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Nr.
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din

o2J.

L1 temeiul art. Il, alin . 5 din Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi
c om pl e tările ulterioare ;
În baza art. l2, alin. 4 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului
cultural naţi onal mobil şi având in vedere prevederi le Ordinului Ministrului Culturii
şi Cultelor nr. 2053/2002 pentru aprobarea Normelor de clasare a btmurilor culturale
mobi le şi Hotărârea de Clasare nr. 20/22.01.2003 a Comisiei Naţio nale a Muzeelor ş i
Colecţiil or;

Min istru l Culturii

şi

Cultelor emi te

L

următorul

ORDIN :

•

Art . 1 ( 1) Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, in categoria juridică
"Tezaur", un nU!l1ăr de 194 ( una sută nouăzeci şi patru) de bunuri de patrimoniu din
toate epocile istori ce care fac parte din categoriile bunuri arheologice şi istoricdocumentare, afl ate in patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României din
Bucureşti, cuprinse in lista anexată .
( 2) Lista face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2 Di recţia Muzee, Colecţii , Arte Vizuale va lua toate măsurile necesare pentru
aducerea la cunoş tinţă a prevederilor prezentului Ordin, Muzeului Naţio nal de Istorie
a României din Bucureşti , in vederea punerii lui in aplicare ...,·'fo~"">
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ACAD. R~ZVAN ~HEDDORESCU

COMISIA NA Ţ!O NA LĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢ IILOR
DIRECT IA MUZEE , COLECŢII, ARTE VIZUALE
N r. 20 / 22.0 1.2003

HOTĂRÂ RE DE C LASA RE

În şedinţa din data de 10.01.2003 , în urma analizării Rapoartelo r de
a documentaţiei specifice, Comisia Naţio nală a Muzeelor ş i Colecţiilor a
h o tărât clasarea în catego ri a juridică "Tezaur" a unui număr de 194 de lucrări de
patrimoniu din toate epocile istorice, care fac parte din categoriile bunuri arheo logice
ş i istoric-documentare, aflate în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României
din B uc ureş ti , co nfonn listei de obi ecte anexată so li citării de clasare.
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MUZEUL NA 710NAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI
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1

Falera cu masca urnant Secolul\ a. Chr.

Hertls t r ă u

D=93mm: G=
20, 15 gr. ; IIUU

=

2

Secolul\ t. Chr.

Brâ!artl

Herăstrău

O= 79mm: gr"" 4

26P}u~~

8415

Deformare mecanicA, lipsâ de matenal cea 3 cm din marg1ne%
respectiv 1,3 cm din relieful bustului: m1ci rupturi in zona Capului şlln.dienai'GI
periat: prOduşi de coroziune ; inteNentu de restaurare.

8416

Deformare mecanic<\ : lipsa de material, sub\ierea zonei centrale cea 1,7 cm.

800/1000

-

cf>. 6 /.

~;-~~
/~ .
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bunuri de patrimoniu m obile propuse pentru clnsare În categoria TEZAUR
Nr.

t7. e-_Q_

mm: G = 13,77 gr.

_,

phiala

A doua jumatate a
sec IVI. Hr.

Agighiot

Diametru · 154 mm;
Greutate· 141,50 gr

8488

Obiectul a fost restaurat şi p3rţtle lipsa completate. Prezinta deformare
mecanica şi produşi de coroziune ai argintului.

4

phiala

A doua jumatate a
sec IVi. Hr.

Agighiol

Diametru- 158 mm.
Greutate - 153 gr.

8489

Obiectul a fost res taurat şi p ăflile lipsă comple tate: Prez1nta deformare
mecanlcâ ş i p rod uş i de coroz1une ai argintului.

5

aplică

A doua jumatate a
sec. IVi. Hr.

Craiova

Lungime - 63 mm:
Lâ\ime - 33 mm;
Greutate- 13.45
grame
Titlu- 9t6 %o

8500

Produşi

~

iaomoda_)-

\J

]\J

de coroziune ai argintulut

-6

aplica zoomorfa

A doua jumatate a
sec IV 1. Hr.

Craiova

l ungime- 75 mm:
la\ime - 38 mm :
Greutate- 31. 14
grame, Titlu - 916%.

8501

Zgârieturi

-

7

~1o~~~PQ

secolul al XIX -lea

Olteni

l"' 20mm; G =
58,71gr

8863 8866

Produş i de coroz:1une a1
de fragment.

-

8

Secolul li Chr.

Herâstrâu

O= 80 mm : G = 11,6
g<.

11140

Lipsuri de material (se pastreaza un fragment din piesa); mici rupturi cu pierde
de material; piesa prezinta o colorare verzui.

Secolul ! i Chr.

Herâstrau

Q:: 135mm; G=

11141

Deformare

-·

F1bula cu figura umana
Bra1ara spiratica

...

şi produş1

de coro ziune ai argintului.

arg in tuiUIŞ

mecanică : ştnbituri

lipsa de matenal (un pandant•."): desprinde

pe spirale, lipsa de material la

- 10

Bra1ara spiralic.a

Secolul l i. Chr.

Herastrau

0=80mm: G=
20,58gr.: l itru
80011000

11142

Deformare mecan1câ : lipsa de material la cape tele piesei.

_"

Bra~ra

Secolul ! a. Chr.

Herastrau

0::94 mm; G=
37,41 gr.

11143

Deformare mt:canicâ ;

Cupa tronconica

Secolul l i . Chr.

Herăstrău

O= 176mm: t= 100
mm ; G = 468 ,84 ; til!u
= 800/1000

11144

Mici

- 12

capătul

spiralei

W·

247•.

15 irumaril· 2001

şhrb ituri

lipsă

de matenal la capetele piesei

pe margini, zgârieturi

Pugc 1 of 18

Den umire obiect
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_,.

aphql zoomorf:l

aplica zoomorfa

A doua jumătate a
sec IVI. Hr.

Craiova

A doua jumătate a
sec. IV 1. Hr.

Craiova

15

ap li~ zoomorfă

A doua jumătate a
sec IVI. Hr

Produş i

111 62

Rupturi cu piedere de mater1al d1ntre care una de 1.6 cm şi doua foarte mici;
fisu ra cea 0,7 cm; zgânetun; produşi de coroziune ai argintului. Menţiune ·
lipseş te agâ{litoarea
·

11165

Produşi

de coroziune a1 arg1ntului.

Lăţime - 36 mm;
l nălţime- 32 mm;
Greutate - 52,06
grame

11166

Produşi

de coroziune ai argintului.

Lungime - 40 mm;

11169

Produşi de coroziune ai argintului.

11171

Fara forme ev1dente de degradare

de coroziune a1 ar9mtutui.

-?&(

~,yr

Lăţime - 65 mm;
Greutate- 31 .12
grame: T1t1u - 916 %o

Lungime 70 mm
lăţime

Craiova

,JJ)

11158

lungime 72 mm;

43 mm

Greutate- 27.53
grame
Titlu- 916 %o
-

,f{.-g::;:~;,~ '..•'-~~..

nserva~i
g

c:rl.

lungime - 38 mm
l ăţime -

35 mm

Greutate- 37 grame
Titlu- 916 %o
"'" 16

aplica zoomorfă

\

-

17

-18

A doua jumatate a

Craiova

sec. IVi. Hr.

proto~1 zoomorfă <")

Sec. IVi. Hr.

aplicâ fruntar

Sec. IVi. Hr.

Craiova

Lăţime- 40 mm:
Greutate - 52,5 gramt

Craiova

Lungime - 30 mm;
lăţime-

47 mm:

lnălţime - 4 7 mm;

Greutate - 48 grame
-

19

cnemklă

A doua jumatate a
sec IVi. Hr.

Agighiot

Lă ţime· 75 mm;
lnatţime - 478 mm:
Greutate- 744 grame

11175

Obiectul a fost restaurat, fragmentele sunt lipite cu răşină ia consolidarea in
interior s-a facut pnn dublare cu o calotâ din râşina . Prezinta deformare
de coroztune ai argintului.

mecanică şi produş i

-

20

cnemidă

A doua jumAtate a
sec. IVI. Hr.

Agighiol

Lâţime • 72 mm;
lnlilţime- 46 mm;
Greutate· 902,5
grame

11176

Obiectul a fost restaurat,fragmentele sunt lipite cu rasina,iar consolidarea s-a
fa cu tprin dublare cu o ca Iota dm rasina.Prezinta deformare mecanica SI produ
de corozlune a1 argintului

-

21

phiat:.

A doua jumatate a
sec. IVi. Hr.

Agightot

Diametru! superior 160 mm; lnâlţ ime •
58 mm ; Greutate176 grame

11177

Piesa prezinta un orificiu in peretele vasului
in interior).

pocai·Situla

A doua jumatate a
sec. JVi. Hr.

