Problema rămâne aceea a vitezei, calităţii şi nivelului cu care noua informaţie intrn 
în circuitul ştiinţific. Deci primordiale sunt investigaţiile în acest domeniu, ap111 
stabilirea standardelor şi normelor de procedură tehnică, de cercetare. Pe măsurn 
dezvoltării conservării şi restaurării deosebit de important este şi categoria fonnilrit 
specialiştilor. Buna pregătire a acestuia are capacitatea de sesizare, de relevare 11 

datelor nou apărute pe parcursul procesului. 
Activitatea de conservare-restaurare a bunurilor culturale s-a dezvoltat plecând 

de la nişte nuclee mai vechi şi nu lipsite de consistenţă. În cadrul ei cercetarea ~1 
investigaţia au căpătat un avânt deosebit şi pe măsură ce fundamentarea lor ştiinţifkn 
s-a dezvoltat, cantitatea de date şi informaţii a crescut. Astăzi putem vorbi în a<.:l'~I 

domeniu de analize la ceramică şi metal tip 30; la textile din urma lăsată de fibrl'11· 
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unei ţesături pe un fragment ceramic putem reface tehnologia broderiei bizantine sau 
modul de ţesere în epoca romană; la piatră - locul de extracţie a materialului din care 
sunt executate statuile şi nu numai. 

Selectarea bunurilor culturale mobile şi includerea lor în lista bunurilor propuse 
pentru restaurare se face în funcţie de starea de conservare, valoarea patrimonială şi 
cerinţele valorificării expoziţionale. 

Înainte de restaurare, bunul cultural mobil este cercetat din punct de vedere 
fizic, chimic şi biologic în vederea stabilirii deteriorărilor, cauzelor, factorilor de 
deteriorare şi a metodologiei de restaurare. Corelarea rezultatelor şi raportarea 
acestora la evoluţia tehnologiilor trebuie să conducă şi la rezolvarea unor probleme 
de datare şi autentificare. 

Analizele trebuie să se efectueze, pe cât este posibil, prin metode nedistructive 
sau microdistructive care nu afectează integritatea bunului cultural mobil. 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, împreună cu bunul cultural 
mobil, comisiei de restaurare. Aceasta este stabilită de către conducătorul instituţiei, 
se compune din personal de specialitate acreditat conform legii şi factori de 
decizie (directorul instituţiei, membri ai consiliului ştiinţific, şeful laboratorului 
de restaurare). Ea analizează, avizează şi aprobă metodologia de restaurare şi 

usigură recepţia finală a lucrărilor. Hotărârile comisiei de restaurare sunt obligatorii. 
Prin aprobarea dată, comisia de restaurare răspunde solidar cu restauratorul, în 
condiţiile legii, în ceea ce priveşte corectitudinea diagnosticului şi a metodologiei 
de restaurare. Responsabilitatea aplicării corecte a metodologiei aprobate revine în 
totalitate restauratorului2

• 

Pe timpul efectuării lucrărilor de restaurare se interzic: 
a) modificarea metodologiei de restaurare aprobate; 
b) întreruperea metodologiei de lucru în mod arbitrar. 
c) modificările metodologiei de restaurare sunt permise numai cu aprobarea 

comisiei de restaurare. 
Toate intervenţiile la care este supus bunul cultural mobil se consemnează în 

documentaţia de restaurare, care cuprinde: 
a) fişa de evidenţă; 
b) fişa de conservare; 
c) documentaţia restaurărilor anterioare; 
d) documentaţia de investigaţii; 
e) documentaţia foto înainte, în timpul şi după restaurare; 

.' Norme de Conservare-Restaurare a patrimoniului mobil, HG 1546/2003. 
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f) metodologia de restaurare; 
g) procesul-verbal al comisiei de restaurare; 
h) jurnalul de restaurare. 
Restaurarea bunurilor culturale mobile se efectuează numai de către restauratori 

acreditaţi conform legii, în cadrul organizat al laboratoarelor şi atelierelor de profil 
acreditate potrivit legii. 

De-a lungul anilor întocmirea documentaţiei de specialitate a avut urcuşuri şi 

coborâşuri. Situaţia s-a schimbat începând cu anul 1993, când au fost publicate 
Normele de conservare. Tot atunci a fost întocmită.fişa de conservare tip, care a fost 
tipărită şi distribuită în toate instituţiile muzeale din ţară3 • 

Din păcate această situaţie nu se întâlneşte şi la.fişa de restaurare. Din contră nu 
există nici o fişă tip de restaurare. Am întâlnit fişa de restaurare întocmită pe fişa de 
conservare, iar rubricile specifice acestui domeniu, au fost adăugate4 • Încercări de a 
se realiza o fişă tip au existat încă din anii 1985. Marea majoritate a laboratoarelor 
lucrează în continoare pe o astfel de fişă, însă este cazul şi Laboratorului de restaurare 
metal şi ceramică al Muzeului Municipiului Bucureşti unde s-a întocmit o fişă de 
restaurare proprie, în care rubricile corespund cu cele din cadrul fişei din anii 19855• 

O altă situaţie întâlnită a fost aceea când în fişa de conservare era şi fişa de restaurare6• 

Aşa cum am spus, restauratorii au început să folosească aparatură specializată 
printre se numără computerul şi internetul, iar din această cauză aş dori ca într-un 
timp foarte scurt.fişa de restaurare să poată fi descărcată online, astfel încât aceasta 
să stea alături de fişa analitică şi cea de conservare7

• Menţionez că în această fişă 
câmpurile pot fi micşorate sau mărite, iar uşurinţa cu care se lucrează este colosală. 
O ultimă precizare ar mai fi de făcut şi anume că rubricile acestei fişe trebuiesc 
completate în funcţie de natura materialului component al bunului cultatal. Obiectele 
de natură organică vor avea un anume limbaj în completare, faţă de obiectele de 
natură anorganică. Nu putem spune la o carte că are atac coroziv, cum nu putem 
spune la o ferecătură din argint că are atac de xilofage. 

