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Ordin Nr. ........................ dm ....................: ......2015

in confonnitate cu prevederile art. 12 afin. (1)- (5) şi art 14 ain. (1) din Legea nr.182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural na~onal mobil, repubicată;
Având în vedere prevederile Cap. III din Normele de clasare a bunurilor culturale mobile, aprobate prin
Guvernului nr. 886/2008;

Hotărârea

Ţinând

seama de

Hotărârea

de Clasare nr. 4682/27.01.2015 a Comisiei

Na~onale

a Muzeelor

şi

Colec~ilor,

In temeiul prevederilor art 11 ai n. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi
Ministerului Culturii, cu modificârile şi completări le ulterioare,

func~onarea

Ministrul Culturii emite unnătorul:
O ROl N

Art 1 Se clasează în patrimoniul cultural na~onal mobi~ în categoria .Fond•, un bun cultural mobil cu valoare
istorice - documentară, aflat în patrimoniul Muzeului Banatului Timişoara, prevăzut în Anexa care face parte
integrantă din prezentul Ordin.
Art 2
cunoştinţă

Direc~a Generală

Juridicâ şi Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la
a prevederilor prezentului Ordin aflat în patrimoniul Muzeului Banatu lui Ti mişoara, în vederea punerii în

aplicare.

Ioan VULPESCU
Ministrul Culturii
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Nr. exemplare 1/3

Fişa

standard

un bun cultural mobil cu valoare istorico-documentară, clasat in categoria juridică Fond,
anat în patrimoniul Muzeului Banatului Timişoara

Nr.
crt.

Denumirea
obiectului
cultural

Autor(i), atelier,
marcă, şcoală,

Titlul sau tema
este cazul)

(dacă

atribuire
caz)

(după

1.

Trunchi de
copac de pe
frontul italian,
Primul Război
Mondial

Autor necunoscut,
Platoul Doberdo,
Italia

Autor necunoscut,
Platoul Doberdo, Italia

Material, tehnică,
Data, anul fabricaijei Observaiji (documente de referinţă, antecedente,
dimensiuni (eventual
(după caz)
starea de conservare, cantitate, date specialedimensiunile suportului)
prezenta semnăturilor, inscripijonărilor, mărcilor
şi alij parametri de
ş. a.)
identificare (după caz)
Lemn, aramă, tăiere,
An de inceput
Stare de conservare medie;
cioplire
1916;
Inedit
Dimensiuni : H trunchi
an de sfârşit1917
Număr inventar colecije: 6447
173cm; D trunchi: 28 cm;
Placuta metalică ataşată trunchi ului are
grosime postament 6cm;
următorul text • Dieser Baum wurd".
dimensiuni postament
Bibliografie:Lajos Kakucs; Copacul din Doberdo;
1
'
45X45cm; L placuta
Orizont, XXVI ; rr,işoara 2014; ~asile Dudas; Un
metalică: 22cm
trunchi de COP<f de pe froptul ~an- manuscris
Nr. inventar: 975582
păstrat in Arhiva Muzeului Banatu( i

nr. 4682/27.01.2015

COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR Şl COLECŢI!LOR

HOTĂRÂRE DE CLASARE

în şed i nţa din data de 27 .01 .2015, în urma analizări i Rapoartelor de
expertiză şi a documentaţiei specifice , Comisia Naţi onală a Muzeelor şi
Colecţiilor a hotărât clasarea în patrimoniul cultural naţional mobil a unui
bun cultural mobil cu valoare istorica-documentară în categoria juridică
Fond, aflat în patrimoniul Muzeului Banatului Tim i şoara .

MUZEE~

R ŞI

COLECŢII LOR

Nr. exemplare .... /2
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