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Ordin Nr. .....

in 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, republicată;
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. 4251 /28.01.2014 a Comisiei Na~onale a Muzeelor şi
Colec~ilor,

in temeiul prevederilor art. 11 alin . (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind 019anizarea şi
Ministerului Culb.Jrii , cu modificârile şi completările ulterioare,

fun~onarea

Ministrul Culturii emite următorul :
ORDIN

Art. 1 Se clasează in pabimoniul culb.Jral na~onal mobil, in categoria juridică .Fond", 2 bunuri culturale mobile
cu valoare istorico.<Jocumenlară , aflate in patrimoniul Muzeului Na~onal de Istorie a României, prevăzute in Anexa
care face parte integrantă din prezentul Ordin.

Ari. 2 Direc~a Pabimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor
prezentului Ordin Muzeului Na~onal de Istorie a României, in vederea punerii in aplicare.

KELEMEN HUNOR
Viceprim-ministru, Ministrul Culturii

Nr. exemplare 21_3

Anexa la O.M.C. nr.

Fişa

~,?~{! . din .J?': r!J f.: .cq,oll;,

standard

2 bunuri culturale mobile cu valoare istorico-documentară , clasate în categoria juridică Fond,
aflate în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României

Nr.

Denumirea

Autor, ate lier,

Crt

bunului

marcă , şcoa l ă,

cultural

atribuire

(după

Titlul sau tema
(dacă este cazul)
caz)

Material, tehnică, dimensiuni
şi a l ţi pafametri de identificare
(după caz)

Datare,

Observaţii

anu l

de conservare, date speciale -

fabricaţiei

prezenţa sem năturilor.

(după

1

2.

Ceaşcă

Farfurie

Atelier german ;
România

Atelier german;
România

Ceaşcă cu
farfurie
lnv : 89400

Ceaşcă

cu
farfurie
lnv: 8940 1

turnare; am butisare ; cizelare ~

grav are

caz)
188819 14

0=80,00 g; H= 80 mm , D : 85
mm; TL=800 %o
argint
ambutisare; cizelare; gravare
G=8S g; O= 1 SS mm; TL=800
%o

188819 14

(antecedente, stare

inscripţionăriior)

Baza ceş t ii este uşor
deformată ; piesa prezintă
uşoare zgârieturi.
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\

MINGlRU f

Anexa la O.M.C. nr.

Fişa

A?1P.

din .. / [ {}[.

.d:')li;,

standard

2 bunuri culturale mobile cu valoare lstorico-documentară, clasate in categoria juridică Fond,
aflate in patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României

Nr.
Crt

Denumirea
bunului
cu ltu ral

1.

Ce aşcă

Autor, atelier.
marcă , şcoa lă,

atribuire

(dup ă

Titlul sau tema
(dacă este cazul)

Material, tehnică, dimensiuni
şi a lţi patametri de iden tifi ca re
(după caz)

Ceaşcă

turnare; ambutisare; cizelare;
gravare
G=80,00 g; H=80 mm, 0 : 85
mm ; TL=800 %o

caz)

Datare.
anul

Obs ervaţii (antecedente, stare
de conservare, date speciale -

fabricaţiei

prezenţa sem n ă turil or,

(după

2.

Farfurie

Atelie r german;
România

Atelier german;
România

cu

farfurie
ln v: 89400

Ceaşcă

cu
farfurie
lnv: 89401

argint
ambut isare; cizelare; grava re
G=85 g; 0 = 155 mm; TL=800

%o

caz)
18881914

188819 14

inscripţionări lor)

Baza ceş tii este uşor
deformată ; piesa prezintă
uşoare zgâ rieturi.
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de degradare
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o
HOTĂRÂRE DE CLASARE

în şedinţa din data de 28.01 .2014, in urma analizării Rapoartelor de expertiză şi a
documentaţiei specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a hotărât clasarea in
patrimoniul cultural naţional mobil , in categoria juridică Fond , a 2 bunuri culturale mobile cu
valoare istorica-documentară , aftate in patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României.

/i
Dr. Ernest

Obe~jer-Târnovean_u

PREŞEDINTE #

MISIA

NAŢIONALA A

MUZEELOR Ş I COLECŢII LOR

Nr. exemplare .... /2
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COMISIA

NAŢIONA L A

MUZEELOR

Ş I COLECŢIILOR

HOTĂRÂRE DE CLASARE

in şedinţa din data de 28.01 .2014, in urma analizării Rapoartelor de expertiză şi a
documenta~ei specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a hotărăt clasarea in
patrimoniul cultural naţional mobil, in categoria juridică Fond, a 2 bunuri culturale mobile cu
valoare istorico-documentară , aflate in patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României.
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Nr. exemplare .... /2
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