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ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI
ORDIN nr.

__. .

:t/33

din

Q9 .03

NAŢIONAL

2012

Având in vedere Decretul Preşedintelui României nr. 260 din 09 februarie 2012
privind numirea Guvernului Românie ;
in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) - (5)
şi art. 14 din Legea nr.
182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată , cu
modificările si completări le ulterioare;
Având in vedere prevederile Cap. III din Nonmele de clasare a bunurilor culturale
mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886 din 11.09.2008;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 543/28.02.2012 a Comisiei Naţionale a
Muze.elor şi Colecţiilor;
In temeiul. prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional , cu modificările
ulterioare,
Ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional emite următorul
ORDIN :
Art. 1 Se clasează in patrimoniul cultural naţional mobil, 1O (zece) bunuri culturale
mobile cu valoare istorica-documentară , din care 8 in categoria juridică •Tezaur" şi 2 in
categoria juridică . Fond", aflate 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 cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin Muzeului Naţional de Istorie a României ,
in vederea punerii lui in aplicare.
KELEMEN HUNOR
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FIŞA

Nr.
crt

Denumirea
bunului
cultural

Autor, atelier,

Titlul sau tema

marcă, şcoală,

(daci este cazul)

Steag

Sibiu

atribuire (dupA caz)

ANEXĂ

STANDARD

Material, tehnicA ,
dimensiuni şi atţi

parametri de
identificare (după
caz)

Datare, anul
fabricaţiei-

Observaţii
(antecedente, stare de
conservare, date speciale - prezenţa

(după

semnăturilor, inscripţionărilor)

caz)

8 (opt) bunuri culturale mobile cu valoare istorica-documentară aflate tn patrimoniul

1.

2.

3.

Steag

Stindard

Lupşa

Călăraşi

4.

Drapel

România

5.

Drapel

România

Muzeului Naţional de Istorie a României clasate in eate
Steagul foştilor voluntari mătase, fir aurit,
ardeleni, nr. inv. 47428
lemn, metal comun;
brodare, vopsire ,
turnare;
L= 1030 mm, l = 840
mm, 1hampi = 2000
mm; H acvilă =
280mm
Steagul delega~ei
ţesătur.l de lănă ,
comunei Lupşa, judeţul
lemn; ţesere,
Alba , nr. inv. 66460
coasem, vor:ire ; L =
1940 mm; = 1240
mm; l hampă= 2680
mm.
Stindardul Regimentului mătase , fir
7 Călăraşi , model1872, auriu,lemn, metal
comun; vopsire,
nr. inv. 75122
coasere, broda re;
L= 460 mm·l = 470
mm; i hampă = 2940
mm; 1acvilă = 260
mm.
Drapelul Regimentului
mătase ; lemn; bronz;
70 Infanteria, model
picta re; vopsire;
tu mare· 1= 785 mm·
1914, nr. inv. 75126
L= 11JOmm;l
'
hampă = 2730 mm; 1
acvilă = 330 mm.
Drapelul Regimentului
mătase, rips, lemn,
14 Doroban~ . model
bronz; vopsire ,
1872, nr. inv. 75143
pictare, tu mare; T=
1520mm;

oria ·uridici TEZAUR
1924
Piesa prezintă decolorarea mătăsii şi pete
de murdărie . Upsă de material: franjurii
de pe margine. Desprinderi ale firului
metalic şi oxidarea lui. Panglicile tricolore
sunt decolorata şi rupte . La hampă sunt
prezente zgârieturi şi ciobituri pe
suprafaţa

1918

Piesa
Hampa

lemnului.

prezintă
prezintă

suprafaţa

crăpături

restaurată şi protejată

1874

pănzei.

decolora rea

lemnului.

Panza
cu tul.

pe
a

toată

fost

Mătasea are pete de murdărie şi prezintă
lipsă de material. Firul metalic este oxidat
şi
rupt in unele po~uni. Pentru

conservare a fost introdus in tul.

