ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII

ŞI

CULTELOR

ORDIN
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'J.o..:.._,2003

În temeiul art. Il, alin. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările ş i
completările ulterioare;
În baza mt. l2, alin . 4 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea
patrimoniului cultural naţional mobil şi având în vedere prevederile Ordinului
Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2053/2002 pentru aprobarea Normelor de clasare
a bunurilor culturale mobile şi Hotărârea de Clasare nr. 201/04.02.2003 a Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Co l ecţii lor;
Ministrul Culturii şi Cultelor emite următorul

ORDIN:
Art. 1 ( 1) Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, în categoria juridic ă
''Tezaur", un număr de 65 ( şaizeci şi cinci ) bunuri culturale din toate epoci le
istorice care fac parte din categorii le bunuri arheologice şi istoric-documentare,
atlate în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României din Bucureşti ,
cuprinse în lista anexă .
( 2) Lista face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2 Direcţia Muzee, Co l ecţii, Arte Vizuale va lua toate măsurile necesare pentru
aducerea la c unoştinţă a prevederilor prezentului Ordin, Muzeului Naţional de
Istorie a României din Bucureşti, în vederea punerii lui în ap licare.

MINISTERUL CULTURII

ŞI

COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢII LOR
DIRECŢIA MUZEE, COLECŢII, ARTE VIZUALE
N r. 201 1 04.02.2003

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 31.01.2003, în tmna analizării Rapoartelor de Expertiză
a docmnenta~ei specifice, Comisia Na~onală a Muzeelor şi Colecţiilor a hotărât
clasarea în categoria juridică 'Tezaur" a unui munăr de 65 (şaizecişicinci) lucrări de
patrimoniu din toate epocile istorice, care fac parte din categoriile bunuri arheologice şi
istoric-docmnentare, aflate în patrimoniul Muzeului Na~onal de Istorie a României din
Bucureşti , conform listei de obiecte anexată solicitării de clasare.
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1= 66 mm; D = 160 mm;

2 Cupa de
kantharos

Secolul l a.
Chr.

sancrăieni

3 Mastos

Secolull a.
Chr.

sancrnienî

Secolull a.
Chr.

sancrăie ni

Secolull a.
Chr.
Secolull a.
Chr.

sancrăieni

1= 96 mm; diam. la buza

sancrăieni

1= 1135 mm; D = 75 mm;

7 Kantharos

Secolull a.
Chr.

Săncrăieni

1maxima la torţi = 1475
mm ; Gr = 214 g .
i = 124 mm; D = 115 mm; 139372
1maxima la torţi = 170
mm; Gr = 302 g.

6 Kantharos

Secolull a.
Chr.

sancraieni

i = 95 mm ; D = 121

4 Mastos

5 Mastos
6 Kantharos

139365

139366

= 112mm; G = 166g.

i = 99 mm ; D = 167 mm ;

.. ··'(C<
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-deformare mecanică

-rupturi cu lipsuri de materia l in partea
pe toata suprafaţa buzei
-produşi de coroziune ai argintului

Gr=140g .

1= 60 mm; diam. la buza

,, ···

Desprindere, pe o laJ:ură, cea. 2 cm , a aplicaţiei decorâtive-·
de la un capat al braţarii, depunere de ceara roşie pe o
porţiune de 0,5 cm.

Os= 61 ; Dm = 56; Gr =
74 ,9114g

139367

Gr= 254 g.

139366

= 133 mm ; Gr= 206g .
139371

mm ; 1 139373
maxima cu toarta = 157
mm; Gr = 212 g.

superioară

a cupei şi

Deformare mecanică (pe marginea pieseij zgarieturi pe
suprafaţa metalului; ştirbiluri (ln interior); produsi de
coroziune ai argintului sub formă de pete negre, pe exterior.
-urme de lovituri pe suprafaţa cupei.
-produşi de coroziune ai argintului sub forma de pete .
-zgarieturi pe partea exterioara a cupei.
-fisuri
Deformare mecanică (marginea vasuluij prin lovire; produ şi
de coroziune ai argintului.
-deformare mecanică a cupei, urme de lovituri.
-fisuri , ştirbituri pe marginea buzei.
-produşi de coroziune ai argintului pe to ata suprafaţa .
-deformare mecanică la baza piciorului şi buza cupei
-urme de lovituri
zgarieturi, ştirbituri pe marginea buzei
-produşi de coroziune ai argintului
-deformare mecanică
-urme de lovituri
-lipsă de material la baza piciorului
-lipseşte discul de sus~nere care a fostlnlocu~ cu un disc
din plastic
-desprindere pe o porţiune de 1 cm a toartei de buza cupei
-produşi de coroziune ai metalului

9 Kantharos

Secolul ! a.
Chr.

sancri!ienl

Secolul! a.
Chr.

sancri!ieni

1=126mm: D • 134mm: 139374
1maximă la torji • 202; Gr
• 346 g.

1

10 Mastos

Secolul! a.
Chr.

sancri!ieni

12

Brăţară
Brăţară

14

Flbulă

15

Bombon ieră

Secolul! a.
Chr.
Secolul! a.
Chr.
Secolul! a.
Chr.
Inceputul
secolului XX

sancraieni

13

17

Broşă

Regina

Sfărşrul

18 Cheie primM de 31 mal 1924
Regina Maria
19

Casetă

Maria

sancniieni
sancraieni
Bulgaria

Romania

Anglia

secolului XIX

Maria

Regina

31 mai 1924

157 mm: 139376

Gr • 148g . (şicu

11 Kantharos

16 Pandantiv cu
Sfărş~ul
cruce aparjinănd secolului XIX
Reginei Maria

l • 75,5 mm; O •

Plymouth

Plymouth

restaurare)
l • 129 mm : O la buză •
103 mm: 1maximă la torji
• 155 m ; Gr • 250 g.

139377

O • 965 mm : G maximă a 139378
barei • 7 mm: Gr • 120 g .
O = 102 mm: G ba rei • 6 139379
mm ; Gr • 68 g.
139380
L = 97 mm: Gr • 64 g.
L•79 mm: 1•57 mm: H•26 37405
mm; G• 112 g.; Titlu aur
=583 ;

H cruce mare•78 mm ; 1
cruce mare=-70 mm ;

37425

grosime ramă • 5 mm; H
cruce mlcă• 56 mm : 1
cruce mică•52 mm;L
lan!-316 mm: G• 158 g.
L=83 mm; G• 54,01 g.;
37426
groslme•0,3 mm ;Titlu
aur• 583;
L•112 mm: grosime
37432
tijă • 7 , 5 mm;G• 73 g.; Titlu
aur• 583;
L=180 mm: H• 68 mm:
37433
G• 342 g .; 0 •1 54 mm :
Titlu aur-583;
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-deformare mecan ică .
. . - MJ'JISTRI JUfl }:J
-urme de lovituri In zona cupei.
~
· ';
,?))
-ruptura cu pierdere de material cca . 1,5 cm/0 ,5 c
baza piciorului.
~.~
-fisuri, ştirbruri In metal la baza piciorului.
-produşi de coroziune ai argintului.
-<leformare mecanică
-urme de lovituri

,iJ'

Jil!..,

-<leformare mecanică
-urme de lovituri, In special pe picior
-fisuri, ştiroruri pe marginea buzei
-produşi de coroziune al metalului
-<leformare mecanică
-produşi de corozlune ai argintului sub formă de pete
-<leformare mecanică
-produşi de coroziune sub formă de pete
-fără forme evidente de degradare
De pe

suprafaţa

capacului

lipseşte

o parte din email (cea.

210,5 cm) .
De pe rama interiaora lipsesc 3 nruri care fixau medalionul.
Se remarcă urme de material stn'iin (material de lipire pe
partea interioară a capaculu~ .
Lipseşte un cristal de la crucea mare de MaHa .
Se remarcă deformarea mecanică a lanţului şi existenla
unor produşi de coroziune ai metalului, care este In negrii.

Se remarcă degradări minore , o deformare mecan i că a
acului precum şi zgărieturl pe suprafala pietrelor.
observă zgărieturi pe su prafaţa metalului (Tn special pe
pl ăcula terminală cu trei din~) .
Pe tijă se află pete de culoare brun InchisA.
Nu prez intă forme de degradare.

