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Ordin Nr. .......

...

~:9..?.:.....2014

din ........

in confonnitate cu prevederile art. 12 ain. (1) - (5) şi art. 14 ain. (1) din Legea nr.182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural naVonal mobil, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
Având in vedere prevederile Cap. III din Nonnele de clasare a bunurilor culturale mobile, aprobate prin
Guvemului nr. 886/2008;

Hotărârea

Ţinând

seama de Hotărârea de Clasare nr. 3230/28.01.2014 a Comisiei NaVonale a Muzeelor şi ColecVilor;

in temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvemului nr. 90/2010 privind organizarea şi
funcVonarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările u~erioare.
Ministrul Culturii emite unnătorul :
ORDIN

Art 1 Se clasează in patrimoniul cultural naQonal mobil, in categoria juridică ,Tezaur", 2 (două) bunuri culturale
mobile cu semnificaVe artistică , aflate in patrimoniul Muzeului NaVonal de Istorie a României, prevăzute in Anexa
care face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art 2 DirecVa Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor
prezentului Ordin Muzeului NaVonal de Istorie a României, in vederea punerii lui in aplicare.
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2 bunuri culturale mobile cu semnificatie artistică, aflate în patrimoniul Muzeului National de Istorie a României,
clasate în categoria juridică Tezaur a patrimoniului cultural naţional mobil

Nr.
crt

1.

I Denumirea

Autor, atelier, marci\,
şcoal ă,

bunului
cultural
I Tablou

atribuire

(după

caz)

Carol Popp de Szathmari,

Material, tehni că,
dimensiuni şi alţi
parametri de identificare
(după caz)
Ulei pe pânză, H-170 cm;
1=135 cm

Titlul sau tema
(dacă este cazul)

(Cluj,1821-Bucureşti , 1887)

Tablou, Alexandru
Ioan Cuza. inv.
7506 1

Anonim, după Ion Negulici
(Câmpulung Muscel, 1812 Istanbul,1851)

Tablou, Alexandru
Dimitrie Ghica,
inv.101789

Datare,
anul

Observ'aţii (antecedente, stare de conservare,
date speciale - prezenţa semnăturilor,

fabricaţiei

inscripţionărilor)

(după

ca&

1864

I
2.

I Tablou

t

1

Ulei pe pânză, H=91,5
cm; 1=72cm

I Post 1841

Panza este ruptă pe latura dreapta cca 2,5 cm (sub
rama). Rama are ciobituri pe suprafata lemnului; in partea superioara cea Sem; cea 3cm; cea 1,Scm;
- pe latura stanga: cea 7 cm; cca 3 cm' p~~~
dreaptă, rama aurie cea 8 cm. CrăP~ţ?r'i(I\l c6*!i'. ~
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nr. 3805/25.02 .2014

COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 25.02.2014 , În urma analizării Rapoartelor de expertiză şi a
specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a hotărât clasarea În
patrimoniul cultural naţional mobil, În categoria juridică Tezaur, a 2 bunuri culturale mobile cu
valoare istorico-documentară , unul aflat În patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a
României (nr. inv. 131508), iar celălalt aflat În custodia muzeului (nr. inv. C344) .
documentaţiei

Dro Ernest Ob
PREŞEDINTE

MUZEELO

°nder-Târnoveanu
ISIA NAŢIONALĂ A
ŞI COLECŢIILOR

Nr. exemplare

T. +4021 2244421
F: +4021 2233157
www.cultura.ro
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