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CONSERVAREA COLECȚIILOR DE PATRIMONIU
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

 Ce implică păstrarea corectă a obiectelor de  patrimoniu?

Obiectele de patrimoniu sunt colectate, păstrate și 
promovate ca mărturii ale istoriei și ale moștenirii culturale. 
Datoria muzeelor este îmbogățirea, gestionarea, documenta-
rea, cercetarea și protejarea colecțiilor de patrimoniu,  respec-
tiv asigurarea accesului la acestea. 

Obiectele de patrimoniu se grupează, în general, 
în funcție de materialele din care sunt realizate: obiecte-
le cu structură similară necesită o îngrijire asemănătoare. 

Distingem astfel colecții de materiale organice (lemn, textile, 
hârtie, piele sau blană, os, pene, plante, insecte etc.), colecții 
de materiale anorganice (metale, ceramică, sticlă, piatră, mi-
nerale etc.), respectiv colecții de obiecte compozite, realizate 
din materiale de natură diferită, cum ar fi, de exemplu, icoa-
nele cu ferecătură (lemn, pictură, metal), unele arme (metal, 
lemn, piele) sau medalii (metal, textile).

Pentru păstrarea corespunzătoare a colecțiilor mu-
zeele trebuie să se asigure securitatea acestora, protecția 



Cabinet din cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
în stare bună de conservare, MNIT.



Cabinet from the second half of the 19th century
in good condition, MNIT.
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împotriva focului, infiltrațiilor de apă, agenților de biodegra-
dare (insecte, fungi), poluanților, să se asigure condiții cores-
punzătoare și stabile de microclimat (temperatură, umiditate 
relativă), o iluminare corectă, atât în depozitare cât și în expu-
nere,  și să se utilizeze materiale stabile și compatibile în con-
tact cu obiectul (ambalare, susținere). Obiectele trebuie amba-
late, manevrate și transportate corect, sub supravegherea unui 
conservator, întotdeauna cu mănuși de protecție. Depozitele 
și expozițiile trebuie să fie bine organizate, dotate cu mobilier 
specializat (vitrine, rafturi, dulapuri, sertare, cutii). Obiectele 
din colecțiile muzeale au numere de inventar unice, evidența 
lor se ține în baze de date de către gestionarii colecțiilor.

Degradarea obiectelor de patrimoniu înseamnă an-
samblul schimbărilor fizice și chimice survenite datorită 
acțiunii factorilor de risc:
» Forțe fizice (precum șocuri mecanice, vibrații, tensionări) ➢ ru-
pere, distorsionare, surpare, zgâriere 
»Furt, vandalism, dezastre ➢ pierdere sau degradare totală 
sau parțială

Spațiu de depozitare carte, MNIT.
Book storage facility, MNIT.
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» Foc ➢ distrugere totală/ parțială, depuneri de funingine
» Apă ➢ umflare, pătare, corodare
» Agenți biologici (insecte, fungi, rozătoare) ➢ pierdere parțială 
sau totală, găurire, fragilizare, pătare, depuneri de excremente
» Poluanți (praf, gaze, săruri, pesticide) ➢ murdărire, fragi-
lizare, decolorare
» Lumină naturală și ultravioletă ➢ decolorare, întunecare, 
fragilizare

» Temperatură necorespunzătoare ➢ degradare accelerată 
(la temperaturi mari), fragilizare, modificarea structurii (la 
temperaturi joase)

Depozitarea corespunzătoare a textilelor, MNIT.
Correct textile storage, MNIT.

Bonetă de copil depozitată pe suport tipodimensionat, MNIT.
Mounted child’s cap, MNIT.



Oriental carpet degradations, MNIT.
Degradări covor oriental, MNIT.
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» Umiditate relativă (UR) necorespunzătoare ➢ mucegăire, 
corodare, umflare (la UR mare); deshidratare, fragilizare (la 
UR scăzută); crăpare, deformare, vălurire (la UR fluctuantă)
» Neglijență/ Disociere ➢ rătăcirea obiectelor, pierderea 
informațiilor legate de obiect, deci pierderea semnificației 
obiectului.

Deteriorarea obiectelor este inevitabilă. Ea are loc 
lent, în timp, datorită diferiților agenți de degradare sau 
brusc, în cazul unor catastrofe naturale sau cauzate de om. 
Prevenirea este, prin urmare, cel mai important lucru care 
se poate face pentru obiectele și colecțiile de patrimoniu, 
prin manevrare, ambalare, depozitare corectă, un control 
corespunzător al condițiilor în care este păstrat obiectul și 
un plan de prevenire a dezastrelor.

Conservarea-restaurarea, ca activitate muzeală de 
bază, cuprinde măsurile luate pentru păstrarea obiectelor 
de patrimoniu:
- Conservarea preventivă se referă primordial la colecții, nu 
la obiecte individuale. Implică manevrarea și ambalarea, de-
pozitarea și evidența, securitatea și controlul microclimatic (al 
temperaturii, umidității relative, al iluminării). 

- Conservarea curativă are ca scop stoparea unor degradări 
deja vizibile; intervențiile se fac mai mult pe obiecte indivi-
duale, mai rar pe colecții și intră în atribuția personalului 
specializat în conservare-restaurare (de exemplu: combate-
rea unui atac de molii la textile, îndepărtarea depunerilor de 
murdărie, consolidarea straturilor picturale). 
- Restaurarea se realizează pe obiecte individuale, de către un 
restaurator. Presupune intervențiile minime necesare pentru 
redarea integrității, lizibilității și a semnificației istorico-ar-
tistice a obiectului. 

Ce se poate face pentru a crește durata de viață a 
obiectelor de patrimoniu?

Ele trebuie păstrate în condiții salubre, într-o poziție 
care nu tensionează obiectul, ambalate corespunzător, la 
temperaturi cuprinse de preferință între 15-20ºC, umidita-
te relativă cuprinsă între 45-60%, fără fluctuații semnifica-
tive diurne (în cazul obiectelor din metale neprețioase este 
de preferat UR sub 45%; piatra, ceramica sau sticla sunt mai 
puțin sensibile la factorii de mediu), la o iluminare cât mai 
redusă (a nu se expune obiectul la radiații solare directe!), 
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ferite de apă, foc, insecte, rozătoare și materiale poluante. 
Spre exemplu: nu se recomandă împăturirea textilelor, ele se 
vor păstra de preferință rulate sau pe suport/întinse în sertar, 
documentele, fotografiile se păstrează în plicuri, introduse 
în mape sau cutii, de preferință în poziție orizontală; agrafele 
sau capsele se vor îndepărta de pe obiecte, îninte de depo-
zitare; picturile se agață pe suport, se recomandă ușoara lor 
îndepărtare de la perete. 

Conservarea-restaurarea este o activitate complexă, 
care presupune colaborarea unui grup de specialiști pentru 
a avea o finalitate corespunzătoare. Intervențiile neavizate 
pot duce la degradări ireversibile ale obiectului, pierderea 
semnificației artistice și istorice a acestuia. Trebuie consultat 
întotdeauna un conservator-restaurator specializat dacă se 
impune intervenția pe un obiect de patrimoniu.

Ladă de călătorie - degradări, MNIT.
Mounted child’s cap, MNIT.



Icoană pe sticlă - intervenții de restaurare, MNIT.

Glass-painted icon during conservation, MNIT.



Icoană pe sticlă - intervenții de restaurare, MNIT.

Glass-painted icon- restoration, MNIT.
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CARE OF HERITAGE COLLECTIONS
National Museum of Transylvanian History

What does the correct preservation of heritage objects imply? 

Heritage collections are acquired, preserved, and 
promoted as part of the public inheritance; museums, there-
fore, have the duty to document, provide access to, and safe-
guard material heritage. 

Heritage collections are usually divided into three 
categories, based on the material the objects are made of: or-
ganic (such as textiles, fur, leather, paper, wood, bone, horn, 
natural history specimens), inorganic (such as stone, metal, 

glass, ceramics, and minerals), and composite materials (ob-
jects made of two or more materials), such as, for example, 
icons with metalwork revetments (wood, paint, meal) or cer-
tain weapons (metal, wood, and leather).

In order to properly preserve collections, muse-
ums have to provide, both in storage and exhibiting areas, 
security (protection against theft, vandalism acts, reduction 
of water damage risks, protection against fire, biological at-
tacks, and pollutants), a correct and stable microclimate (in 
terms of temperature and relative humidity), proper lighting, 



Sticlă - butelie, Porumbacu, secolul al XVII-lea, MNIT.

Bottle, Porumbacu, 17th century, MNIT.



Cahlă, secolul al XVII-lea, MNIT.