3. La anexe există Fişa de conservare tip. 
4. La anexe Fişă Muzeul din Braşov. 
5. La anexe există fişele de restaurare de la diferite laboratoare din ţară. 
6. La anexe fişa de la Complexul Muzeal Moldova-Iaşi. 
7. La anexe propunere de fişă de restaurare online. 
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SUMMARY 

Restoration science in this century is stil! regarded in the history of Cinderella 
auxiliary sciences. There have been attempts in seconds. XX to achieve a form of 
national restoration type, but at present every specialist completes a health sheet of 
Cultural Property was taken /rom the laboratory where the preparation stage. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



316 MUZEUL MUNI CI PIUL UI BUCUREŞTI - XXIV 

• FISA DE CONSERVARE Nr. „_ 

>·~\' 

Fişa de conservare tip 
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Fişa de restaurare Muzeul din Braşov 
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fUZEUL JUDEŢEAN SATU MARE Seci/a „.„.„.„ . „. „ .„.„.„.„ . . 

lenumirea obiectului 

:ocul descoperit 

i/aterla/ul dh1 care esteflJcut 

Jutnalul lucrlJril 

Colecţta „. „. „. „ .. „ .„ „. „. „. 

Nr. inventar „ .. „ „. „. „ . „. „~ 

FIŞ A DE RESTAURARE 
Starea obiectu/ul tnai11te de restaurare Data tnceperil /11cri!ril 

de restaurare 

Data termlnlirll lucrlfr/I 
de restaurare 

Starea obiectului dup/1 restaurare Obseryaţll 

-
Metoda de restaurare ap/icat/1 Materiale/oloslte 

Restauratorul 

F""'frq/U 

Desene 

' 

Recepţionat La data de 

De elitre I 
Fişa a/ost fntocmlt4 La data de 

De elitre • 
Observaţii 

Fişa de restaurare Muzeul de Istorie Satu Mare 
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Observaţii căntrol oeriodie 

COO lilmotec3: 

Foto aupâ n!Slaurare 

COMPLEXUL MUZ8ST1C !AŞL. 
1 Secţia: de restaurare--ccnservare 

P ATRIMON IU 

Dllti Replld ... Cllllle. ·penuu ~ne 

Restaurare publicală irt 

c 
a c a g ' h 

' • , 

FIŞA UE RESTAURARE 

Foto înainte de m1aurare 

Fişa de restaurare Complexul Muzeal Moldova Iaşi 
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' IJl".EtH„ ACRI U.1 Rll Sl..01107.J 
l.AllOIVITOROI. Dl: Rt:ST t.mAllt; 

flŞĂ DE RESTAURARE Nr. -

I I 
L.. ______ J_. _______ J 

Fişa de restaurare Muzeul Agriculturii Slobozia 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PATRIMONIU 321 

--------·--!-- ------ - -·-- -··-
!------·-----· -'------ - --i----- -·--- .... ---.···-·--,__ ___ _ ----------·--------· -----

) 

„ 
-·-----~--------------------!-------
~------------ .. 

• • 

~-------~----------------------"-·--·~ 
llq>Uri X<'CUllle, pontru Q,., -- ---- --- ------ ----·!. ---°"-'"- - " 

!---------------:---------------~---~ 

I I I 

I I I 
.L P • ......_ li - t . -OGQ/H 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



322 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXIV 

MUZIUL JUDEŢEAN DE ISTOlll! IUZAU Sectio-- -- ----

1-N~-· I 
Denumireo 
obiectului 

locul descoperirii 

Moteriolul 
din care este 
făcui obiectul 

Jurnalul lucrllrii : 

FIŞA DE REST.AURARE 

Starea obiectului Incinte de restaurare : 

Starea obiectului după restaurare : 

Metoda de restaurare aplicat6 : 

Restauratorul : 

Fotografii, desene : 

Receptionot 

Fişo o fott 
lntocmit6 

la doto de 
De către 
la doto de 
De către 

lndicotii pentru conservarea ulterioor6 : 

.Doto începerii 
lucr6rii 
de restaurare 

Data terminării 
lucrllrii de 
restaurare --
Observatii 

Materiale folosite 

--.J 

Fişa de restaurare de la Muzeul Jud. de Istorie Buzău 
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Fişa de restaurare nr ....... ./ ...... . 

Denumirea obiectului 
Inventar 

Descriere: 

Stare de conservare: 

Intervenţii anterioare: 

Material Provenienţă 

Investigaţii (analize, fotografii, radiografii): Anexe 

Concluzii - diagnostic: 

Propuneri de tratament: 

Descriere lucrări de restaurare: 

Concluzii după restaurare, Stare de conservare, Observaţii: 

Restaurarea terminată la data de .............................. . 

Fişă întocmită de ............. . 

Semnătura ...................... . 

Fişa de restaurare „Tip" 
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Nr. 
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