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Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 902/2012 pentru numirea Guvernului
României;
În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1)- (5) şi art. 14 alin. (1) din Legea nr.182/2000
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările si completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Cap. III din Normele de clasare a bunurilor culturale mobile,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2008;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 2917/27.11 .2012 a Comisiei Naţionale a Muzeelor
şi Colecţiilor;

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi
.mpletările ulterioare,
Ministrul Culturii emite

următorul

ORDIN:

Art. 1 Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, 12 (douăsprezece) bunuri culturale
mobile cu valoare istorice-documentară, din care 9 în categoria juridică .Tezaur" şi 3 în categoria
juridică .Fond", aflate în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României, prevăzute în Anexa
care face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2 Direcţia Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la
cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin Muzeului Naţional de Istorie a României, în vederea
punerii lui în aplicare.
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Anexă

FIŞA

STANDARD

12 Bunuri culturale mobile cu valoare istorice-documentară clasate in patrimoniul cultural
patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României

9 Bunuri culturale mobile cu valoare
Nr.
crt.

Denumirea bunului
cultural

Autor(i), atelier,
marcă, şcoală ,

istorice-documentară

Titlul sau tema (dacă este
cazul)

atribuire
(după

caz)

clasate in categoria

naţional

juridică

mobil aflate in

Tezaur

Material, tehnică, dimensiuni
(eventual dimensiunile

Datare,

anul

referinţă antecedente , stare de

suportului) şi alţi parametri de
identificare (după caz}

fabricaţiei
(după caz}

conservare, cantitate, date
speciale + prezenţa

Postav, catifea neagră . fir auriu,
paiele; coasere, brodare
L=1 oo cm, 1=42 cm
Nr. inv. 60881

1873-1900

Observaţii

(documente de

semnăturilor, rilărcilor,

1.

Costum de
diplomat

România

Frac de diplomat al lui
Nicolae Kreţulescu

2.

Stindard

România

Stindardul Regimentului 12

Mătase ,

fir auriu; vopsire, brodare
1=430, L=650
Nr. inv. 75136

Roşiori

3.

4.

Drapel

Drapel

Drapel

România

România

România

Drapelu1Regimentului9
Infanteria

Drapelul Regimentului 1
Mehedinti nr. 17

DrapeluiRegimenluluilll
Dâmboviţa Nr. 22

Mătase , firauriu,lemn,bronz,

1920-1930

1921-1930

Mătase,

vopsire, coasere, picture
1=500, L=1510
Nr. inv. 75150 a-b

.a.)

uzat

Pentru
cu tul

acoperită

Mătaseaafostrestauratăşi
acoperită

1930-1940

uşor

Mătasea prezintă tăieturi .

conservare a fost

vopsire, brodare, turnare
1=740, L=1050; 1hampa = 2830, 1
acvila= 300
Nr. inv. 75145 a-f
Mătase, lemn , bronz, ţesut ,
vopsit, cioplit, şlefuij , turnat
1=740, L=1080; 1 hampa = 2830, 1
acvila= 295
Nr. inv. 75149 a-c

Postavul este

Stare

bună

mătase .

cu lui pe o faţă

de conservare pentru
Acvila de la vârful

hampeieste ~
~,~,

lJo

;..- ~

10 mai 1902

Pentru
care

-P

~ C. "Hn~J, <:
conservar~~ f/jgme~

s~~~~a:~r=~::."~fe
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6.

Drapel

România

7.

Stindard

România

Drapelul Regimentului 11
Care de Luptă

Stindardul Regimentului 3
Apărare Antiaeriana
~

8.

Drapel

Români a

Drapelul Regimentului 29
Obuziere

9.

Drapel

Romania

Drapelul Regimentului 6
Infanteria

Nr.

Denumirea bunului
cultural

3 Bunuri culturale fTIOblle cu valoare
Autor(i), atelier,
marcă, şcoală ,

fir auriu, lemn, bronz,
vopsire, brodare, ş l efuire , turnare
1=730, L=1 065; 1 hampa = 2800, 1
acvila=285
Nr. inv. 75155 a-b
Mătase ,

fir auriu, lemn, bronz,

caz)

1939

1941-1947

vopsire, coasere, brodare,
şlefuire , turnare
1=450, L=705; 1 hampa = 2900, 1
acvila= 300
Nr. inv. 75156 a-b
Lemn, mătase, fir auriu, vopsire,
brodare
1=690, L=950
Nr. inv. 75159 a
Mătase, vopsire, pictare
1=1300, L=1390
Nr. inv. 75162

istorico-documentară

TIUul sau tema (dacă este
cazul)

atribuire
(după

Mătase,

1922-1930

1874-1902

Fără

forme de degradare; lipseşte
coroana de la acvilă

Mătasea are porţiuni cu tăieturi
care au fost restaurateşi
acoperite cu lui pentru protejare

Mătasea

este

uzată şi pătată

Partea fragmentară restaurată a
fost acoperită cu lui pentru
conservare

clasate in categoria juridică Fond

Material, tehnică, dimensiuni
(eventual dimensiunile

Datare,
anul

suportului) şi alţi parametri de
identificare (după caz)

fabricaţiei
(după

caz)

Observaţii

(documente de

referinţă antecedente, stare de

conservare, cantitate, date
speciale + prezenţa
semnăturilor, mărcilor,

(1.0)
1.

(1.1)
Steag

(1 .2)

(1 .3)

Arad

Steag de asociaVe
profesională

2.

Brevet

la şi

Brevet de decorare cu
Ordinul Mihai Viteazul

(1.4)
Mătase ,

vopsire, coasere, pidure
1=1140, L=2250
Nr. inv. 72706

Hîrtie,

cerneal ă neagră ,

manuscris , tipăritură

(1 .5)
1835

.a.)

(1 .6)

Mătaseaprjt~

material şi ră~t '? Se observ ~
pierderidi
~
steagulafo
~j
amtl~~ (Sfe '-="-' .;;19aprilie
1918

It~

Hărtiaprezin
ştam

ile indescifrabila

1=350, L=230
Nr. inv. 75460

3.

Fanion

Cernăuţi

Fanion oficial pentru
Crucea Roşie . Regimentul
41 Arhiduce le Eugen

•
=

. ~·' ·~

Mătase, fire de mătase, vopsire, /, -""> _ 1917 -s>0 ~ Mătasea prezintă cateva tăieturi
coasere, imprimare
1/ ~ ~ ~

NrL~n~\1 :i:93

~ '),_ ~ ~ »

Ministerul Culturii
-· e1.

şi

Patrimoniului

Naţional

• ·r.. _

nr. 2917/27.11.2012

COMISIA IIIA TIO"'ALA A ".UZEE:lOR

ŞI

COLECTIILOR

HOTĂRÂRE DE CLASARE

•

În şedinţa din data de 27.11 .2012, in urma analizării Rapoartelor de expertiză şi a
specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a hotărât clasarea i n
patrimoniul cultural naţional mobil, a 12 bunuri culturale mobile cu valoare istoricadocumentară, din care 9 in categoria juridică Tezaur şi 3 in categoria juridică Fond, aflate
in patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României.
documentaţiei

•

PREŞEDINTE COMISIA NAŢIONALĂ A
MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR

t
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