L

,

r!!JI);/)7~dJlia,

~zi6te/Clli ?!JttltlttJCii
Ordin Nr. .......~ ........ din ......J..,':!:.:9.~.:

...... 2015

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) - (5) şi art. 14 alin. (1) din Legea nr.182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural navonal mobil, republicată ;
Având În vedere prevederile Cap. III din Normele de clasare a bunurilor culturale mobile, aprobate prin
Guvemului nr. 886/2008;

Hotărârea

)

Ţinând

seama de

Hotărârea

de Clasare nr. 3.569/29.10.2013 a Comisiei

Na~onale

a Muzeelor

şi

ColecVilor;
În temeiul prevederilor art. 11 alin . (4) din Hotărârea Guvemului nr. 90/2010 privind organizarea şi
Ministerului Culturii, cu modificările şi completări le ulterioare,

func~onarea

Ministrul Culturii emite următorul:

ORDIN
Art.1 Se clasează În patrimoniul cultural na~onal mobil, În categoria juridică Fond, 5 bunuri culturale mobile
cu valoare istorico-documentară (memorialistică) aflate În patrimoniul Muzeului Navonal "George Enescu"- secva
"Dumitru şi Alice Rosetti-Tescanu - George Enescu", prevăzute În Anexa care face parte integrantă din prezentul
Ordin.
Art. 2 Direcva Generală Juridică şi Patrimoniu Cuttural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la
a prevederilor prezentului Ordin Muzeului Navonal "George Enescu" - secva "Dumitru şi Alice RosettiTescanu -George Enescu", În vederea punerii În aplicare.
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bunuri culturale mobIle c~ valo.are Istorlco-documentara (m.emorlah~tJca): c1~sate In c:aţ-:~~I:I~ J.~9 Ica Fond, aflate
MuzeulUI NaţIOnal "George Enescu" - secţIa "DumItru ŞI Ahce RosettJ-fiscll~ George Enescu"

Denumirea
bunului cultural

Autor(i), atelier,
marcă, şcoală,

Titlul sau tema
(dacă este cazul

atribuire
(după caz)

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

Data, anul

'"
In

patrimoniul

Observaţii (documente
referinţă, antecedente,

fabricaţiei
(după

-

caz

de J

starea de conservare,
cantitate, date specialeprezenţa semnăturilor,
inscripţionărilor, mărcilor
ş.a.)

I

2

Scaun foarfece în
X, Savonarola

Pian de concert
Erard

Şcoala italiană

sec.

XVIII-XIX

Sebastien Erard.
Scoala franceză

Scaun model X, piesă
de mobilier aflată în
casa fam. Rosetti
Tescanu
Pian realizat din lemn
de nuc şi tei

Lemn de tei; sculptat, sculptare manuală,
spatarul cu blazon, decor f10ral
L=102cm; 1=80 cm; 1=63cm
Nr. inv. 004
Lemn de nuc fumiruit, lemn de tei
traforat, c1aviatura de fildeş şi pedala

Oglindă ovală

de perete

4

5

Gramofon cu
pâlnie

Franţa,

atelier
necunoscut

exterioară(lipsă)

Model
Ris Master' s Voi ce
Marea Britanie

Ris Master' s
Voice
Ramă foto

Franţa,

metalică

atelier
necunoscut

Stare de conservare foarte
bună

Achiziţionat

la data de

0107. 1979
Jumătatea

sec. al

Stare de conservare bună
la data de
0107.1979

XVIll- lea

Achiziţionat

Sec. al XIX-lea

Stare de conservare bună

Lemn de paltin, oţel, nichel, pânză, turnare,
ansamblare, imprimare color, lipire
L=45cm; I=45,5cm; h=43,5cm
Nr. inv. 009

1931

Stare de conservare bună
Inscrip~i : centru capac
interior şi pe braţ
Achiziţio nat la data de
0107.1979

Ramă/oto

Alamă turnată, traforată;

Sec. XIX

Stare de conservare bună

aflată

L=23,5cm; I=12,5cm
Nr. inv. 008

metalică

3

Sec. XVID-XIX

Lemn de tei sculptat,
sticlă-oglindă prin
argintare
Atelier Art N ouveau
Aparat pentru redarea
sunetului

Art Nouveau
în Casa fam .
Rosetti Tescanu

L=2IOcm;H=98,6cm; 1= 140cm
Nr. inv. 015
Lemn de tei; sculptat, aurit
D=21cm,d=17cm; L=41cm; 1=35,5cm
Nr. inv. 060
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COMISIA NAŢIONA L Ă A MUZEELO R Ş I COlE C ŢIILO R

HOTĂRÂREDECLASARE

În şedinţa din data de 29.10.2013 , În urma analizării Rapoartelor de ex pertiză şi a
specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a hot?rât clasarea În
patrimoniul cultural naţional mobil, , În categoria juridică Fond , a 5 bunuri cui urale mobile cu
valoare istorico-documentară (memorialistică) , aflate În patrimoniul Mu eului Naţional
"George Enescu" - secţia "Dumitru şi Alice Rosetti-Tescanu-George Enescu".
documentaţie i

Dr. Ernest obe4.r-Târnoveanu

PREŞEDINTE ;;g~'i;,~ NAŢIONALĂ A
MUZEELOR

ŞI COLECŢII LOR
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