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ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
ORDIN
Nr.
Co din 01 o"t . 2006

.,g;

Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 854/2005
pentru numirea unui membru al Guvernului;
În baza art. 12, alin. 4 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea
patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Culturii şi
Cultelor nr. 2053/2002 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor
culturale mobile;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 1954/20.03.2006 a
Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;
În temeiul prevederilor art. 10, alin. (4) din Hotărârea Guvernului
nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi
Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Ministrul Culturii şi Cultelor emite următorul
ORDIN:
Art. 1 ( 1 ) Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, în categoria
juridică "Tezaur'', 4 piese de artă decorativă, bunuri culturale aflate în
patrimoniul Muzeului Naţional de Artă al României, cuprinse în lista anexă.
( 2 ) Lista anexă face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2 Biroul Muzee, Colecţii, Garanţii Guvernamentale va lua toate măsurile
necesare pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin,
Muzeului Naţional de Artă al României, în vederea punerii lui în aplicare.
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Autor(i). atelier, marcă,
şcoală, atribuire (după
caz)

Titlul sau tema
(dacă este caz.ul)

Material, tehnică, dimensiuni
(eventual dimensiunile
suportului) şi alţi parametri de
identificare (după caz)

------

--- -

Observapi (documente de referin~ă,
antecedente, starea
. de conservare,
cantitate, date spec i ale-prezen ţa

Data, anul
fabricapei
(după caz)

semnăturilor, inscripPonăril or, mărci lor
ş.a.)

( 1)
1.

2

( 1.1 )
Miniatură

Mini atură

( 1.4)

(l .3)

( 1.2)

Guaşă

pe li ldeş;rama aur,

Johannes Zehngraf

Regina

1857- 1908, Berlin

Elisabeta

Johannes Zehngraf

masa de lucru
Elisabeta,

lnv. 23693/301
Guaşă pe fildeş; rama argint,

1857- 1908, Bcr.lin

Regina

aur, email ;

României

inv.23694/302

Carol 1 Regele
Român iei

Guaşă

la

cati fea ·

'

( 1.5)

( 1.6)

189 1

Stare

6 x 4,8 cm.

bună..

Semnat

şi

localizat stg. jos:

Zehngraf/ Beri in
1881

Stare

5,7 x 4,7 cm .

bună..

Semnat

stg.

mij loc:

Zehngraf
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3.

Miniatură

Johannes Zehngraf
1857- 1908, Beri in

4

Sigiliu
cu stema
României

Atelier european

pe li ltleş; rama argint,
aur, emai l:
5,7 x 4,7 cm.;
inv. 23695/303
Aur 18 k, gravat, lapis lazu li : 1:7,2cm.
lnv. 2054811542

Stare bună( pe li zieră emai lul
alocuri).
Semnat stg. jos J. Zehngraf
Stare bună
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DIRECŢIA GENERALĂ PATRIMONIU CULTURAL NAŢIONAL
BIROUL MUZEE, COLECŢII, GARANŢII GUVERNAMENTALE

COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR

Nr. 1954/20.03.2006

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 20.03.2006, în urma analizării Rapoartelor de
Expertiză ş i a documentaţiei specifice, Comi sia Naţională a Muzeelor ş i Colecţiilor
a hotărât clasarea în patrimoniul cultural naţional mobil, categoria juridică
"Tezaur", a 4 piese de artă decorativă, bunuri culturale care fac parte din
patrimoniul Muzeului Naţional de Artă al României, conform listei de obiecte
anexată solicitării de clasare.

Prof. univ. dr. Ionel

CÂNDn

PREŞEDINTE

COMISIA NAŢIONALĂ A
MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR

Bucureşti 011347, Şos. Kiseleff nr. 30, sector 1, O.P. 33, ROMÂNIA; Tel. : 224 46 62; Fax: 224 39 47
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. Denumirea bunului
cultural

Autor(i), atelier, marcă,
şcoală, atribuire (după
caz)

Titlul sau tema
cazul)

(dacă este

Material, tehni că, dimensiuni
(eventual dimensiuni le
suportului) şi alţi parametri de
identi ficare (după caz)

Data, anul
fabr icaţiei
(după

caz)

Observaţii

(documente de referinţă,
antecedente, starea de conservare,
cantitate, date s-peciale-prezenta

semnăturil or, in scripţionărilor, mărcilor
ş.a .)

(1)

1.

2

( 1.1)
Min i atură

Miniatură

( 1.2)

( 1.4).

(I J)
Guaşă

Regina

1857- 1908, Berlin

Elisabeta

Johannes Zehngraf

masa de lucru
Elisabeta,

Jnv. 23693/301
Guaşă pe fi Jdeş; rama argint,

1857- 1908, Berlin

Regina

aur, email;

României

inv.23694/302

Carol 1 Regele
României

Gu aşă pe fi ldeş; rama argint,
aur, email:
5,7 x 4,7 cm.:
inv. 236951303
Aur 18 k, grava!, lapis lazuli: 1: 7.2cm.
lnv. 20548/1542

3.

Miniatură

Johannes Zehngraf
1857- 1908, Berlin

4

Sigiliu
cu stema
României

Atelier european

pe

fild eş; rama

Johannes Zehngraf

la

cati fea ;

( 1.6)

( 1.5)

aur,

1891

6 x 4,8 cm.

Stare

bună.

Semnat

şi

localizat stg. jos:

Zehngraf/ Beri in
188 1

5.7 x 4,7 cm.

Stare

bună.

Semnat

s tg.

mij loc:

Zehngraf

188 1
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Stare bună.( pe li zieră emailul
alocuri).
Semnat stg. jos J. Zehngraf
Stare bună
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