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ORDIN NR.....

Având in vedere Decrelul 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
t flterioare;
Având in vedere prevederile Cap. III din Normele de clasare a bunurilor culturale mobile,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2008;
Ţinând

Muzeelor şi

seama de

Hotărărea

de Clasare nr. 3828 /27.11 .2012 a Comisiei

Naţionale

a

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
completările ulterioare,
Ministrul Culturii emite

următorul:

ORDIN

.

Art. 1 Se clasează in patrimoniul cultural naţional mobil, in categoria juridică .Tezaur", 6
ase) bunuri culturale mobile cu valoare istorice-documentară, aftate in patrimoniul Muzeului
Naţional de Istorie a României, prevăzute in Anexa care face parte integrantă din prezentul
Ordin.
Art. 2 Direcţia Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la
a prevederilor prezentului Ordin Muzeului Naţional de Istorie a României, in vederea
punerii lui în aplicare.
cunoştinţă

DANIEL- CONSTAN
MINISTRUL CU

•

•
FIŞA

A nexă

STANDARD

6 Bunuri culturale mobile cu valoare istori co-documentară clasate in patrimoniul cultural naţional mobil
categoria jurid i c~ TEZAUR aflate in patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României
Nr.

Titlul sau tema
(dacJlestecazul)

Autor,
atelie r,

De numi rea

bunului cultura l

Mate rial,
şi

a l ţi

te hn i că,

dimensiu ni
parametri
de

identificare(d upăcaz)

marcă,

Data re, anul

Observatii (a ntecedente, stare de

fabr i caţiei

conservare, date speciale-

(dup ă

sem nătu ril o r , in s cri pţion ă r i l or)

caz)

pr ezenţa

şcoa l ă,
1

Serviciu ceai

~:.,ib~~:zl
Samovarcu stativ

Atelier
franţuzesc
Argintăria

2.

Serviciu ceai

Argin~ argint auri~ turnare,
presare, cizelare aurire,

Piesa în stare bună de conservare, dar
prezintă uşoarezgârieturi

Jnv. 65219a-b

franţuzesc

Argint, argint auri~ turnare,
presare, cizelareaurire,

Argintăria

grav are

Casei Regale

I-19,5; DMax-17,5 cm; D
buza- 12,0 cm; D talpa- 9,5
cm; G- 1246,74 gr
Inv.65219c

Ceainiccucapac

Atelier

1862-1866

f~~eDM-14

Casei Regale
a României

aRomăniei l

1862-1866

Lipsă de material, cea. l cm, din
inelul de os aflat în partea superioară
a terţii şi cea. 2 cm şi l cm din inelul
de os la partea inferioară ; numeroase
fisuri pe suprafata inele lor de os;
crăpătură de cea. 3 cm în zona
balamalei capacului; zgărieturi pe

toată suprafaţametalului~~

culoare neagră (arder~~~;Wna~
circumferinleivasului "_v

1
3.

Serviciu ceai

Atelier
frantuzesc

Cafetieră

cu capac

Argint, argint auri~ turnare,
orcsare, cizelareaurire

1862-1866

Fisură d~ cea. 0,05
frunze dm modelul

".
-9

~a~
~~J
ţ •!j . . ~)
i""oe ca ac!>

~

Argintăria

CaseiRegale
a României

4.

Serviciuceai

Atelier

buza= 9,0 cm; D talpa= 8,8
cm; G= 1152,66 gr
lnv. 65219d

Letieră

Argint, argint aurit, turnare,
presare,cizelareawire,

franţuzesc

Argintăria

Serviciuceai

Atelier

1862- 1866

f~~~~;

D = 11 ,5 cm; G =
600gr
lnv. 65219e

Casei Regale
a României

5.

ciobiturliculipsădematerial,cca. 1
cm, din inelul de os de pc mâner în
partea superioară; numeroase fisuri
pe suprafata inelelor de os; zgârieturi
pe toată suprafata metalului; puncte
de culoare neagră în zona
circwnferinţei vasului; urme de lac în
interiorul capacului; notări cu vopsea
roşie(nr. inv.)în interiorul tălpii
vasului

r~;~~; D Max = 13,7 cm; .

•

Zaharniţă

cu capac

Argint, argint aurit, turnare,

1862- 1866

Butonul capacului este rupt

presare,cizelareaurire,

franţuzesc
Argintăria

f~~~~cmD
= l060gr •

Casei Regale
a României

= 155cmG
•
•

lnv. 65219 f

=
6.

Serviciu ceai

Atelier
franţuzesc
Argintăria

Casei Regal<>
a României

Vas cu capac pentru
pateuri

Argint,argintaurit,tumare,
ciocănil, cizelareaurire

Î=l8cm; D =16cm;G=
1150 gr
lnv.65219 g

1862 -1866

Butonul capaculw

motivul decorativ

.

.

~
j

~

Ministerul Culturii

o.

t-.

a.

şi

Patrimoniului

Naţional

.n

nr 3828127 11 2012

COMISIA

NAŢIONALA

A MUZE'ELOR

ŞI COLECŢIILOR

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 in
patrimoniul cultural naţional mobil, in categoria juridică Tezaur, a 6 bunuri culturale mobile
cu valoare istorice-documentară, aflate in patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a
României.
documentaţiei

PREŞEDINT COMISIA NAŢIONALĂ A
MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR

