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ln conformitate cu prevederile art 12 alin. (1} - (5) şi art 14 alin. (1} din Legea nr.18212000 privind
protejarea patrimoniului cultural na9onal mobil, repub icată, cu modificările si completările u~erioare;
Avilrld 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. 4250/25.02.2014 a Comisiei Na9onale a Muzeelor şi

Colec9ilor;
ln temeiul prevederilor art 11 alin. (4} din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi
func9onarea MinisterukJi Culturii, cu modificările şi completări le u~rioare,
Ministrul Culturii emite următorul:
ORDIN

Art. 1 Se clasează in patrimoniul cultural na9onal mobil, in categoria juridică .Fond", 6 (şase} bunuri culturale
mobile cu valoare istorico-documentarâ, aflate in patrimoniul MuzeukJi Na9onal de Istorie a României, pr~vâzute
in Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2 Direc9a Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor
prezentului Ordin Muzeului Na9onal de Istorie a României, in vederea punerii lui in apicare.
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Anexa la O.M .C. ..

Fişa

standard

6 bunuri culturale mob ile cu valoare istorice-docume ntară , clasate in categoria juridică Fond,
aflate in patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României

Nr.
crt

1

Autor, atelier, mar că,
atribuire ( după

Denumi1·ea
bunului
cultura l

şcoa l ă,

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

Titlul sa u tema
(da el\ este cazul)

caz)

şi

Dat are,
anul
fab ri caţie i
(dup ă

1.

1 Coşuleţ

2.

1 Cupă

Atelier austro-ungar

1

Atelier italian

3.

Călimară

Atelier austro-ungar

4.

Ibric

Atelier necunoscut

5.

Ibric

Atelier austro-ungar

6.

1

Vază

1

Atelier eu ropean___
occidental

Coş

decorativ
Inv: 77080

1 cuPă-decorativă
lnv: 77166

Călimară

lnv: 77236
Ibric de cafea
lnv: 89381
Ibric de cafea
lnv: 89385
Cupă decorativă

lnv : 89396

1

argint 950%o; aur
tumare; ambutisare; ciocănire;
cizelare; aurire
L:J25 mm; LA:215 mm; G:268
argint; aur
martelare; cizelare; aunre
H=202 mm; Dmax= 183 mm;
Dbaza=112 mm; G=605,5 g
argint; cristal ; turnare; suflare;
fasonare; L''"ii5 mm; H= l35 mm
Argint; ciocănire; cizelare; gravare
H=l75 mm; Dmax= 87 mm ;G= I90
argint, fildeş
ambutisare; cizelare; gravare
H=i88 mm;lmax=l65 mm; G::::270
Argint; ambutisare; cizelare
H=162 mm; Dgura=ll3 mm ; G::::250

g

caz)
1860-1 890

Observaţii (antecedente, stare de
conservare, date specialeprezenţ a semnăt uril o r,
inscripţion ă rilor)

Piesa se prezintă in stare foarte bună
de conservare.

Starea de conservare foarte bună fără
unne de degradare sesizabi le.
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nr. 4250/25.02.2014
COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢII LOR

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 25.02.2014 , în urma analizării Rapoartelor de expertiză şi a
documentaVei specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a hotărât clasarea în
patrimoniul cultural naţional mobil, în categoria juridică Fond , a 6 bunuri culturale mobile cu
valoare istorice-documentară , aflate în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României.
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