Agighlol

Diametru! superior111 mm ; lnatţime18 mm ; Greutate541 gr

11 179

Deformare mecanica in zona buzei vasului; lipsă material cea 2 cm pe buza
vasului, orifrciu cea 1 cm in partea superioara sub buza : produşi de coroziune
argintului {pete negre)

--22
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Denumire obiel:l

N r.

Dmare

•

Pro venie nţă

Dimeusiuni

Nr. iu v.

•

Swre de Co11xer vare

crt.
-

23

pocal-SIIula

A doua jumatate a

Agighiol

sec. IV 1. Hr.

-24

coef de parada

\......___../

A doua jumatate a

Diametru! superior 98 mm: lnălţime
165 mm; Greutate •
227 gr.

11180

lnatfime - 270 mm:

11181

+

Agighiol

sec !Vi. Hr. .

Greutate- 743 grame

5
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talerrnare

Secolul V d .Hr.

P1etroasele

-26

patertl

Secolul V d.Hr.

Pietroasele

Aur 900 0/00; Metal
comun; DM= 56,30
cm: G=7639. 40 g

11426

Piesa fragmentata in 4 bucati triunghiulare reasamblate. lipsa de materia l: 1
bucata trlunghiulara din unul dintre fragmente in zona centra ta de unire a piest
lipsa mici fragmente neregulate de-a lungul ta1e tunlor, mai evidente cele de
3,511,5 cm; lipseste o perla mare ; crapatura 2,5 cm in bordura perl ata; rupturi,
fisu ri, stirbiturl, lndoiri, ondulari pe marginea taleruiUI, zgirie turi pe toata
suprafata piesei: urme de lovituri, 1ndoiri mai evidente mtr-unul din fragmente;
perforatie in metal in locul pertei lipsa
Pe spatele piesei: zgirie! uri, urme de lovituri, fisuri, Stlrbiluri, lipsuri de ma terial
pe mici portiuni; insemnari cu tus negru si cu creion
Ment1une: 5 d1scuri si 4 clame d1n metal comun folosite la consolidarea piesei.

Aur 900 0/00; Meta l
comun, 0=26,00 cm :

11427

Stirbituri pe marginea piesei; lipituri cu metal comun rn zona cemrala la baza
statuetei; zgineturi, insemnari cu tus negru pe IIOnul ze1tei si pe pa nea inferioc
a piesei

G=2102.05 g

df)
- ,q. 'f

~~:=~~~ r:~~n ~-~~~~:~t~~~~:~~ ~~~~:~n~~~~aac~~~r~~~:~~:~~~ud:;s~~ai,fi~~~~f~\~~
deformare mecanica si produsJ de corozrune a1 argintului Pe exterior

-zs

J.S imuwri.:]OIJJ

Deformare meca_nic.1, lipsu:i de material cea 20%
produşe de corozeune ae arg1ntulue

Pagi!J tJ/ 18
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Nr.
eri.
-
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Denumire obiet.:t
vas octogonal

Dlllure
Secolul V d .Hr.

•

Pro veuieu(li
Pietroasele

Dimensiuni
Aur 900 0/00; Argint
800 0/00;Metal
comun;7
turmatine:cca 7,50 kt
(in total); 5 atmandine

Nr. iuv.
11 <128

•

S wre de conservure

Deformare mecanica pnn lovire. deformarea casetelor
Pierderi de matenal:
1. Numeroase p1etre lipsa , fragmenta te, fisu rata. In inelul bazat 2 din cele 3
turmatine verzi sunt fragmentare: la rozete te miel 20 pietre rosii-unele fisu rate
mici ciobituri: in casetele dintre rozetele mari 1 piatra rosie fisurata: ta buza
vasului cete 7 baghete verzi (turmaline), ciobite si fisu rata; in placa orizontala •
aur 2 dintre cele 3 p1etre rosii sunt fragmentare ; in placa orizontala din metal
comun argintat-6 pietre rosu in casete din aur.
2. Numeroase hpsuri cu pierderi de metal: in partea superioara a vasului o
crapatura de 2,510,3 cm (posibtl datorata imblnani cu placa orizontala din melc
comun argtntat): un segment transversal de cea Sem lungime care desparte
rozete le man: numeroase casete lipsa dtn placa orizontala ,din aur; 2 perforall
metal in zona ntturilor; metalul prezinta lipsuri fiind partial inlocuit cu metal
comun argint aL O rozeta si casetele dreptunghiulare dintre rozete miel sunt dit
metal comun argmtat , deasupra rozetelor mici 1/6 din case tele despartitoare
dreptunghiulara sunt dtn metal comun argtntat; la rozetele mari casetele
despartitoare transversale sunt dtn aur si una numai partial din aur. placile
orizontale cu Muri dtn metal comun
Vasul preztnta numeroase tntecventu de liptre. zgirieturi; sltrbituri pe buza
vasului; insemnari cu cre ton sttus negru
Produsi de COfOZIUne
Mentiune: Toate reconstituirite , inclusiv una dtntre placile orizon tate..s i;S$1~ 2
1"1 •
pantere sunt dtn metal comun argintat.
/,';'~o~

(f •

t ,\
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.._
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Denumire ubiecl

Nr.

Datare

•

Provenie nţti

Dimem ·itmi

Nr. inv.

•

Stflre tie c:onw r vare

('r/,
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vas dodecdgonal

Secolul V d tir.

Pietroasele

Aur 900 0100; Metal

11429

comun argintat; 3
turmaline=cca 0,80 kt

{in total); 20
almandine ŞI granate
=cea 1,50 kt (in total)
1 almandln=cca 1,00
kt ; 18 almandine şi
granate=cca 9,00 kt

(In total), 7
turmatine=cca 7,00 kt
(in total)
9 almandine şi
granate=cca 7,00 kt
(in total); 2
almandine=cca 1,00
kt(ln total); 22

atmandine şi granate
ş i 24 turcoaze=cca
7,00kt(in total); 23
almandine şi granate
şi 23 turcoaze=cca

~~~~~~; ~n::,~~~~~~ creion si tus negru

' 'i, \ li.\1~.1:-,\ i

cm,

0"' 17,30 cm:

,.

Secolul V d .Hr .

Pletroasele

Aur 900 0100 ; Argint
800 0100; Metal
comun; 1=37.70 cm;
O bata=9,40 cm ,DM
buza::S,30 cm:

G::1740.97 g

JJ

i tutUIIrft!

100)

<3\l

Ulf.h
"

~-~'.':_!It u~\\?'Jt

G=2433 28 g

oenochoe

1

.f '-

IM=\2 ,00 cm;

- 29

•. /.:-~:0~
~

Mentiune : Toate reconst1 tuirlle , inclustv una dintre plac•le ori;ZOntate si cele
\
0
pantere sunt d1n metal comun argintat.
:'
\ 11\ ,\ 1· 1111.

6.00 kt (In total)
LM =41 ,00

Deformare mecanica prm lovire, delormarea casetelor.
P1erderi de material:
1. Numeroase p1e1re lipsa , fragmentate, fisura te. In inelul bazat 2 din cele 3
turmaline verz1 sunt fragmentare ; la rozetete m ici 20 ptetre rosi1-unete fisura te
mici dob1turi; în casetele dintre roze tele mari 1 piatra rosie fisura ta: la buza
vasului cele 7 bagt1ete verz• (1Uima line), ciobi te si fisurate, in placa orizontala 1
aur 2 dintre cele 3 pietre rosii sunt fragmentare: in placa Qfizontata din metal
comun argimat-6 p1etre ros1i in casete din aur.
2. Numeroase lipsu ri cu pierderi de metal: 1n partea superioara a \Iasului o
crapa tura de 2,5/0, 3 cm (posibil datorata 1mb1nani cu placa onzon tata din meli
comun atglntat). un segment transversal de cea 5cm lungime care desparte
rozetete mari; numeroase casete lipsa d•n placa orizon tala ,din aur; 2 perforati
metal in zona mturilor; metalul prezinta lipsuri fi1nd par11al inlocuit cu metal
comun argintat. O rozeta SI casetele dreptunghiulare dintre rozete mici sunt dil
metal comun arg1ntat ; deasupra rozetelor mici 116 din casetele despartitoare
dreptunghiulare sunt d1n metal comun argintat: la rozetele mari case tele
despartitoare transversale sunt din aur SI una numai part1al d1n aur: placile
onzon tate cu n1turi d1n metal comun.
Vasul prez1nta numeroase interventii de tipire, zgirietun, stirb1turi pe buza

1

11430

Deformare mecanica a piesei deformare cu plierea metalului in zO'na-co;-pului
aplat1zan prin lowe, de formare usoara toana , hpsuri de material din foaia din;
apliCata peste metalul comun in zona supenoara a corpului vasului si la baza
gitului; crapaturi, ruptun, fisuri in zona superioara a vasului: crapatura
longitudinala de la baza gitului spre zona deprindere toarta de cea 8 cm;
crapatura pe marginea talpu piCiorului de 0 ,5 cm; zgirieturi pe toata suprafata
piesei. toarta lipita cu metal comun m 2 locuri
Produsi de coroz1une pe partea 111fer1oara a talpii si in zona perlelor.

l'ugt• J of /8

Nr.
eri.

D t:llumirt! tJhiect

Datare

•

Pr01'e11ien ţfi

Dimt!IISi uni
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•

Stare de CtJ user vllre
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f1bula mare

Secolul V d Hr.

Pietroasele

Aur 900 0/00; Argint
800 0100; Metal
comun; 4 almandine
mari =cea 60,00 kl
(in total); 26
almandlne m ici
=cea 6 ,00 kt (in total)
3 cristale de s t ănc<1
=cea 120 kt {in total)
1=26,00 cm
LAM:=14 ,00 cm
G=867,60 g

1143 1

Oeforman mecamce cu urme de lovituri ; aplatizarea easetelor; rupturi de
casete; pierden de matenal
In zona unde lipseste metalul de la baza gitului este adaugata o bucata de
alama; In partea dreapta superioara , desprindere de mel at ia baza gitului pe c
lungime de 3,5 cm. Crapaturl: una orizontala in partea stinga a corpului de cec
cm. Zgirieturi pe toata suprafata, desprinde fi de material in special in zona
case telor care sunt deformate.
•
D1ntre cele 4 almandine mari din zona corpului, cea de ta baza este crapata si
lipita. iar alte 2 (din partea centrala si supenoara) sunt ciobite; lipseste o piatr.o
(cristal de slinca) ta un pandantiv din aur; cris talele de stinca fisurata , ciobite.
Almandinele mici degradata, fisurata, ciobire
Produsi de coroziune pe dosul piesel1n zona sistemului de inchidere.

-

31

f1bu le pereche

Secolul V d.Hr.

Pietroasele

Aur 900 0/00 A rgin t
800 0/00; l nv.
11432 : 11
almandine=cca 4 ,00
kt (in total); 2
atmand1ne=cca 0 ,75
kt(in total)
1 fragment de
almandin; LAM=8.30
cm ;
lnv. 11433
5 atmandine=cca
110,00 kt (in total)
12 almandine=cea
11 ,00 kt (In total)
14 almandine=cca
6,00 kt (in total)
1=24 ,00 cm
lAM=9,80 cm
G totală= l 219, 13g

11432 11 4 33

lnv. 11432- deformare mecanica cu urme de lovituri, defonnarea casete lor
pentru pietre. lipsesc numeroase pietre pe corp; lipsuri de pietre de la
pandant1ve. la pandantJVul din aur se pastreaza doar 2 pietre, restul caselelor
numai urme de pasta alba .
Rupturi cu lipsun din metal m zona corpului si 10 zona g itului; rupturi ale
case telor. lip11ura la Imbinarea capului cu gitul. Fisuri pe toa ta suprafata piese
zgineturi.
lnv. 11 433- deformare mecanica cu urme de lovituri: deforma rea si aplatizart
unor casete; lipsuri de metal. lipsesc numeroase pietre; 3 pietre mari fisura te.
Lipsesc din pietrele celor 5 pandantive, paslr îndu·se numai pasta a lba ~.·~
Cele 2 fibule sunt unite printr-un lant format din imbinarea a 2.) ~nturi Ciifl ·mefat•~
comun (unul galben, unul alb). Insemnari cu tus negru.
·.~ •
.
' ~\

15 it1muu ic 200J

({z l" \HI~~ 1\JI. ....~
t:t ~ Il

\\ -~~ \ t l\1~ 1 .• tii
('

''~-

·'
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\.~!,:~~~)}

Pagt' 6 of /8

N r.
crt.

Deuumire obiect

Datare

•

Pro venie nţă

Dimensiuni

Nr. in v.

•

Stare de co1u-er vare

_.., 32

f1bula mica

Secolul V d.Hr.

Pietroasele

Aur 900 0/00 Argint
800 0/00 Metal
comun; 2 cua,-,uri
fu murii =cea 7,00 kt
(in total); 26
almandine ş i granate
=cea 25,00 kt (in
Iota!); 1 granat=cca
6,00 kt; 1 stiCla
verde=cca 0,50 g; 2
perle=cca 1,00 kt (in
total)
1=12,00 cm;
LAM=7,50 cm;
0=204,03 g

11 434

Urme de lovituri; zgiueturl pe ambele fete . St1rblturi pe marginile casetelor.
pie rd eri de material.
lipsesc pietre; 1 piatra lacrima incompleta, 4 pietre lacrima fisurate, piatra ma
sparta, fisurata la mijloc. Pietrele sunt zgiriate.

-

33

colan ajurat

Secolul V d.Hr.

Pietroasele

Aur 900 0/00: Metal
comun; 9
granate=cca 5,00 kt
(in loial); 4
malahituri==cca 0,30
kt (In loial):
2 lapislazuli=cca 0,20
kt (In total); LA
bandă=4,60 cm; OM
interior-15,00 cm;
0=325.60 9

114 35

Deformare mecanica pnn lovire. lipsuri de material:
a) lipseste o piatra rosie de la una dm balamale, se pastreaza numai umplutu
de material sira in; lipsesc p1etre in motivul SJurat
b) Lipsuri de metal din motivul ajurat pe !oa la suprafata; in special zona dmtre
cele 2 balamale foarte deteriorata; reconstituiri cu metal comun si rasina a
motivului ajurat: ruptura cu pierdere de material pe marginea superioara a
co11erului cea 1/0.7 cm (1 portiune desprinsa in continuarea rupturii); desprins
un fragment din molivul ajurat de cea 615 cm in zona dintre cele 2 balamale:
rupi ura transversala de cea 3 cm cu pierderi de malerial in zona dintre cele 2
ba lam ale ; crapa tura cea 1,5 cm: nume roase fisuri In placa de baza nedecorali
Men tiune: zona dintre ce le 2 balamale este consolidata cu o bu ~ta-~\iAn~~,~~,
comun_de cea 7 cm int ~e motivul ajurat si ~anda s!mpla. Pe int~§r'Coheru(I!'S: , ~
consolidat cu 2 benzi din metal comun arg1ntat un11e cu 2 transversale.
.... ,'

-

34

colan simplu

Secolul V d.Hr.

Pietroasele

Aur 900 0100;
0= 16,70 cm;
GRM=0,55 cm;
G= 181,94 g

1t436

Deformare mecanica. zgineturi superficiale.

Aur 900 0100;
L1 =9,30cm :
OMI =1,50 cm:
L2=8,40 cm;
DM2== 1,20cm;
G::3t 4, 15g

11 437

-

35

colan fragmentar

15 iîwutrril.' 2003

Secolul V d.Hr.

Pietroasele

:'/} 1' UUN! i Ul. ': ~ ·

!:'/
~·h
.,,'/_

' \lt \b l :it·l Ul

,;

':<.

Deformare mecanica, zgirieturi superficiale.

.( 1l

-

lllf'·,\#
-~~
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Den umire obiect

Nr.
eri.
-

36

model mmiatural de
sanctuar

Dmare

Sec. 45-43 1 Hr.

•

Prove uieuţti

Căscloarele

Dimelll'iuni
Lungime - 51 O mm:

N r. irm

•

Sw re de

12156

Ptesa a fost reconstrturtă drn fragmente. cu unele completări de ipsos, dar estt
practic intreagt. : prezrnta trer cr ăpături pe dosul piesei, lărgrte prin imbătrănire.
adezivului

lă ţime - 130 mm;
- 242 mm.
Lungime=510 mm
Lătime= t 30 mm

lnă lţ1me

/~i' r:>,i:t;}~
..
•';\
!..1 . ·
.:. 1

lnalţJme=242 mm

-37
-

38

f1gur ina antopomorfă

Sec. XIX -XVI I. Hr..

Cărna

lnălţime • 156 mm;
Diametru - 67 mm

13461

Fără forme evidente de degradare

am fo ră cu corp
bitronconic

Sec. 38-36 i. Hr.

Şipeniţ

lnăltJme- 380 mm;

15894

Presa a fost restaurata Fara forme evidente de

-39

figurina antropomo rfă

Sec. 49-48 1 Hr ..

Cernavoda

f 1gurină

Sec. 49-48 i . t-Ir.

Cernavoda

lnălţ ime - 11 5 mm;
Laţime

40

- ..
-

42

. - 43

antropomorfa

54 mm ;

d /J
-~~ ~~~t~·}:.-.

15906

Reconstituit drn fragmente Presa este completa . Fara form e evidente de
degradare

15907

Piesa a fost recons trtuită din fragmen te, dar este comple tă Prezintă o crăpătu
de crrca 4 cm Pe prcrorul intrns al statueter.

lnălţ•me - 1 15 mm
Idol antropomorf

Sec. 50-"1 8 i Hr.

Vădastra

Lăţime

15908

Reconstrtuire din fragmente , comple tă ri, ciobituri ta baza piesei.

topor cu disc

Sec. Xll l . H r.

Someşeni

Lungime • 223 mm:
Latrme • 635 mm

159 11

Fara forme evidente de degradare

Secolul al li-lea d . Chr. Sucldava -Celei

1=210mm

15926

lrpsuri de material (marginea mantrer, vârful unui picior şi bust): crllpături (dou
in zona briulur, cea 1 cm, şi 1 cm. pe laterală , iar pe bust cea 3,5 cm)

sfarş itu l secolului 1-

Hărşova

1

15927

Presa are rupturi pe miel porţiuni , cu pierdere de material pe latura superioara
capului (deasupra urechii stăngi) ; ruptură de cea. 0,5 cm . a orificiului de pe
obrazul stâng

16537

Deformare mecanica a lanturrtor: ruptura cu pierdere de material cea. 0 ,5 x Q,;
cm In pat1ea centrată a pieser: mici perforatii

16683

Rupturi cu prerderi de materral (4 mici rupturi in partea inferioară . una pe
margrne şr 3 in partea superioară)

18701

Ciobiturr, insemnari cu vopsea

- 315 mm;

Inaltime- 400 mm

Lar

=200 mm: lat= 235

~

44

M ască

-

45

Candelabru cu trei braţE Secolul ! 1. Hr.

Piscul Crăsani

1.91

Opail

Mamaia

L 195 mm; Oiam.
Mljl=91mm;l"'6 1

de coi f de

parada

._ 46

\\:~

\

- 75 mm

lăt•me -

jl_'? 1 \r: \M .I\H. ~

deg~~1ar~ ; , • 1,;.\ u rt I:}

D•ametrut maxim 380 mm: Diametru!

gurii - 172 mm

-

cmu·erw~re

prima jumă t a te a
secolu lui 11 p. Chr.

Secolele 1 - 11 d . H r.

=

mm .
"" 47

Cap statueta

-··

A do ua jumătate a
secolului li d Chr.

Bust

Sec . 1d . Hr

Tomrs

1=230mm

18720

Mrc• ciob1turi in zona capului, fisură la baza presei

Opail

Sec IV · V d . Chr .

Constanta

L"'143mm : l"'38

3 1843

Exfolierr ale angober pe micr porţiuni (figura central a) . figurile laterale şi mâner
de prinde re; mici ciobiturr superficiale pe suprafata piesei: urme de fum şi arsl
(de ulilrzare) in jurul orificiului de ardere

._ 49

15

ÎriiUWrit!

2003

Tomis

1 = 200
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Nr.

Datare

Denumire tJ bit!cl

•

Pro ve uien(ă

Dimensiuni

•

Nr. iu v.

S tare tie cou xerYfire

crt.
-

50

Aplică - fatera

-

51

Coroana Regelui Ca rol ! ultimul sfert al

Sec 11. Chr.

Surcea

România

secolului al XIX-lea

Deformare mecanică : pierden de material, circa 3 x 1 cm. pe m arginea
superioară a p1esel: puncte de coroziune Menliune: piesa prez intă doua niturl
material text1l, pe spate

L: 102mm;lat=71
mm: G: 30.77 gr.:
titlu= 9 1611000

32069

O sup.: 200 mm

37391

Fără forme evidente de deg1adare e11oluti\le (interventii de conseŢ~{În~~AA~~

37395

Fără

l : 695mm.,
Diametru! maxim 105
mm., Diametru!
minim: 29 mm., G :
2290gr.

37420

Uşoa ră deformar~ mecanica , lipsa_de matenal. o perlă( din cete 39}d(_~.....Y

O inf. : 165 mm

,f.

1== 190mm
-

-

52

53

Ştamp1ta

sfârŞ itul

mob1lâ a
Regelui Caroll

secolului al
XIX -lea, inceputul
secolului al XX-lea

Romtl nia

Buzduganul regelui

1920

România

-

forme e\lidente de degradare

tii:'"~ ~.lit"\11\
~ t:'ll l l. ~~·
'11~.1 (( 0 1.\ll ....'J
\~('.

Zgârieturl pe suprafala rnetalulul: depuneri de material străin sub forma de prc
albiCIOS, pe partea Interioa ră a coroanei, fis un, ciobitun pe suprafala pietrelor 1
special la turcoaze, desprinderea inelului din ptele pe care este prinsă

coroana Reg1nei Maria

septembrie 1922

România

D iametru! maxim:
225 mm. Diametru!
minim. 175 mm.
lnăllime : 180 mm,
Greutate 1854 gr.

37421

-55

Cununădetauridăruita

1891

România

1= 275 mm

37473

Produşi

câp tuşeala .

de coroziune ai argintului.

1: 180mm
G:220g

ani de domnie
-

56

Portret imperial

A doua jumăta te a
secolului al III-lea d.
Chr.

Ulpia Traiana
Sarmizegetusa

t:250mm

38951

Deformare mecamcâ, urme de lovitun (creşte!) , rupturi cu pie1deri de material
baza capului; perforaţie In partea dreapta a capului: ştirbituri : tăieturi
dreptunghiulara şi pătrat!! pe faJd ; 1ntervenj1i de restaurare (consolidare)

-

57

Donar1um

Sec. IV d Chr.

Biertan

tâbhla: lat= 325 mm,
1 126mm,
monograma. O == 195

39301 39302

Tabula lipsă de material cea 4 cm din chenar şi cea 2 cm din ornament, fisur:
cea 1 cm: prod uşi de coroz1une. D1sc: deformare mecanica .

Sceptrul pnncipelui

1605-1606

Transilvania

l : 800mm, D
120mm

47419

Defonnare me canica uşoara

=

mm
..,. 58

Transilvaniei Ş te fan

=

a casetetor.

Bocska1

-sg

Mantie liturgica

prima JUmătate a
secolului al XVI·Iea

Transilvania

1 = 145mm , LA=
59mm

47442

Deformare mecanica uşoarâ,decolorare

-60

Umbo de scut

al treilea sfert al sec.
III d. Chr

Hălmeag

0:205mm

474 75

Produşi

J5

ia ii UIIrÎ~

20U)

de coroziune (pete)
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suprafa ta sferei ŞI porţiun i de ema11 de pe suprafa1a mânerului; zgârie tuiil>1i'
suprafa1a metalului

54

Regelui Carol l de catre
ofiterii de rezerva. ta 25

d ,

(

\,,;,

L=170mm .
t:90mm

Ferdinand

'

'1·~

1"' 275 mm.

N r.

Denumire obieL'I

Datare

•

/Jim em·imri

Prm~e uienţli

N r. iu v.

•

S tare de cou.rer vare

crt.
-61

CandelabiU

Secolul 11 d . Hr.

Mangalia

I =BOOmm

48903

Orificiu in partea superioară . in intenorul elementului de fixare ; produşi de
coroziune ai bronzului pe tijă

-62

lnscriplte

Anii 102- 117 d. Chr.

Callatis

1 "'910 mm; lat= 980
mm; gros"" 145 mm

48904

C1obrtură cea. 2 cm , pe faţă-stânga ; zgăfletun; urme de vopsea verde, negru~
galben-maron•u : depuneri de p1af şi murdărie

-63

Cataramă

Secolele V d. Chr.

lclod-Fundătura

l = 110mm, G=
102,22 gr.

54197aşib

Trei casete prezintă perforaţii ; mici rupturi cu lipsă de material din pereţii
casetelor: două almand~ne uzate, ciobite, zgăriate : produşi de coro;}Lf!le: i)_ ~
argintului. Menţiune; agă\ătoarea este parţial ruptă, din metal c~~~tt;oprins~d~

--64

Ttpar sigtlar altui
Pătraşcu cel Bun

1553-1557

Ţara Românească

D

Inel

a doua jumătate a
secolului al V -lea

nitud {me tal comun)

-65

Someşeni

=135mm

900 %.: 0 :26,2 mm;
G 10,60 g; 14

542 13

54265

almandine: 1, 05 kt

_

66

Pectoral

a doua Jumatate a sec.
V

Som eşen l

Aur 750 %..; Os: 68
mm; Gr: 11 mm: G :

54279

65 g

-67

-68

Inel
Protomă

zoomorfa

Produşi de coroziune ai argintului
lipsa o piatra din cele a de ta colţuute rombulu1
Zgănetun, ciobituri micr pe suprafaJa pietrelor
Zgărietun pe suprafaţa metalului

'* ~~;.·

:/' •

f/i

1'\i!\f,I', IUL ~)

!,"1i?, r-.11..._1'> 1i~U UJI ':;!J
\~~~~
'\.~( ,
\,,.;~'~

6:

"~~~

Capacul ajurat prezinta urme puternice de lovire care au dus la deformarea lui
rupturi in mohvul ajurat; foa ia de inchidere este ruptă pe t oat ă circum ferinţa,
infundată in case t ă , prezinta numeroase rupturi cu lipsuri de material şi spre
mijlocul foii. Inelul de con tur este indoit şi rupt In mai multe locuri. Se păstrea2
48 de ntturl aproape toate lndoite. Piesa este In ansamblu puternic deformată .
Depunen de sol pe melul crrcular şi notari cu tuş negru.

a doua jumătate a
secolului al V-lea

Someşeni

Aur: 900 %o; 0 :27,5
mm; G . 10,72 g

54280

Deformare mecanică prin lovire, turtrrea anoutur

a doua jumă tate a
secolului al V-lea

Someşeni

Aur 900 %o; l : 28,2

54319

Deformare mecanica a pieser, aplatizarea pnn lovire a lantuiui fragmentar la
unul din capete
. rupturi cu pierderi de material drn pereJu case telor. ruptură cu pierdere de
material la capătul de pnndere atlantulw

Zgărieluri pe suprafata metalului

mm; LA: 15,2 mm; O:
9 mm ; G 6.52 g :

-69

Fragment de colier

a doua jumă tate a
secolului al V-lea

Someşeni

Aur 900%..; l : 2a ,7
mm: D:Bmm:
G ' 10 59 g

54322

Deformare mecanic3 a piesei; deformarea casetelor protomei:
Rupturi cu pierdere de rnater ial pe suprafaţa metalulul {partea posterioara a
protomei); rupturi cu pierderi de material drn pereţii casetetor;
Zgărieturi pe suprafaţa metaluloi
Urme de material străm in interiorul casetelor protomei (cap de animat)

-

70

Fragment de colier

a doua jumătate a
secolulur al V-lea

Someşeni

Aur 900 %o; L. 45.8
mm, o· a mm: G ·
20.27 9

54323

Deformare mecanică a presei, aplatizarea prin lovire a tantului fragmentar la
unul ain capete
, ruptura cu pierdere ae matenatla capătul de pnndere al tantului
Zgărietun pe suprafata metalulur

-71

Protomă zoomorfă

a doua jumătate a
secolului al V-lea

Sorneşeni

Aur· 900 'L.: l : 29
rnm: LA 14,5 mm: o ·
15,2rnm:G: 7,41 g;:
a almandine: 0,55 kl

54332

Deformare mecanică a preser: deformarea casetetor protomei:
Rupturi cu pierdere de material pe suprafata metalutui (partea posterioară a
protornei); rupturi cu pierderi de materral din pereţii case telor;
Zgărieturi pe suprafata metalutur
Urme de material străin in interiorul case telor protomei (cap de animal)

15 iffmwrit! 1003
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Denumire ubiel'l

N r.

Datare

•

Prove11 iellţif

Vim ensiuni

Nr. in v.

•

Swre de conserwu e

crt.
-

72

a doua jumi1tate a
secolului al V-lea

Inel

Someşeni

Aur: 900 %o; 0 :26,2

lipsa două pietre (piatra centrala ovala şi una din cete 8 margrnale)
Deformare mecanică ; ver1ga inelului şi pere~i unor casete
ciobituri pe suprafata pretrelor
lipsa de material din pereţii despărţitori la două casete
Crobrturi in metal pe suprafaţa verigii

54334

mm; G: 8.80 g; 13

Zgărieturi ,

almandine: cea. 1, 00
kl

- 73

Inel

a doua jumatate a
secolului al V-lea

Someşeni

Aur 900 %..; 0 :22.2
mm:G: 5.86g

Deformare mecanică prin lovire
Upsă de material: 2 casete marginale (din colturile rombu(ui); lipsă din pereţii
al casetelor marginale (6 case te). Unul din peretii despărţitori al
casetelor de pe placa romboidală rupt şi pliat.
~-: .. ~
1 1
1
Rupturi cu pierdere de material: din foiţa de aur a 4 casete margio31e0
~ ~
0
Deformare mecanica a veligii a
de aur de la baza verrgif":: "
\· rut 'j·\
Zgărieturi, ciobituri pe marginea pietrelor
l' r\ ll~~-•- l l Llt ~ 1)
2 fragmen te de pietre cazute in interiorul cubului
·liJ' -.11Nl• l ''

54336

despărţitor!

-"
-

75

cercei cu pandantiv
poliedric

a doua jumă ta t e a sec. Velt
V

Aur 750 'to; 0 : 13.5

şi foiţei

54574

mm: H: 30 mm; G:
7.38 g; 4 almandine
şi două fragmente
cea 0 ,40 kl

cercei cu pandantiv
poliedfiC

a doua jumatate a sec.
V

Velţ

Aur 750 %o; 0 : 13.8
mm; H: 30 mm; G:

Menţiuni: 4 almandine rombice

6.85 g; 2 almandine

76

Fibulâ cu placa
semicirculară

a doua jumatate a sec. Ve11
V

Aur 750 'L.; l : 107.5

54577

mm: LA: 40 mm: G:
49.42 g; 31
almandine cea 2,30 kt

,_. 17

-78

Cataramtl

Fibulă

cu placa

sernicircutară

a doua jumatate a
secolului al V-lea

Velţ

a doua jumătate a
secolului al V·lea

Velt

Aur 750 %..; D
max::.21.9mrn:D
mln= 15.2
mm;G=8,19g

54578

şi

54594

Scrin pentru bijuterii al
R~:ginei E!isabeta

1J irumurie lOIJJ

a doua jumătate a
secolului al XIX-lea.

Gennania

'.\ ~~~~~~~.1/"

Deformare mecanica
pe suprafa ta metalului

Zgărietu rr

Aur 750 \.o; l: 61,2
54590
mm ; LA: 42 mm; G :
37.09 g: 20
almandrne cea 1,65 kr

1=1430mm
L= 750mm
1= 520mm

vtf

Deformare mecanica a piesei: 2 casete cu pratra bombata au peretii turtrli (arc
Lipsa de material 1,2 cm/1 cm (un coli al plăcii semic~rcutare)
Lipsă de material din foiţa de aur de pe marginea piciorului piesei cea 2,2/0,2,
Zgărietun pe suprafaţa pieselor; 2 pietre cu ciobituri (pe picior)
Piesa restaurata, lntregită din cele 2 fragmente cu numar diferit de inventar.
Presa prezinta 31 de pietre. 9 casete lriunghiulare pe placă, 10 casete circular
pe arc: 12 casete l riunghiutare pe picior.

Deformare mecanica a piesei
lipsă de material, lipseşte piciorul piesei
Zgăne t uri pe suprafata pietrelor, ciobitur1 uşoare (3 pe suprafata arcului, 2

66315

pe

suprafa ţa

disculur)
Pre sa prezinta 20 pieire in 10 case te triunghiulare pe disc
Circulate pe arc
Menţiun i :

..._ 79

..S. f

\\,~~~

Deformare mecanica a piesei
Zgărieturi , ciobituri pe suprafaţa celor 2 pietre
lipsă de material· hpseşle o prramrdă de perle fine dm aur de pe foita rombica
de la bara verlgir
Men1iune· se păslreaza 2 almarn:line rombrce

54575

cea 0,16 kt
-

j!;;-

şl10

case

Crăpă t ură in lemn cea 10 cm pe latura din faţă a suinului; hpsă de material ( 1
bumb metahc in partea supenoara ), zgărie!uri pe suprafata metalulul.

Pttgt! l l of liJ

Nr.
eri.

Denumire obiect

Dmar e

--so

Rezolu!îa Adunarii
Nationale de la Alba
Iulia din 18 noiembrie/ 1
decembrie 1918

-

Caseta pnncipesa Man; 1893

81

- 82

coif cu reprezentare
animatiera

1918

Sec. IV 1. Hr.

•

ProJ'ellien(ii

Dime11Jiuni

Nr. inv.

83

D1plomă

m1l1tara

110d. Chr.

Stare de cou.\·uvtl re

Transilvania

L = 745 mm
1=565mm

68255

Ondulări , rcsături

România

l: 355 mm., 1: 275
mm., 1: 300 mm ., G:
7573,9 gr.

69487

Deformare mecanică la baza piciorului;despnnderea decorutul spirala! de ta
unul din brate:lipsa de material la baza piciorului cea 50% d in margine: produ
de coroziune ai argintului.

Ciumeşli

Dia metrul superior •
220 mm; lnă ltime -

69676

Calota: lipsuri de material cea 25 %: fisuri pe suprafata metalului; uşoară
deformare mecanică ; lipsa o apărtltoare de obraz.
Şoim : lipsuri de material in zona corpului şi pe suprafata aripilor; extolieri ale
metalului in zona corpului: fisur1 pe suprafa1a corpului ; lipseşte un ochi şi este
reconsutwt din plastic; llpsa cuiul de prindere al unei aripi de corp (dreapta):
fragilitatea piesei.
Degrada ri chimice; puncte şi pete de coroziune (ai fierulu i pe suprafaţa coifulu
şJ ai bronzului pe suprafaţa capului)

69902

din doua fragmente mari unul m ic; lipituri
Piesa
de matenal (dreapta faţa cea. 10 cm, şi coltul d1n stânga jos)~Pi esa prezinta

400mm

~

•

Porotissum

l = 159 mm ; lat =
129 mm; gros= 1,5

mm

ale pergamentului.

reconstituită

orlfich (al pa!rolea este fragmeota')

şi

Uşoara deformare mecanica, zgârieturi in interiorul piesei.

rU#'~~~
t1 .S.
f l'Aili'<ET UI. c,
(~ t.tlN t:. l klll.ll~

~

-84

pinteni

1609-16 10

Transilvania

l "' 85mm, LA=
20mm, G = 5864gr,
Titlu= 800/ 1000

72720 5-6

........, 85

centura cu lanturi
pentru prins sabia

1609-1610

Transit11ania

pentru sabie: l =
1255mm, LA=
66mm . G "'650 gr,
lanturi: l (7) = 85mm,
L(8) = 507mm, LA=

72720 3, 7, 8

-86

Sabie de
teaca

cu

1609-1610

Transilvania

sabia . l = 940mm,
LA = 37mm. G"'
948, 15gr, teaca : l =
845mm. LA"' 56mm .
G"' 474gr, tlltu =
800/100

72720 1-2

Sabie::::deformare mecanicll; lipsa de material · o piatră de pe mâner; ştirbituri
marginea lame.
Teacâ=catifeaua tocită şi decolorata ; lipseşte o piatră de la medalionul din
mijloc: uşoară deformare me canică a metalului.

-87

pafl:ale pentru prins
mantia

1609· 1610

Transilvania

L = 460mm, LA=
58,5mm, G = 320gr,
TitlU :: 600/ 1000

727204

lipsa o piatră de la medalionul d1n dreapta,uşo ară deformare mecanică

"'~"

.
.
..
.
.....Cl.Jtt VP''
Centura; deformare mecan1că , lipsesc 17 11eng1 de pnndere a placutelor
l ant f7: uşoare zgarietufl, fisuri pe anounle deprindere. lipsa de material la un
din carabine cea 1,5 cm.
Lant/8 zgărieturi pe anourtle de prindere.

8mm

15 imwurie 1003

paradă

Pugt!ll of /8

Denumire ohiec:l

Nr.
crt.
--68

nasturi

Datare
1609-1610

•

Proven ien(fi

Tran silvania

Dim ensiuni
de la tOla 24 D =
30mm, 1 27mm, G
de la = 10, 68 la
12,23gr Gtotal
113,27, de la 25 la 32
D "26mm 1 :.25mm
Gdeta 25 1a 32

=

N r. inv.

•

Swre de consenare

72720 10-72

Deformare mecanică (727201 10, 12, 14, 19,20.. 2137,38,39,
45,46 ,5 1,55,57,59,61 ,64,66,68,7 1); uşoară deformare mecanică.micl zgăr ie t UI
(11, 16), uşoara deformare mecanica ( 17, 18,22,23),deformare mecanica ,
pietrele ciobite -13 deformare mecanica, fisur ă la una dintre baretele centrale
15; uşoara deformare mecanica, pietrele zgăria te -16;uşoara deformare
mecanica o piatră lipsa -24 deformare mecanicA, una din barele m al scurte In
partea Inferioara -25, deformare mecanică doua dintre barele mai scurte -26:
deformare mecanica două dintre barele mai scurte In partea inferioara -27:
uşoare} deformare mecanică, două orifidi pe margine -28: deformare
mecanică , li pseşte o perlă din şirul periat metalic de pe margine şi una din
coroana mlcă,me t atul este zgăria t -30: deformare mecanic ă , una din barel e m
scurte In partea inferioară, zgărie turi -31,32 ;deformare mecanica, baretete nu
se ~mbină cu coroan a de pe margine -34: defo_rmare mecanica t o~te ba~IE! ~
ma1 scurte -35,36,52,69,70: deformare mecamca două barele ma1 sc~f!~r.:~
~
1
1 ·"""
4 1 ,48 ,50,53,56,60,63,65,67; deformare mecanică trei barele maf_ scurt e •

72720 9

Deformare mecamca , zgănetun.

=

=8,95 la 9,50 G total
= 74 ,52
dela33 ta 72D=

22mm, 1= 21mm . G
dela33ia72=deta
5,9 ia 6,5, G totală=
246,2gr

54,58 .72; deforma.re

-89

surguc1

1609-1610

Transilvania

O= 47mm, l =
11 5mm, G = 66,4gr,
Titlu:. 80011000

-

90

coif de parada

Sec. !V i. Hr.

Peretu

Diametru • 200 mm:

vas ant1opomorf

A doua jumatate a

Peretu

sec. IVI. Hr.

Diametru- 87 mm

\\ · .\1 1 N r ; / J>t iLUI ~

;-

;;"\

restaurată,

, .• ,

c"':"

pen~~~ T~~j'

73865

P1esa a fos t
in interior s-au aplicat benzi din argint
consolidare Prezintă deformare mecanic:i, rupturi pe mio porţ1uni (unat1Er1,5
cm), Prezinta deformare mecanica şi produşi de coroziune al argintului.

73806

Piesa a fos t restaurată , prez1ntâ deformare mecanica şi urme de lovituri: ruptu
cu pierdere de material in zona gă tului,{cca 0.81 0,6 cm) şi produşi de ooroziw
ai argintului.

Piesa pr ezi ntă o uşoară deformare mecanica şi puncte de coroziune pe
marginea ... asutui, zgărieturi .

Inaltime · 265 mm

-o•

meca~ică _montura unei pietre mici este ryf~-$ -;.9\.BJ ;\/!.'"I'U/ • ~\,

Inaltime- 170 mm
Greutate- 240.48
grame

Titlu- 916

-92

phiata

A doua jumatate a

P eretu

Diametru- 110 mm ,
l năl {1me - 50;
Greutat e - 166 grame

73867

sec IVI. Hr.

93

phială

A doua jumatate a
sec. iV i. H r.

Paretu

lnăl11me • 60 m m
Diametru - 120 mm
Greutate - 190.05
grame

73868

_",

phiata

A doua jumă t a te a
sec. IVi. H r.

Peretu

Diametru- 140 mm
Greutate- 147.08
grame

73869

Deformare mecan1câ, zgărie tu ri

.._gs

Torques

Secolul ! i. Chr.

Mă gurele • Coada

Gros= 5 mm.; O=
160mm,G= t 2 t ,63
gr.: Ag=900/ 1000.

74939

Usoara deformare mecanică: produşi de coro z11.1ne

M alului

/J

i tlllllll rii!

11101

l't~gt!

/ Jof / 8

•

Den um ire obiect

Nr.

Datare

•

Dimensiuni

Prove uieuţii

•

N r. iu v.

Swre tie cmuervare

('f i .

-

96

Fibuta cu masca umana Secolul l i. Chr.

Magurete- Coada

Malului
~97

Fibulă

cu masca uman;; Secatui t i.Chr.

M ăgurete-

99

- 10 1

L"' 2400 mm
1=2100mm

75043

lipsuri de material cea 10% ( fondul de mătase) : ond ulări ale picturii (stema)
fisuri in stratul pictural (zona cen tra lă , stema): fragitizare

75045

lipsă de matenal cea 40%: pete de diferite proveniente: fragilizare

75047

Rosături ale pluşului ro şu : desprinderi ale pernei (pe laturi ); l ipsă parJt a l ă dtn
clucurii de pe marginea tronului ; oxida rea firu lui metalic (coroana r~gală" ~i .,....~
1
1
emblema); cojiri ale bronzului de pe suprafaţa lemnului.
. , ..u • " 11;

Ţara Românească

Principatele Unite

1= 1740mm

a triunghiului, cea

fragmente).

455,15 gr. (ambele)

al treilea sfert al
secolului al XIX -lea

Romania

Cuza
_. 102

Sab1e care a aparţinut
lui Tudor Vladimirescu

primul sfert ar
secolului al X IX -lea.

Imperiul Otoman

L= tOOOmm

75060

Rupturi, destrămăr i ale materialului textil de la partea superioar,a a t~c iil· ,P!Jn ~· tS- \ 1
decoroziunepelama
;11 -:-.:: l.-\ 1 ,1\:Lllll.

- 103

Re volver al Regelui
Ferdinand al Romăm ei

prim ul sfert al
secolului al XX-lea

Spania

L=320 mm
1=130mm

75636

Fara forme evidente de degradare.

Buzdugan Carol al li·

18 iulie 1940

Rom<\nia

L: 540mm .•
Diametru! maxim :
124 mm .,Diametrul
minim: 30 mm. , G:
3300 gr

75637

-

104

Tronul doamnei Elena

(două

su peri oară

piesă .

L= 2400mm
1 = 2130 mm

1822

11mpullui Al Ioan Cuza

de coroziune.Mentiune:acul despnns de

Oelormare mecanică ; lipsă de material în partea
2/1 cm: desprinderea acului de piesă

Steagul Agiei din Ţa ra

1862 - 1866

produşi

Fara forme evtdente de degradare

mm; G = 51 ,41 gr.

Măgu rele

Steag domnesc din

Deformare mecanicA:

74943 a-b

l = 226 mm; G

Secotutt i .Chr,

RomaneascA

-100

74941
74942

L

Bratara plurispirallcâ

Malului

-

=122 mm; r::: 73

Coada

Coada

Malului

-. 98

L = 122 mm; 1= 73
mm:G"' 11,93gr

L=910mm
1= 670mm

~.

--105

Decoratia. "Ordtnul
Unirii", tni tta ta de Al. 1.
Cuza (grad de ofiter)

-

106

b r ăţară l a t ă înch isă

-

107

bratara dtn
cizelate

..., 108

două plăci

Decret regal refen tor la
Casa de Depunen,
Economie şi
Consemnattum

J5 ÎOIIU (IrÎt }00)

a doua jumătate a
secolului al XIX lea .

Romania

.

,; .

Produşi de coroziune ai bronzului sub formă de pete şi puncte d:. Li~~e_yţ~~
mănerul

sceptrulut; mobilitatea unui bumb piramidal de pe sfera sceptrului.

Cutart ale panghcii ordtnului.

primul sfert al
secolului al X lii-lea

Voineşti

G=32,15gr.: L =
81394a
145mm ; LA = 30 mm

Rup turi cu miel pierderi de material; fragthzare.

primul sfert al
secolului al Xlll ·lea

Voineşti

l = 199mm, LA=

8 1395 a-b

Deformare
fis un.

1897 iunie 8

Romania

1 = 660 mm

82471

lndoire pe tima mediana cu o m ică ruptută In centru cea l x0,5 cm .

45mm, Gr:: 3mm

:!·

I'::UI.UI

·. i.

pe

81300

\\'~~ ' lli\b

mecantcă ;

ruptura cu pierdere de material ; desprinden: fragiliza re,

P11ge l4 uf l 8

f'

...

D fltar e

D emm1ire tJ bied

Nr.
eri.
-.. 109

aplica zoomorf:.

secolul V i .Hr.

•

Provenientă

Stânceş t i

Dimensiuni
Aur 583 0100;
L=48,00

Fisuri pe margini, in spec1al in zona capului, desprinderi de metal (marginale) 1
mici portiuni; lipsuri de material; in partea superioara o. interventie de restaura
cu metal comun datorata lipse1 de material pe o portiune de 4/3,5 cm . Piesa e
fi)Cata pe un suport de carton

89576

Deformare mecanica prm lovire; interventie de restau rare (lipituri Vltfut frunzei)
zgineturi, fisuri marg1na!e . Piesa este fixa ta pe un suport de car1on.

102312

Piesa a fost

cm:

G=134,22 gr
(cu suport carton)

". 11

o

secolul V i. Hr.

aplica zoomorfa

Aur 583 0100;

Stă n ceşt1

L::18,50 cm:
LAM=8,00 cm ;
G::JJ,28 gr (cu

suport carton)
-

111

f1gunna

anuopomorfă

Sec 44-41 i. Hr.

lnăl\ime- 225 mm

Gumelni ţa

-

11 2

recipienl antropomorf

Sec. 44-40i. Hr.

Sultana

113

Epitrah1l daruit de
Vasile Lupu Mănast irii

1637-1638

M tinăslirea

Trei

,........, 14
- 11 5

Trei

Ierarhi

1mbătrâmrea adez1vuiU1; prezinta depunen de calcar

::

lnălţime - 230 mm

102326

Uşoară deformare mecanică ; mici ciobituri.

~~-~\

l" 1400mm, LA""

131453

Rosături ale suportului de ca tifea pe toată suprafaţa; desprinde ti ale fit!.l!ui 1 •• ··' Y
metalic, in medalloanele 9, 10, 11 , rupturi ale firului de broderie păna la suport 1
mici porţiuni in medalloanete2,6, 14,15,19; desprinderea pe o suprafaţă de cea
3,5 cm a medalionuiUI 9 de suportul de catifea; desprinderea pe o suprafaţăde
1,5 cm a medalionului 11 de la suportul de cat1fea; rupturi ale firului de broderi
oxidarea firului metalic In medalioanele 9, 1O. 11, 14, 15.

240mm

lerarh1-laşi

Tablou votiv al lui Radu
cel Mare
epitahil (patra fir)

(~~~:-~~... ""-·
reconstituită in laborator; este intreaga; piesa pre~jnta 'Î~ei crăpă!( • ~~

~doua in ~ana corpului _şi una_la imbinare~ braţului cu corpul) ..~_f.git~ R(~t I l\\. Ci~·

cu vas pe cap

-

Stare de com·ervare

89575

cm.

lAM=9,80

•

Nr. iu v.

dăruit

de Alexandru cel Bun

1495-1508

Curtea de Argeş

1 "' 2290mm. LA =

inceputul secolului al
XV-lea

M ănăs t irea Bistriţa

l = 1430mm, LA=
230mm

;J. .\ .~~h 1:, t 1 Ul ~

131466

Cotire a stratului p1ctural păna la grund cea 20125 cm; exfolleri . zgărlelufl

131493

Desprinden pe miel porţiuni a firului text1l al broderiei;lipsa de material, d1nfirul
metahc al broderiei dm medalloanele 2,3,5,6,8 (partea dreapta) şi medalionul
(partea stângă); oxida rea firului metalic.

850mm

m-ri1Bistriţa(?)

=

r- 11 6

Tablou vo tiv al familiei
lui Neagoe Basarab

1512- 1517

Argeş

1 2330mm, LA =
1470mm

131510

Cojin ale stratulul pictural pană la grund; exfotieri; desprinderi ale strat ului
pictural, praf, murdălie aderen tă de sratul pictural.

_ 11 7

recipient pen tru anafura

1492- 14 93

Manastirea Snagov

0 :: 160mm; l :
37mm; G"" 938,05gr

1315 16

Deformăn mecanice. nitun lipsă (aprox. 16); lipsă de material pe supra faţa
exterioara a d1scutui drept (lipseşte figura relig ioasă de ta fereastra slangă) ; 11~
de material pe suprafa\a exlerioară a discului dm stânga; zgarieturi; fisuri, urm
de răşină

-

118

p ict ură de N
Gngorescu. ~Atacu l de
laSmtudan"

1885

Romănia

L= 3300mm
1:::2530

131525

Fără

-

119

Steagulligu pentru
unitatea culturala a
tuturor romanilor

sfârşit ul secolului al
XIX-le a , inceputul
secolului al XX-lea.

Romania

l "'1 150mm
1=900mm

131887

Cutari ale mătăs1i pe toata suprafa1a:
rosaturi ale cahfele1 dm emblema steagului, tă1etun in mătasea ripsată (culoar>
roşu şi albastru , in zona centrata), oxidarea firului metalic, tocirea firului text1l
pierdere de mateflal din firul de mătase al inscripţiei. lipsa din franjurite
marginale
( margmea albastră şi roş1e );pete de murdărie, pe ambele feţe

1J itumurie 100)

forme ev1dente de degradare

11(1gtt/jufl8

~lJ~

Nr.
eri.
-

120

-121

-

122

Denumire obiect

Datfi re

Buzdugan Regele Carol 1940
af li-lea

•

Prove nieu ţti

România

Dim ensiu11i

•

Nr.inv.

l : 533 mm,
Diametru! maxim : 98
mm., Diametru!
min1m: 20 mm,
Greutate· 3949,7 gr.

131g 11

Stare de coJu;ervare

Ştirbituri pe suprafaţa bumbilor piramida li de pe sfera sceptrului; ruptura cu
pierdere de material a vMului unui bumb piramidal; zgârieturi pe suprafa ţa

metalului.

(fără

car miniatura! de metal

Prima jumătate a sec. Bujoru
Vlll i. Hr.

Lungime • 260 mm:
lă ţime - 155 mm;
lungime=260 mm;
lă ţime::t55 mm

135281

Obiectul a fost restaurat

Cupă

Secolul! i . Chr.

Sâncn1ieni

1"' 153 mm :o"' 132
mm: G 235,26 gr.;
titlu"' 87511000

139370

Deformare mecanicâ la baza piciorului; desprinderea decorului spirala! de la
unul din braţe ; lipsă de matenalla baza piciorului (50% din margine), produşi (
corozlune ai argintului.

cu picior

şi

doua

toarte

=

forme evidente de degradare).

lipsă de material dintr-o toarta torsionata ~i}l%} .~1~

-

123

Cupa cu picior

Secolele: t 1. Chr.

Săncrăieni

l:: 128 mm ; O= 124
mm : G :: 252 gr.

139375

Piesa a fost reslaurata:
produş i de coroziune .

-

124

Cazan

prima jumă t a te a
secolului V d . Chr.

Des a

1::541 mm; O:: 196

1396 3~

Rupere a unul fragmen t de la baza piciorului (se pas t rează fragnJef\!ul)~ fişl-l,rj ,U11\ . ~ ·
zgărieturi pe mtenorul p1esei; produşi de coroziune a bronzulu1\~ ~ '. \li' l ~ \ ttU LlJI .~:}

prima jumătate a

-125

patena cu
centralâ

statue tă

Cavei

O:: 135mm, l =

secolului al XVI-lea

32mm, G = 137,50gr

prima jumătate a

Cavei

o= 154mm

-126

patenă

-

127

patenă

sfinli

secolului ar XVI-lea

-

128

cauc onental cu toarta

139641

Deformare mecanicA.

139642

Deformare mecanica

,f~

•

.

~~~

'\~~ ~'ul 1u·tn' ":.~
"-."'":::..-.~-

secolului al XVI -lea

decorata cu

arcuită

Cavei

0 .=155, 1.«42,
G.=168,8

139643

Deformare mecani~. ruptura cu pierdere de matefial cea 15 cm In peretele
vasului: rup tură pe marginea vasului cea 0,5 cm .

prima ju mătate a
secolului al XVI-lea

Covei

l = 130mm, O=
58mm

139644

Deformare mecanicA ; ruptura pe marginea piesei cea 1 cm.

prima jumătate a

r- 129

placa de surguci

prima jumătate a
secolului al XVI-lea

Covei

0=52, l.""72. G=23,9

139645

lipsă

-

diademă

prima jumătate a
secolului al XVI-lea

Cavei

590mm, lA"'
139646
l
320mm. G = 133,40g•

lipsă

de material-doua pieile din case tele rozetelor mari; lipsesc 4 anouri de l
roze te le miel şi 11 inele ce se prind de anourile rozetelor miel: deformare
mecanicA ; zgărieturi .

prima jumătate a
secolului al XVI-lea

Covei

l = 144mm

Deformare mecanică, lipsa de material cea 110,5 cm (in partea superioara a
tecii), lipsa doua nituri; lipsesc piertele din cele 4 casete de la bazatecii.

130

=

de material din

-m

teaca pentru
sausl ilet

-.. 132

pictură de Th. Arnan,
"Proclamarea Unirii"

1861

România

l
1940 mm
t=1400mm

139695

Craclurl pe

- 133

"Fotoliu din Camera
Deputatilor folosit de

ultimul sfert al
secolului al XIX-lea

România

1 = 1950mm
1=95mm

142054

Crapături

cuţ1 t aş

=

139647

suprafaţa

pe

pereţi i

casetei cenrale; lipsa piatra din caseta

centrată

picturii.

suprafaţa

lemnului In partea

superioară

a spatarului.

Carol!~

15 it1mlllrie 200.1

•

Pag~

16tif/8

~

._~

Nr.

Den umire obiect

Datt1re ·

•

Pro venienţă

Dim ensiuni

Nr. in v.

·.~~

•

~*'
li

Stllre de conservare

~·

crL
- 134

brăţarA man, on,
deschisA

secolul al Xli-lea I.Hr.

Hlnova

Aur 900 0100; 1=5,26
cm· 0=8 40 cm·

150218

Zgirieturi; stirbituri usoare pe nervuri; lovituri.

Produsl de COfozlune sub forma de puncte .

GR::cca ·0,40 ~;

G=580,46 gr
- 135

brAţara

splrallcâ

secolul al Xli-lea I.Hr.

Hinova

Aur 900 0100; 1=6, 10

150219

lndolri ale metalului la capete si lipsa de material; zglrleturl; mlci sllrbiturl pe
margini; exfolieri ale metalului pe partea interioara.
Produsi de coroziune pe suprafata Interioara a obiectullli.

150220

Usoara deformare mecanica ; zgirieturl superficiale.

150221

Zgirieturi; m ici stlrbituri de material ~ul(.h i ile obiectului.

c:m; 0=7,70 cm;
LAbanda"'1 ,50 cm;
G=261,53 gr

--136

brAtarA splrallcA

secolul al Xll-lea T.Hr.

Hlnova

Aur 900 0100; 1:::4,1O

cm ; 0 :o:7,60 cm;
G,.497,19 gr

!·

- 137

brlţară

deschisA

secolul al Xli -lea 1. Hr. Hinova

Aur9000100;

;,.yţ~

OM:= 10,75 c:m;

~~~-..

Om::9 ,45 cm;
GRM""0,90 cm;
GRm=0,50 cm;
G:202,63 gr

,'
- 138

brlţara

deschisA

secolul al Xli-lea I.Hr.

Hinova

Aur 900 0100;
OM=6,80 cm; LAM

It

~"

•

-·r4)

C tUifVJt l tJ

a:

\ MlNJsrsiutb, ~

"
~~2~turi supe_~)}.
~(rom~
......"'-::.:.. ..

150229

Usoara deformare mecanica

150230

Usoare zgirieturi; mici stirbituri pe muchiile bratarii.

Aur 900 OJOO;
0=6,30 cm; LA
banda= 1,55·1 ,70 cm:
G=52 ,04 gr

150231

Deformare mecanica evidenta prin lovire si presare: zgirleturlln special pe
partea Interioara a obiectului.
Produsi de coroziune sub forma de puncte si pete pe partea Interioara a
obiectului.

Aur 900 0100;

150232

Usoara deformare mecanica; zgirieturi.

150233

Deformari mecanice pronuntata; ondularea capatului lncizat; usor zgiriata.

bandă=1 , 70

cm: LAm

bandi=O,BO cm;
G=28,33 gr
1-139

bră ţara

deschisA

secolul al Xli-lea I.Hr.

Hinova

Aur 900 0/00;
OM=8,20cm;

Dm=7 70 cm·
G=92.19 gr '
........,40

-141

bră ţara

InchisA

brAţar l aplra l lcă

secolul al Xli-lea I.Hr.

Hlnova

secolul al Xli-lea 1. Hr. Hlnova

OM:7,40cm;
G =95,94 gr

- 142

brAţarA

spiralica

secolul al Xli-lea I.Hr.

Hinova

.,

Aur 900 OJOO:

0=7,50 cm; G=87,94

.:f
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Nr.

Denumire obiect

Datare

•

Provenienţă

Dimensiuni

Nr. in v.

•

Stare tie conservare

t:rl.
-

14 3

br3\iH3 fnchis 3

secolul al Xli-lea I.Hr.

Hinova

Aur 900 0/00:
OM::7, 10cm;

150234

Puternica deformare mecanica prin lovire si presare: zgirieturi superficiale.

150235

Deformare mecanica : zg1rieturi superficiale

150236

Deformare mecanica : zg1rleturi superficiale

150237

Defo<ma<e mecamca

Dm=6,50 cm:
G=39,47 gr
- 144

bratara spiralica

secolul al Xli-lea i.Hr.

Aur 900 0/00;
0=5,90 cm: G= t 9,24

Hinova

9'
-

14 5

br3tar3spiralica

secolul al Xli-lea I.Hr.

Aur 900 OtOO;
D=6,30 cm: G=19, 12

Hinova

9'
-

146

bratara inchisa

secolul al Xl i-lea i.Hr.

Aur 900 0100;
D=5,76 cm : G:28,29

Hinova

'9"~'"" supe<fi"ale

Deformare mecamca puternica , zgmetun

LA= 790mm , l =
1230mm

173904 a-b

Ob1ectul a fost restaurat;atac x1lofag vechi.

lat = 545 mm: l "' 41 o
mm; gros "' 19 mm;
G=46gr .

244605

Uşoarâ deformare mecaolcâ, trei fisun: p1esa a fost re staurata
interior cu râşinâ .

lat= 75 mm: 1 157
mm ; gros"" 3 mm

285840

Crăpâturi

D = 45mm

297313 a-b

14 7

bratara deschisa

secolul al Xli-lea I.Hr.

Hinova

Aur 900 0/00;
D:6 ,20 cm: 0:13,09

-

14 8

Uş r imp3r3teştr

prima jumatate a
secolului al XVI-lea

M oldova

M3ner de spada

aproxrmatiY 320 d. Chr

H ârşova

337- 341 d. Chr.

H3rşova

~.

9'

....-,sa Capac de caseta
-1 51

Pereche cercer de

secolele XI-XIII

Svinila

- necropota

l \ I, J". I ll ':_,

superi!~~~ \lli\ J•, 1lWI VI ,""-

150239

-

-"~149

r:.~ -~-'~;~ ' ':'<,
~3

9'

=

in partea

superioară

,_/~.....

~~ULruiW:
·~şi

consolidata 1

(marginea piesei); lipsuri de material din literele

inscripţie i.

Deformare

mecamcă ; produşi

de coroz1une a1 argintului.

tampta
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