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În conformitate cu prevederile ar!. 12 alin. (1) - (5) şi ari. 14 alin. (1) din Legea nr.182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republ ic ată , cu modificările şi completările ulterioare;
Având În vedere prevederile Cap. III din Normele de clasare a bunurilor culturale mobile, aprobate prin
Guvernului nr. 886/2008;

Hotărâ rea

Ţinând

seama de

Hotărârea

de Clasare nr. 2974/2016119.09.2017 a Comisiei

Naţionale

a Muzeelor

şi

Colecţiilor;

În temeiul prevederilor ari. 11 alin . (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi
Ministerului Culturii şi Identităţi i Naţionale, cu mod ificările şi completările ulterioare,

funcţionarea

Ministrul Culturii şi

Identităţii Naţionale

emite următorul :
ORDIN

Art. 1 Se clasează În patrimoniul cultural naţional mobil, În categoria jurid ică "Fond", 16 bunuri culturale mobile
cu valoare arheologică şi istorico-documentară , aflate În patrimoniul Muzeului Naţional "George Enescu",
prevăzute În Anexa care face parle integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2 Direcţia Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la
prezentului Ordin Muzeului Naţional "George Enescu", În vederea punerii În aplicare.

I

cunoştinţă

a prevederilor

George IVAŞCU

Ministrul Culturii

şi Identităţii Naţionale

Nr. exemplare 1/_3

Anexa la O.M.C.I.N.
Fişa
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16 bunuri culturale mobile cu valoare arheologică şi istorico-documentară , clasate În categoria juridică Fond,
aflate În patrimoniul Muzeului

Titlul sau tema

Naţional

"George Enescu"

Denumirea
bunului
cultural si
numărul de
inventar al
acestuia
Scrisoare
Nr. inv. 1

Autor(i), atelier,

Maria Enescu

Scrisoare trimisă de Maria Enescu fiului
ei George , la Paris unde urma
Conservatorul.

Hârtie , cerneală violet.
Scris de mână .
L:174mm.; 1:110mm.

25 mai 1897

Stare de conservare relativ bună .
Scrisoarea a fost pliată i n două .
Este semnată olograf : Marie Enescu.

2.

Scrisoare
Nr. inv. 3

Maria Enescu

Scrisoare trimisă de Maria Enescu fiului
ei George, la Paris unde urma
Conservatorul.

Hârtie , cerneală violet.
Scris de mână .
L :173mm.; I :110mm.

9 iunie 1897

Stare de conservare bună . A fost pliată in
Este semnată cu iniţialele numelui M.E.

3.

Scrisoare
Nr. inv. 5

Maria Enescu
Costache
Enescu

şi

Scri soare adresată de
Maria şi Costache Enescu fiului lor
George, la Viena unde urma
Conservatorul.

Hârtie , cerneală neagră ,
cernea Iă violet.
Scris de mână .
L:175mm.; I :146mm.

12 aprilie 1894.

Stare de conservare satisfăcătoare . Câteva rupturi
la mijloc. Scrisoarea a fost pliată in două .
Este semnată olograf Marie Enescu ş i C.
Enescu .

4.

Scrisoare
Nr. inv. 6

Maria Enescu
Costache
Enescu

şi

Scri soare trimisă de Maria Enescu si de
Costache Enescu fiului lor George ....:
.
Viena unde urma Conservatorul • '"

9 ianuarie 1893

Stare de con servare bună .
Scrisoarea a fo st pliată in dou ă.
Este semnată olograf Marie Enescu şi "Tata".

Nr.
Crt.

1.

Material, tehnică,
dimensiuni
şi alţi parametri de
identificare

marcă,
şcoală,atribuire

Datare,
anul fabricaţiei

Observaţii

antecedente, starea de conservare,

date

speciale-prezenţa

semnăturilor,inscripţionărilor,
mărcilor, ş.a.

"'\",Â"''''''''»-'

d o u ă.

li

.

5.

Scrisoare
Nr. inv. 8

Maria Enescu .

Scrisoare trimisă de
Maria Enescu fiului ei
George, la Paris unde
urma Conservatorul.

specială

de
cu motive
florale in relief, colorate.
Hârtie

corespondenţă

.

22 ianuarie
1895

Stare de conservare relativ bunâ.
Scrisoarea a fost pliată in două.
Prima pagină are imprimate in dreapta sus două fire
de mărgăritar colorate.
Are semnătura olografă a Mariei Enescu.

Cerneală neagră .

Scris de mână.
L :177mm.; I :100mm.
6.

Scrisoare
Nr. inv. 11

Maria Enescu .

Scrisoare trimisă de
Maria Enescu fiului ei
George, la Paris unde
urma Conservatorul.

Hârtie, cerneală albastră.
Scris de mână.
L :173mm. ; I :100mm.

26 februarie
1895

Stare de conservare bună.
A fost pliată in două. Este sem nată olograf Marie
Enescu .

7.

Scrisoare
Nr. inv. 13

Maria Enescu si
Costache Enescu

Scrisoare trimisă de
Maria Enescu si
Costache Enescu fiului
lor George, aflat la studii
la Conservatorul din
Paris.

Hârtie, cerneală violet.
Scris de mână .
L :173mm.; 1:106mm.

19 aprilie1895

Stare de conservare bună.
A fost pliată in două.
Scrisoarea este semnată olograf - Marie Enescu şi
" Tata".

8.

Scrisoare
Nr. inv. 16

Maria Enescu şi
Costache Enescu

Scrisoare trimisă de
Maria Enescu si
Costache Enescu
fiului lor George, aflat la
studii la Conservatorul
din Paris.

cerneală

18 martie1 897

Stare de conservare bună .
A fost pliată in două .
Este semnată olograf Marie Enescu şi -"Tata".

19 decembrie
1907/1
ianuarie 1908.

Stare de conservare bună.
A fost pliată in două .
Scrisoarea este semnată olograf Marie Enesco
M.E.

7/20 mai 1901

Stare de conservare bună .
A fost pliată in două .
Scrisoarea este semnată: " Tata". Hârtie cu filigran:
"Victoria ... Finestenglish Ivory Pa per".

18 mai 1910

Stare de conservare bună .
A fost pliată in două . Este semnată :"Tata". Hârtie cu
filigran: "Automobil".

7/19 mai 1908

Stare de conservare bună .
A fost pliată in două.
Este semnată Marie Enescu şi la post scriptum : M.E.
Hârtie cu filigran " Elisabeth Miii Ivor Paper"- "Paper
London Manufacture"

9

Scrisoare
Nr. inv. 18

Maria Enescu

Scrisoare trimisă de
Maria Enescu fiului ei
George, aflat la Paris

Hârtie,

violet,

cerneală neagră .

Scris de mână .
L :173mm.; I :1 10mm.

Hârtie , cerneală
Scris de mână

albastră

L :175mm .; I :109mm

10.

Costache Enescu.

Scrisoare
Nr.inv.19

11.

Scrisoare
Nr. inv. 20

12.

Scrisoare
Nr. inv. 21

Costache Enescu
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Scrisoare trimisă de
Costache Enescu fiului
său George

Hârtie cu filigran,

cerneală

neagră .

Scris de mână.
L:175 mm.;1:11 Omm.

Hârtie cu fil igran , ce rneală
violet.
Scris de mână.
L:175 mm; I :1 11mm.
Hârtie cu filigran, cerneală
Scrisoare trimisă
de Maria Enescu fiului ei violet.
Scris de mână .
George.
L:175 mm ; 1:112mm.
Scrisoare adresată de
Costache Enescu fiului
său George .

şi

13.

Scrisoare
Nr. inv. 22

Maria Enescu

Hârtie cu filigran, cerneală
violet; Scris de mână .
L:174 mm; 1:112mm.

29 iuniel12
iulie 1908.

Hârtie, cerneală violet.
Scris de mână .
L:174mm ; 1:112mm.

2 octombrie
1900.

Stare de conservare
Textul de pe prima pagină este decolorat.
A fost pliată in două.
Este semnată olograf Marie Enesco şi la post
scriptum cu iniţialele numelui :M.E.
Hârtie cu filigran " Elisabeth Mililvor Paper" - " Paper
London Manufacture".
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Nr. 2974/2016/19 .09.2017
COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢII LOR

HOTĂRÂREDECLASARE

În şedinţa din data de 19.09 .2017 , În urma analizării Rapoartelor de expertiză ş i
a documen taţiei specifice, Com isia Naţi onală a Muzeelor şi Colecţiilor a hot ă rât clasarea În
patrimoniul cultural naţional mobil , a 16 bunuri culturale cu valoare arheologică ş i istoricodocumentară În categoria juri d i că Fond , aflate În patrimon iul Muzeului Naţional George
Enescu .
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T: +4021 224442 1
F: +40 21 2233157
www.cultura .ro

Bulevardul Unirii, nr. 22 ,
Sector 3, 030833, O.P.4, C.P.15
Bucureşti , România

