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Ordin Nr. ........

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 şi
completări le ulterioare;
Având În vedere prevederile Cap. III din Normele de clasare a bunurilor culturale mobile,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2008;
Ţin â nd

seama de

Hotărârea

de Clasare nr. 2126/2016/19.09.2017 a Comisiei

Naţionale

a

şi Colecţi ilor;

Muzeelor

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţi o nale , cu modificările şi
completările ulterioare,
Ministrul Culturii

şi Identităţi i Naţionale

emite

următorul :

ORDIN
Ar!. 1 Se clasează În patrimoniul cultural naţional mobil , În categoria juri dică "Fond", 1 bun
cultural mobil cu valoare arheologică ş i istorico-documentară ( nr. inv. 5553) , aflat În patrimoniul
Muzeului Naţional "George Enescu", prevăzut În Anexa care face parte integrantă din prezentul
Ordin .
Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la
a prevederilor prezentului Ordin Muzeului Naţional "George Enescu", În vederea
punerii În aplicare.
Ar!. 2

D i recţia

cunoştinţă

George
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Anexa la O.M.C.I.N.
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standard

1 bun cultural mobil cu valoare arheologică şi istori co-documentară, clasat În categoria juridică Fond,
aflat În patrimoniul Muzeului

Crt.

1

bunului
cultural

BREVET
Nr. inv. 5553

Naţional

" George Enescu"

marcă,

tehnică,dimensiuni(even

şcoală,atribuire

tual dimensiunile
suportului) şi alţi
de identificare
Carton , tuş negru, cerneală

Naţional al
de Onoare".

" Legiunii

Republcii Franceze conferă lui
George Enescu Ordinul Naţional
al " Legiunii de Onoare" i n grad
de Comandor.

tipografică .
Tipărire ,

scris de mână .
L : 510mm . ; 1: 340mm.
Nr. inv. 5553.

.
mente
antecedente, starea de conservare ,
cantitate, date speciale.prezenţa
semnăturilor ,i nscripţ i onărilor,
mărcilor

2 aprilie
1936.

Stare de conservare
Brevetul are semnătura olografă a
marelui Cancelar al Ordinului Naţional
al " Legiunii de Onoare" generalul
Charles Noile!.
in partea dreaptă jos este semnătura
olografă a şefulu i Biroului 1 şi timbrul
Cance larii a " Legiunii de
l.o\Uonatle Maria George

1Q;onde

•

Nr. 2126/2016/19.09.2017

COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢII LOR

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 19.09.2017 , În urma analizării Rapoartelor de expertiză şi
a documentaţiei specifice , Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţii lor a hotărât clasarea În
patrimoniul cultural naţional mobil , a unui bun cultural cu valoare arheologică şi istoricodocument a ră În categoria jurid i că Fond , aflate În patrimoniul Muzeului Municipiulu i Naţi o n a l
George Enescu .
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