
Condiţiile standard de împrumut a bunurilor culturale 

din patrimoniul Muzeului de Artă Braşov 

 

 

1. Toate costurile vor fi suportate de partea care cere împrumutul. 

      2.   Bunurile culturale vor fi expuse şi păstrate în spaţii care respectă condiţiile  

            prevăzute de Normele de conservare şi restaurare bunurilor culturale mobile: 

            a) salubre; 

            b) stabile microclimatic (umiditatea relativă să fie cuprinsă între 50-65 %,  

            temperatura să fie cuprinsă între 18 -22°C).  

     3.   Transportul bunurilor culturale, atât la predare cât şi la preluare, se asigură de către  

           partea care cere împrumutul. Bunurile culturale vor fi transportate numai în lăzi  

           rigide, special concepute pentru transportul obiectelor de artă, prevăzute cu  

           elemente antişoc. Partea care cere împrumutul îşi asumă răspunderea pentru  

           asigurarea condiţiilor corespunzătoare transportului în deplină siguranţă a  

           bunurilor culturale. Bunurile culturale vor fi ambalate în raport cu particularitatile  

           morfologice si cu proprietatile fizico-chimice ale acestora, trebuind sa se asigure  

           protectia deplina impotriva factorilor de risc. Muzeul de Artă Braşov îşi rezervă  

           dreptul de a refuza împrumutul dacă constată că partea care cere împrumutul nu  

           respectă aceste condiţii. 

4. Organizatorii vor suporta costurile deplasării / cazării delegatului desemnat de Muzeul 

de Artă Brașov care va verifica condiţiile de transport, păstrare şi expunere a bunurilor 

culturale împrumutate. 

5. Partea care cere împrumutul va încheia un contract de asigurare pentru bunurile  

      împrumutate. Contractul va fi de tipul „perete la perete” şi va acoperi perioada  

      transportului, depozitării şi expunerii. 

6. Reproducerea bunurilor culturale se va realiza numai cu acordul expres şi în  

      condiţiile stabilite de Muzeul de Artă Braşov. 

7. Muzeul de Artă Braşov îşi rezervă dreptul de a se retrage din proiectul  

      expoziţional. 

8. Împrumutul unor bunuri culturale din patrimoniul muzeal în străinătate se va realiza 

doar după emiterea și primirea certificatului de export temporar. 

9. Dacă adresa prin care se solicită împrumutul unui bun cultural / unor bunuri culturale 

din patrimoniul muzeal este primită (data poștei, data predării la sediul muzeului, dată 

recepție fax sau data e-mailului) într-un termen mai scurt de 180 de zile calendaristice 

față de data de început a împrumutului indicată de solicitant, solicitarea va fi avizată 

negativ. 

 