1914

1877

Drapelul a fost restaurat şi introdus in tul.

Se păstrează fragmentar
Introdus in tul dublu.
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6.

Stindard

România

Stindardul Regimentului
3 Călăraşi , nr. inv.
75144

7.

Drapel

România

Drapelul Regimentului 6
Doroban~ , model1872,
nr. inv. 75153

8.

Nr.
crt

Drapel

Drapelul Regimentului
16 Obuziere, nr. inv.
75157

România

Denumirea
bunului

Autor, atelier,

cuttural

atribuire

Titlul sau tema
(dacă este cazul)

marcă , şcoală ,
(după

caz)

L = 1570cm; _1 hampă
= 2120 mm; 1acvilă
= 340mm.
mătase , fir auriu,
lemn, metal comun;
turnare, vopsire,
brodare; 1= 450 mm;
L=460mm;
1 hampă = 2890 mm;
1acvilă = 260 mm.
mătase , lemn, bronz;

•
1874

Mătasea este uzată şi prezintă lipsuri;
pentru conservare a fost introdusă în tul
dublu

1874

Upsă matertal. Se păstrezi! părji din
partea centrală cu stema ţărti. Piesa a fost
introdusă în tu l pentru conservare.

1921

Uşoare destrămări pe faţa steagului, pete
de culort d~erite pe ambele feţe şi
panglici. Ciucurii sunt oxida~ , iar hampa
are multiple zgârieturi. A fost restaurat şi
faţa fără inscrtp~e este acoperită cu tul.

vopsire, fictare ,

turnare· = 1460 mm·
L=14iomm;1
'
hampă = 2875 mm; 1
acvilă = 330mm.
mătase, fir auriu ,
lemn, bronz; vops~e ,

brodare, turnare; 1=
760mm;
L=665mm; l
hampă= 2800 mm; 1
acvilă= 31 O mm.
Material, tehnică,
dimensiuni şi alţi
parametri de

Datare, anul

ObseiVaţii

fabricaţiei

(antecedente, stare de
conservare, date speciale - prezenţa

(după

semnăturilor, inscripţionărilor)

caz)

::~tificare (după

1.

Steag

Sibiu

2.

Steag

Bacău

2 (două) bunuri ca~~~urale mobile cu valoare istorica-documentară aflate fn patrimoniul
Muzeului Na ·anal de Istorie a României, clasate in categoria jurid ică FOND
Steagul Asocia~ el
mătase ; fir auriu;
1859-1866
Steagul a fost restaurat iar medalionul
Meseri a şilo r din
brodare ; coasere;
pictat care era fixat pe mătase a fost
campulung, nr. inv.
rictare; L= 1360 mm;
detaşat, restaurat şi conservat.
72 050
= 1360 mm.
Steagul Ligii Cullurale,
mătase, fir argintiu, fir
1892-1918
secţiune a Bacău ,

131886

nr. inv.

auriu, bronz; coasere,
brodare ; 1=1180 mm;
L= 1530 mm; 1acvilă
= 370 mm.
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Ministerul Culturii şi Patrimoniului

Naţional

Direcţia

Patrimoniu Cultural
nr. 543128.02.2012

COMISIA

NAŢIONALA

A MUZEELOR

ŞI COLECŢIILOR

HOTĂRÂRE DE CLASARE

•

În şedinţa din data de 28.02.2012, în urma analizări i Rapoartelor de expertiză şi a
specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a hotărât clasarea în
patrimoniul cultural naţional mobil, a 1O bunuri culturale mobile cu valoare istoricadocumentară, din care 8 în categoria juridică Tezaur şi 2 în categoria juridică Fond, aflate
în patrimoniul Muzeului Naţi onal de Istorie a României.
documentaţiei

•

PREŞEDINTE

OMIS IA NAŢIONALĂ A
MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR

r +40 21 2244421
F t40 21 2233157
ww .cultuu.ro

Bulevardul Umrii, nr. 22,

Sector 3, 030833
Bucureşti,

Român1a

