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În conformitate cu prevederile art 12 alin . (1)- (5) şi art. 14 alin. (1) din Legea nr.182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural na~onal mobil, repubficată, cu modificările si completări le u~erioare;
Având in 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. 4252/25.02.2014 a Comisiei

Na~onale

a Muzeelor

şi

Colec~ilor,

În temeiul prevederilor art 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi
Ministerului Culturii, cu modificările şi completări le u~rioare,

func~onarea

Ministrul Culturii emite următorul :
ORDIN

Art.1 Se clasează in patrimoniul cultural na~onal mobil, in categoria juridică ,Tezaur', un bun cultural mobil cu
valoare istorica-documentară (pahar de breaslă, nr. inv. 77106), aflat in patrimoniul Muzeului Naijonal de Istorie a
României, prevăzut in Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2 Direc~a Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor
prezentului Ordin Muzeului Na~onal de Istorie a României, in vederea punerii lui in apicare.

Nr. exemplare 2/_3

Anexa la O.M.C .. &~.4
Fişa

bun cultural mobil cu valoare

standard

istorlco-documentară,

aflat în patrimoniul Muzeului
Nr.
crt

1.

Denumirea
bunului
cultural

pahar

1 Autor,

atelier, 1 Titlul sau tema
(dacă este
scoa l ă.
cazul)
marcă ,

pahar de
transilvănea n 1 breaslă ,

nr. inv. 77106

.. din ... :PJ:9.~.~(4

Naţional

Material , tehnică , dimensiuni
alţi parametri de identificare
(după caz)

şi

Argint; aur; ciocănire ; cizelare;
G =120g; 1=146mm; D=75mm

clasat în categoria

juridică

Tezaur,

de Istorie a României

fabricaţiei

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

(după

inscripţionărilor)

Datare, anul
caz)

1680-1730

Talpa este puVn deformată , piesa prezintă
zgârieturi pe intreaga suprafaţă iar aurirea
lipseşte in mai multe locuri.
Sub decorul de la buză este un cartuş din
două crengi cu frunze în care se înscrie un
grupaj cu unelte de dulgherie - o secure, un
echer şi un sfredel , surmontate de...!ilefele..ZZ.
Piesa este marcată pe fund cJP.ll!l!MI~.
cartuş oval încoronat.
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COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR

HOTĂRÂRE DE CLASARE

in şedinţa din data de 25.02 .2014, in urma analizării Raportului de expertiză şi a
specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a hotărât clasarea in
patrimoniul cultural naţional mob il , i n categoria juridică Tezaur, a unui bun cultural mobil cu
valoare istorica-documentară (pahar de breaslă- nr.inv. 77106) , aflat in patrimoniul Muzeului
Naţional de Istorie a României.
documenta~ei

PREŞEDIN

MUZEELOR

ŞI COLECŢIILOR
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