Stove tile, 17th century, MNIT.
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adequate display and storage facilities and additional materi-
als (such as packaging or support materials). Objects should 
be packed, handled (always using gloves!), and transported 
properly, under the guidance of a trained conservator. Sto-
rage spaces and exhibition rooms should be well organized, 
equipped with specific pieces of furniture (showcases, shel-
ves, cupboards, drawers, boxes). Items in museum collecti-
ons have unique inventory numbers and their evidence, to-
gether with data regarding them, is kept in databases.

The deterioration of an object or collection of ob-
jects is defined as any physical or chemical change in the 
condition of the item/collection caused by risk factors. 
These are the main decay agents and the main resulting 
degradations: 
» direct physical forces (shock, vibrations) ➢ breaks, dis-
tortion, dents, scratches
» theft, acts of vandalism ➢ loss, damage
» fire ➢ total or partial destruction, deposition of soot
» water ➢ swelling, the corrosion of metals, stains 

Depozit MNIT.

MNIT storage space.
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Copertă de carte cu decor oriental - degradări, MNIT.

Decorated oriental book cover - degradations, MNIT.

» pests (insects, larvae, mold, rodents) ➢ partial or total loss, 
perforations, brittleness, stains
» pollution (dust, salts, gases, pesticides) ➢ dirt, brittleness, 
discoloration
» natural and UV light ➢ discoloration, darkening, weakening 
» incorrect temperature ➢ accelerated decay (in the case of 
too high temperatures), embrittlement, structural changes 
(too high temperatures)
» incorrect relative humidity (RH) ➢ mold, corrosion, 
swelling (in cases of too high humidity), over-drying, 
brittleness (too low humidity), cracks, shrinkages, waviness 
(fluctuant humidity) 
» neglect / dissociation ➢ misplacing objects or their connec-
ted information, that leads to loss of significance

Object deterioration is inevitable. It accumulates 
over time due to different decay agents, or is the result 
of catastrophes (natural or man-induced). With proper 
environmental control and well defined disaster plans, 
deterioration rate can be reduced to a minimum. Preven-
tion, therefore, is the best way to preserve heritage objects 
collections. 
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Conservation covers all measures and actions aimed 
at preserving heritage objects to ensure their accessibility to 
present and future generations. The main aspects of conser-
vation are thus defined:
- Preventive conservation focuses mostly on collections 
rather than objects, it implies handling and packing, storing 
and registration, security and environmental management.
- Curative or remedial conservation aims at preventing furt-
her decay, the interventions are directed to individual ob-
jects or groups of objects, rather than a collection of objects 
(examples: textiles disinfestation, paintings consolidation, 
dirt removal). Remedial conservation is carried out by speci-
alized conservators. 
- Restoration focuses on individual objects, objects are re-
stored when they have lost their significance or function due 
to deteriorations. Restoration is only carried out by a speci-
alized restorer; interventions are always kept at a minimum.

How can the life span of heritage objects be increased? 

Such objects should be kept in clean places, in sta-
ble positions, properly packed, at temperatures ranging from 

15 to 20ºC, in conditions of relative humidity measuring 
between 45-60%, with insignificant daily fluctuations (metal 
objects require lower RH), with reduced lighting (no direct 
sunlight!), protected from water, fire, insects, rodents, and 
pollutants. For example: it is recommended that textiles sho-
uld not be folded, but rather rolled or stored flat in drawers; 
documents and photographs are to be kept in envelops, insi-
de folders or boxes, preferably in horizontal positions; pins 
and clips should be removed prior to packing; paintings sho-
uld be hanged and slightly distanced from the wall. 

Conservation is a complex activity. It requires the 
collaboration of relevant qualified professionals in order to 
lead to proper results. Any unauthorized intervention may 
cause irreversible degradations and loss in their historical 
and artistic significance. Therefore, always consult a conser-
vator/restorer if the objects require specialized interventions.

Lapidariul medieval, MNIT.

Medieval lapidary, MNIT.





Placă aniversară în timpul și după restaurare, MNIT.

Aniversary plaque during and after restoration, MNIT.
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Pistol cu cremene, secolul al XIX-lea, MNIT.

Flintlock pistol, 19th century, MNIT.



Cartea de modele a breslei aurarilor din Cluj,
secolul al XVI-lea, MNIT

Pattern book of the goldsmith’s guilde, 
Cluj, 16th century, MNIT.





Plăcuță de cupru gravată, secolul al XVIII-lea, MNIT.

Engraved copperplate, 18th century, MNIT.

Pafta, secolul al XVII-lea, MNIT.

Pafta, 17th century, MNIT.



Secure de luptă, secolul al XIX-lea, MNIT.

Battle axe, 19th century, MNIT.
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