Se
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20 Tabacheră
Regele
Ferdinand

Prima
jumătate a
secolului XX

1921 -1934
lui
Carol aiiHea de
Regele
Alexandru 1al
Iugoslaviei
22 Broşă Regina
Inceputul
secolului XX
Maria
21 Baston de

România

Iugoslavia

mareşal dăru~

Romania

L•106 mm; 1•70 mm;
grosime•19 mm ; G•244
g .; Briliante 6 kt; Titlu aur
583;
L•317 mm ; Dmare=50
mm;Dmlc•45 mm;
G•168 ,44 g.; Titlu aur
583;

37438

37465

H•50 mm; 1•37 mm;
75639
G•12,12 g. ; Titlu aur: 750

23 Pudrieră Regina Inceputul
Maria
secolului XX

România

L•55 mm; 1•40 mm;
75642
grosime•0,7mm; G=44,92
g .; Titlu aur•750;

24 Stilou Mareşalul
Al. Averescu

România

L•121 mm ; 0=47 mm;
147731
G• 34,65 g.; Titlu aur 583;

Prima
jumătate

a
secolului al

~

-

Upsesc 2 pietre albe de pe capac.
"
â'
Prezintă mici zgârieturi pe suprafaţa metalului, pre fR.şl 1 u~"~'
pete tn interiorul piesei.

·=

Pe suprafaţa fildeşului prezintă o fisură de cea 1 cm , tn
partea superioară a piesei.
Fildeşul este parţialtngălben~ . şi prezintă urme de material
străin (material delipire) .
Pe suprafaţa emailului apar mici ciobituri şi zgârieturi.
Lipsaşte

un diamant la inelul de sus~nere a crucii de la

coroana .
Acul de prlndere prezintă o deformare mecanică .
Se remarcă o lipsă a materialului din motivul vegetal din
aur, aplicat pe emallul gri, cea 1 cm, tn partea superiaoră a
chenarului (deasupra monogrameQ şi cea 2 cm din motivul
vegetal din chenar pe partea posterioară a piesei.
Prezlntă ciobituri tn suportul de ebonită , la partea
tennlnală,precum şi mobil~te mare a capacului. Pe capac
sunt pete brun -Inchis, tn rama agăţătorii .

xx~ea

25 inel cu montură

S:11

Dinogetia

D:21 ;G:11 ,7174

26 Cercei filigranat

S:11

Dinogetia

L:54;LA:31 ;D:25;G:7,8924 8591

8589

27 Cercei

semicil i ndrică

S: 9

Dinogetia

L:54;1:25;Gr:8gr.

28 BRATARA LATA S:11

Dinogetia

29 Bratara

S:1 1

Dinogetia

30 INEL CU
CHATON
31 inel cu montură

S:11

Dinogetia

L:157,5;LA:12;G:126,04;T 8597
L:750
L:157,5;LA:12;G:126,04;T 8598
L:750
D:15;1:30 ;G:4,62
8599

8592

S:12

Dlnogetia

1:17,5;G:8,5310

8972

S:6-7

Şura

D:70;G:57 ,79

47502

s implă

32 BRATARA CU
CAPETELE
LATITE

Mare

Două crăpături de cea . 0.5 cm, pe roartă ; produşi de
corozlune pe suprafaţa piesei
Fragmentarea piesei prin ruperea toartei, se păstrează cele
două fragmente
Fragmentarea toartei prin ruperea toartei şi desprinderea
unei sfere decorative
Ruperea unul fragment de cea . 3,5 cm, produşi de
corozlune al argintului
Ruperea unui fragment de cea. 3,5 cm, produşi de
corozlune al argintului
Trei rupturi cu pierdere de material pe suprafaţa părţii
centrale
Fisuri pe suprafaţa toartei, produşi de coroziune sub formă
de pete
piesa estetntreagă , fără urme evidente de deteriorare

33 Ulcior amforoidal
cu inscriptia
numelui PETRE
34 PANDANTIV IN
FORMA DE
CLOPOT EL
35 cruce
36 APLICE DE
HARNASAMENT
IN FORMA DE
ROZETA;6
BUCATI

37 Trusa cu
pistoale

38 Tron

Sec. X

Capidava

1

Sec. X

Cetatea
Dabaca

D:22 ;G:2 ,31

S. XIII-XIV
S:1O

Cetaţeni

L, 51 , LA,38
Diam .:39-41 ;LA:30

Şiclau

Franţa ,

2

270 ; D • 200

48881

piesa Intreaga, torjile

54568

Produşi

gatul rupte din vechime

de corozlune.

buna
67765
726481-6 1.Se pastreaza un fragment de rozeta . Lipseşte circa 50%
2.Se pastreaza un fragment de rozeta . Lipseşte cea . 70%
3.Rupturi cu pierdere de material, In zona centrala a
fragmentului cea. 0,810,5 cm şi pe margine cea. 0,710,4 cm .
Lipseşte cea . 30% din piesa .
4.Ruptura cu pierdere de material, cea. 3,510,5 cm .
5.Rupturi cu pierdere de material cea . 40% din piesa
6.Rupturi cu pierdere de material, cea. 30% din piesa.
326481a
Cutie: desprindere a capacului de la o balama ; lipsa un n~ (
32658
de la banda metalica a capacului); crapaturi, zona
decorativa a capacului.
32657-32655:tara forme evidente de degradare; 32654 :
ruptura in zona cozii ; 32653: produşi de coroziune sub
forma de pete negre pe metalul capacului; 3265232651 :fara forme evidente de degradare; 32650: lis uri In
zona capacului; 32649: produşi de coroziune ai metalului;
32648: produşi de coroziune ai metalului; lipsa de material,
partea terminala a sistemului de tragere .

Paris Cutie L• 480 mm ; 1=240
mm;l=100 mm;
Pistol L•400 mm, L ţeava
c280mm ;
Ciocan L=200 mm, L
maner=145 mm ;
Cleşte lc175 mm ,
L=45mm , 1=21 mm ;
Şurubelniţa L=160mm ;
D=30mm, d=15mm ;
MasurAtoare L=115mm ,
D•8mm;
Burduf L•90mm ,
D•40mm, d=30mm;
Cutiuţă D=45mm ,
1=42mm;
Vergea L=285mm,
D=30mm, d•1 Omm
1= 1740 mm; L = 910
75046
al treilea sfert Romania
mm; l=670mm
al secolului al
XIX-lea
a doua
jumatate a
secolului al
XIX-lea.

şi

Rosaturi ale materialului textil ( pluşul roşu) ; lipsa de
material ( ciucurii de pe marginea tronului); oxidarea firului
metalic (coroana şi emblema de pe spatar ); cojiri ale
bronzului de pe suprafaţa lemnului (motivul zoomorf de la
capetele braţelor) .

4
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39 Sabie

primul sfert al
secolului al
XX-lea .

40 Costum de
diplomat

1859-1890

41 aplicA

sfârşitul

47 aplicA

sec.
IVa.Chr.
sfârşitul sec.
IVa .Chr.
sfârşitul sec.
IVa.Chr.
srşitul sec.
a.Chr.
Sfarşnul sec.
IVa. Chr.
Sfărşnul sec.
Craiova
a. Chr.
Sec. W a. Chr. Craiova

48 aplicA

Sec.

rv a. Chr.

Craiova

49 aplicA

Sec.

rv a . Chr.

Craiova

50 aplicA

sfârşitul

42 aplicA
43 aplicA
44 aplicA
45 aplicA
46 aplicA

rv

rv

sec.
IVa.Chr.

.., ·'

L sabie = 1010 mm, 1
75053
Ştirbituri Tn mânerul de os al sabiei; defomnare, l:tfiJ~Nu:vL
sabie= 27 mm,
suprafaţa panglicll mânerulul; zgârieturi, exfolie ~~~1 ::#
Mâner: 140f210 mm
vopselei de pe suprafaţa tecii.
"'<t
L teaca • 850 mm , 1teaca
C'~l::L.!JRI\.,
•40mm
Franţa , Paris Frac: L spate • 940 mm , 1 81340 a-e Costum:
- Vestonul (81340 /a)- desprinderea unui fir de metal al
spate = 380 mm, L faţă =
broderie!, la gât. Oxldarea firului metalic al broderie!.
530 mm, 1 faţă • 460 mm ,
L mânecă = 620 mm
Rosâturi ale materialului textil. Rupturi ale cAptuşeliiTn zona
Pantalon : L • 1040 mm
mAnecllor.
VesUt L = 570 mm, 1=
-Vestă (81340/ b) -fArA fomne de degradare.
350mm
-Pantaloni (81340/ c)- fără forme de degradare.
-Floreta (81340/ d)- puncte de coroziune pe suprafaţa
Bicorn: L = 45 mm, 1 =
140mm
metalulul. Ruptură cu lipsA de materiei, cea. 1 cm/ 0,5 cm
din pielea tecii, rosâtură- 0,5 cm- a pleli de la vârful teci.
Floreta : L= 920 mm, L
Desprinderea vârfulul aurit al tecii
teacă = 750 mm
- Bicom (81340/e) - oxldarea firului metalic, rosâturi ale
matelielulul textil, prăfuirea penelor de struţ.
Aglghiol
L= 68; greutate = 35
8472
Lipsuri de material. Zgârieturi. Lipită din fragmente
1
grame
<
Aglghiol
diam.= 44; greutate 28
8477
Produşi de coroziune Tn Interiorul piesei
grame
LipsA de material dintr-o ureche . Zgâlieturi. Produşi de
Agighiol
diam. • 45; greutate •
8478
31 .75grame
coroziune.
DeformAri mecanice. Zgârieturi. Produşi de corozlune
Agighiol
Lungime • 48 : greutate= 8479
30.7 grame
L :42;LA:40;G :9,87
11146
Depuneri de oxizi pe spatele piesei
Craiova
1

România

Craiova

J

j

L:40;LA:40

11148

L:40;LA:40;
11149
greutate•! 0,87 grame
L:40;LA:40; greutate=8,65 11150
grame
L:40;LA;:40;
greutate=12,23 grame
IA~me=40 ; 1nAI~me=40 ;
greutate=9 ,66 grame

11151
11152

Bună .

FArA fomne evidente de degradare

Bună . Unul din co~uri lipsA. Depuneri de oxizi ai argintului
pe spatele piesei. Degradări fizice-chimice
Bună . DegradAri fizice-mecanice . Lipsuri de material Intrunul din colţuri şi dintr-o latură . Gaica fisuratA şi o porţiune
lipsă . Depuneri de oxizi ai argintului.
Bună . Degradâli fizice-mecanice . Lipsuri dintr-un colţ şi din
gaică . Depuneri de oxizi.
Bună . DegradAri fizice-mecanice . Lipsuri de material pe
marginea piesei. Depuneri de oxizi.

5
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51

aplică

sfârşitul

sec.
IVa.VChr.
starşitul sec.
IVa .Chr.

52 aplică

53 phială
54 VAS CU'bOUA
TOARTE

sfârşitul sec.
IVa.Chr.
S:-19-16

Craiova

Craiova
Agighiol
Să rata

MonteoruCetăţuie

55 DEPOZITUL DE S:-19-161.Chr. Apa
LA APA
56 DEPOZITUL DE S:-19-16
Apa
LA APA

57 DEPOZITUL DE Sec. XIV a.
LA APA
Chr.

Apa

11153

lnăl~mea=195 mm
Diametru! maxim•145
mm
Lungimea•200 mm
Lă~mea•11 O mm
Lungimea=565 mm.

13984

Bună . Lipsă

de material din colţul piesei.
pe spate In trei locuri
Fără forme evidente de degradare

Lipsă

Lipită

11161

11178

15910

Degradări chimice: produşi
(stabiliza~)

15913

Degradari fizlco-mecanice: lipsuri de material. Ştirbituri pe
marginea lamel (mici fragmente) . Degradări chimice:
produşi de coroziune ai bronzului pe toată spuprafaţa
(stabilizare).
Degradări fizice-mecanice : lipsuri de material. Ştirb~uri pe
marginea la mei (mici fragmente) . Lipsă din lamă : 2
fragmente la 6 cm spre varf. O crăpătură de cea 1 cm.
Degradări chimice: produşi de coroziune ai bronzului pe

Lungime•620 mm
Lă~me•74 mm

15914

lnăl~mea= :220 mm
Diametru• 135 mm
L:201 ;1:258;GR :1

15915

de coroziune ai bronzului

toată spuprafaţa (stabiliza~).

DE:

58 DEPOZITUL
S:-19-16 i.Chr. Apa
LA APA
59 COIF DE TIP
S: 41n .Chr.
Făcău
ATTIC;DEP .FAC
AU
60 Breloc
1859-1666 Paris

61 Medalion

lungime•40; lă~me•40 ;
greutate•7,32 grame
lungime • 125 ; lă~me =
65; greutate • 78 ,04
grame
D•175;G•253 grame

1863

Paris

32479

Degradări fizice-mecanice : ştirtJituri pe toată suprafaţa
spiralei. Obiectul a fost restaurat
Degradări fizlco-mecanice - perfora~e In ca Iotă . Fisuri mici
pe suprafaţa calotei. Deformare mecanică. Restaurată prin
completări

L = 202 mm ; D • 26,8
32802
mm ; G = 87,2 gr; Aur 750
gr la mie; Matostat- 75 kt;
Briliante - 3 kt
1= 72,7 mm ; D = 52,6
32805
mm; G • 87,18 gr; Aur
750 gr la mie

Fără

urme de degradare .

Mobil~te la unele montiuri In care sunt fixate pietrele .
Zgârieturi pe suprafaţa pietrelor.

6
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62 Sabie

63 Coroană

64 Platou omagia!

65 inei

13/25
octombrie
1866

Imperiul
Otoman

1881

România

23
ianuarie1893

1886-1914

Paris

Romania

\

Sabia L • 1000 mm, 1= 28 37385 a-b Lipsă de material : 3 diamante minuscule de 1. ie~~~t ~
mm
gardă şi 2 diamante mici de ia gardă . Rosătwlt
:;
Teaca L • 830 mm, 1• 35
Imbraca teaca . Lipsă de material, prin ruperea , ~ii , ia
mm
partea superioară a tecii (pe mici porţiun~ . OxidaY~
Garda • 148,5 mm
metalic ce decorează ciucurele . Dezlipn parţial vârfu
G •1 420gr
metalic al tecii şi fisurată foa ia din aur.
Aur 750 gr la mie
Brilianteie = 42,5 kt
Diamante = 0,35 kt
1•150 mm; D = 148 mm ; 37392
Deformare mecanică uşoară . Rosături şi decolorare a
căptuşelil şi a cetifelei. Lipsă de material: un disc de ia baza
G • 885 gr.; Aur- 750 gr
unei perte mari din aur snuată Intre frunzele decorative.
la 1000.
lnterven~i de fixare cu răşină la două sfere de ia bază .
D • 595 mm ; Grosime
37396
Fisuri şi lipsuri In emailul policrom de ia cele trei steme, pe
mici porţiuni.
margine bordură = 7 mm;
G • 9500 gr; Ag - 875 gr
Zgarieturi pe suprafaţa metaiului. Puncte şi pete produse
ia mie
de coroziunea metalului.
D • 26,2 mm, 1= 24,2
37400
Urme de lovnuri pe verigă.
1
mm ; G • 43 gr; Aur- 500
grla mie

1

.':f;
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_ut. ~sajO?s:~- d(oa3
Os- 81; Orn- 5B; Gr =
74,911 4 g
2 Cupll de
kanlharos

Secolu l / a.
Chr.

sancrăieni

3 Mastos

Secolul/ a.
Chr.

sancră i eni

Î = 60 rnm ; diam. la buză
= 112 mm;G = 188g.

139366

4 Mastu'i

Secolul/ a.
Ch r.

Sâncrc'Heni

l = 99 mm; O= 167 rnrn;

139367

5 Ma s/os

6 Kantharos

7 Kantharos

8 Kantharos

Gr=254g .

sa n c răieni

i = 98 mm: diam. la buză
i = 11 35 mm; O= 75 mm;

Secolul/ a.
Chr.

sancrăieni

i = 124 mm; O= 115 mm;

Seco /u/1 a.

Sânc ră i e n i

Chr.

139365

Gr= 140g.

Sănc răieni

Secolul / a.
Chr.
Secolu l! a.
Chr.

139368

= 133 mm; Gr = 206g.
139371

1 maximă la torţi = 1475
mm; Gr = 2 14 g.

139372

1maximă la terţi= 170
mm; Gr = 302 g.

i = 95mm ; O=

121 mm; 1 139373

maximă cu toartă = 157
mm; Gr = 212 g .

§ · \i\1"-t Il\ ~~\
i'~ · ..'"i~! ~\ ! 1 '1 _~:-~
Stare d8-c0n5f:-rva-re

Dimensiuni

i = 68 mm; O = 160 mm;

-,.;(;,. . . . . ., ~---:~:-.
1

-..'t

.--~ ~-

~'
j _:..:/

., . ,_;;:--

Oespdndere, pe o latură, cea. 2 c m . A ap l icaţiei decor8tive de la un capăt al brăţării, depunere d e ceară roşie pe o
porţiune de 0,5 c m .
-deformare mecani c ă
-rupturi cu lipsUJi de material Tn partea s upelioară a cupei şi
pe t oată supra faţa buzei
- produşi ele coroziune ai argintului
Deformare me ca ni că (pe marginea piesei) zgarieturi pe
supra fata metalului; ştirbi t uri (Tn inte1ior); produsi de
coroziu ne ai argintului sub formă de pete negre, pe exterior.
-unne de lovituri pe s uprafaţa cupei.
-produşi de coroziun e ai argintu lui sub formă de pete .
-zgarie turi pe partea exterioară a cupei.
-fisuri
Deformare mecanică (ma rginea vasu lui) prin lovire; prod uşi
de coroziune ai argintu lui.
-de formare m ecanică a cupei. urme de lovituri.
-fisuri , ştirbituri pe marginea buz ei.
- p roduşi de coroziun c ai argintu lui pe t oa t ă s uprafaţa .
-deformare mecanică la baza piciorului şi buza cupei
-urme de lovituri
zgarietUJi, ştirbituri pe marginea buzei
-produ ş i de coroziune ai argintu lui
-de formare me ca ni că
-llfme de lovituri
-lipsă de ma teria l la baza piciorului
- lipseşte discul de s u s~ nere ca1e a fost inlocuit cu un disc
din plastic
-desprind ere pe o p o rţiune de 1 cm a toartei de buza cupei
- produşi de co roz iun c ai metalului

•
9 Kantharos

Secolull a .
Chr.

Sâncrâieni

•
Î = 126 mm ; D = 134 mm; 139374
1maximă la torţi = 202; Gr
= 346 g .

--deformare mecanică .
-urme de lovituri in zona cupei.

~~·--:.·<-···

/J

Secolull a.
Chr.

Sâncrăieni

Î = 75,5 mm; D = 157 mm; 139376

11 Kantharos

Secolull a.
Chr.

Sâncrăieni

Gr = 148 g. (şi cu
restaurare)
Î = 129 mm; D la buză=
103 mm; 1maximă la torţi
= 155 m; Gr = 250 g .

12

Brăţară

Sâncrăieni

13

Brăţară

Secolull a.
Chr.
Secolul / a.
Chr.
Secolul/ a.
Chr.
începutul
secolului XX

14 Fibu l ă

15

Bombonieră

Sâncrăieni
Sâncrăieni

139377

D = 965 mm ; G maximă a 139378
barei = 7 mm; Gr = 120 g.
D = 102 mm; G ba rei = 6 139379
mm; Gr= 68g.
L = 97 mm; Gr = 64 g.
139380

Bulgaria

L=79 mm; 1=57 mm; H=26 37405
mm; G=112 g.; Titlu aur
=583 ;

16 Pandantiv cu
Sfârş~u/
cruce apar~nând seco lului XIX
Reginei Maria

România

17 Broşă Regina

Anglia

H cruce mare= 78 mm: 1
cru ce mare=70 mm;
grosime ramă=S mm; H
cruce mică=56 mm; 1
cru ce rnică=52 mm;L
lanţ=316 mm; G=158 g .
L=83 mm; G=54,01 g .;
grosime=0,3 mm;H/u
aur= 583;
L=112 mm;grosime
tijă=7,5 mm;G=73 g.; Titlu
aur= 583;
L=180 mm; H=68 mm;
G=342 g .; 0=154 mm;
Titlu aur-583;

Maria

Sfârş~ul

secolului XIX

18 Cheie primită de 3 1 mal1924
Regina Maria
19

Casetă

Maria

Regina

31 mai 1924

Plymouth

Plymouth

37 425

..

~\·;.,

-ruptură cu pierdere de material cea . 1,5 cm/0,5 cni\L~
baza piciorului.
-fisuri, ştirbituri in metal la baza piciorului.

10 Maslos

·~~

~ ..

·"'·

-produşi de coroziune ai argintului.
-deformare mecanică
-urme de lovituri

-deformare mecanică
-urme de lovituri, Tn special pe picior
-fisuri , ştirbituri pe marginea buz ei
-produşi de coroziune al metalului
-deformare mecanică
-produşi de coroziune ai argintului sub formă de pete
-deformare mecanică
-produşi de coroziune sub formă de pete
-fărâ forme evidente de degradare
De pe suprafaţa capacului lipseşte o parte din email (cea.
2/0,5 cm) .
De pe rama interiaoră lipsesc 3 nituri care fixau medalionul.
Se remarcă urme de material străin (material de lipire pe
partea interioară a capacului) .
Lipseşte un cristal de la crucea mare de Malta .
Se rema rcă deforma rea mecanică a lanţului şi existenţa
unor produşi de coroziune ai metalului, care este înnegr~ .

37426

Se remarcă degradări minore, o deformare mecanică a
acului precum şi zgârieturi pe suprafaţa pietrelor.

37432

Se observă zgărieturi pe suprafaţa metalului (in special pe
plăcuţa terminată cu trei dinp).
Pe tijă se află pete de culoare brun închisă .
Nu p r ezintă forme de degradare.

37433
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20

Tabacheră

Prima

Regele
Ferdinand

jumătate a
secolului XX

21 Baston de

1921-1934
lui
Carol al li-lea de
Regele
Alexandru 1al
Iugoslaviei
22 Broşă Regina
fnceputul
Mana
secolului XX

România

Iugoslavia

mareşa! dăruit

România

L=106 mm; 1=70 mm;
grosime=19 mm; G=244
g .; Briliante 6 kt; Titlu aur
583;
L=31 7 mm; Dmare=50
mm;Dmic=45 mm;
G=166,44 g.; Tttlu aur
583;

Lipsesc 2 pietre albe de pe capac.
~~v
Prezintă mici zgârieturi pe supra fa1a metalului, precuh;a_ş! . J.-.• _>;'Y
pete Tn interiorul piesei.
~- --: -~""

37465

Pe suprafaţa fildeşului prezintă o fisură de cea 1 cm, ln
partea superioară a piesei.
Fildeşul este parjiallngălbenit, şi prezintă urme de material
străin (material de lipire).
Pe suprafaţa emailului apar mici ciobituri şi zgârieturi.

23 Pudrieră Regina fnceputul
Maria
secolului XX

România

L=55 mm; 1=40 mm;
75642
grosime=0,7mm; G=44,92
g.; Titlu aur=750;

24 Stilou Mareşalul
Al . Averescu

Prima
jumătate a
secolului al
XX-lea
S:11

România

L=121 mm; D=47 mm;
147731
G=34,65 g.; Titlu aur 583;

Dinogetia

0 :21 ;G:11,7174

26 Cercei filigranat

S:11

Dinogetia

L:54;LA:31 ;D:25;G:7,8924 8591

27 Cercei

S: 9

Dinogetia

L:54 ;1:25;Gr:8gr.

28 BRATARA LATA S:1 1

Dinogetia

29 Bratara

S:11

Dinogetia

30 INEL CU
CHATON
31 inel cu montură

S:11

Dinogetia

L:1 57,5;LA:12;G:126,04;T 8597
L:750
L:157,5;LA:12 ;G: 126,04 ;T 8598
L:750
D:1 5;1:30;G :4 ,62
8599

S:12

Dinogetia

l:t7,5 ;G:8,5310

8972

S:6 -7

Şura

D:70;G:57,79

47502

25 inel cu

montură

8589

semicilindrîcă

8592

simplă

32 BRATARA CU
CAPETELE
LATITE

Mare

c:-\\

§9

J
"'~p

37436

H=50 mm ; 1=37 mm;
75639
G=12,12 g.; Titlu aur: 750

Lipseşte

un diamant la inelul de

sus~nere

a crucii de la

coroană.

Acul deprindere prezintă o deformare mecanică .
Se remarcă o lipsă a materialului din motivul vegetal din
aur, aplicat pe emailul gri, cea 1 cm , in partea superiaoră a
chenarului (deasupra monogramei) şi cea 2 cm din motivul
vegetal din chenar pe partea posterioară a piesei.
Prezintă ciobituri in suportul de ebonită, la partea
terminală ,p recum şi mobil~ate mare a capacului. Pe capac
sunt pete brun ·inchis, Tn rama agălătorii .
Două crăpături de cea. 0.5 cm, pe roartă ; produşi de
coroziune pe supra fala piesei
Fragmentarea piesei prin ruperea toartei, se păstrează cele
două fragmente
Fragmentarea toartei prin ruperea toartei şi desprinderea
unei sfere decorative
Ruperea unui fragment de cea. 3,5 cm, produşi de
coroziune ai argintului
Ruperea unui fragment de cea . 3,5 cm, produşi de
coroziune ai argintului
Trei rupturi cu pierdere de material pe suprafa1a păt1ii
centrale
Fisuri pe suprafaţa toartei , produşi de coroziune sub formă
de pete
piesa este întreagă, fără urme evidente de deteriorare
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H
33 Ulcior amforoidal
cu inscriptia
numelui PETRE
34 PANDANTIV IN
FORMA DE
CLOPOTEL
35 cruce
36 APLICE DE
HARNASAMENT
IN FORMA DE
ROZETA;6
BUCATI

1 S'f

37

Trusă cu
pistoale

Sec. X

Capidava

[ = 270; O= 200

48881

piesa Intreaga,

Sec. X

Cetatea
Dă ba ca

D:22;G:2,31

54566

Produşi

S. XIII-XIV
S:1 O

Cetăţeni

L, 51 , LA,38
Diam .:39-41 ;LA:30

gâtui rupte din vechime

1
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Şic lău

Franţa ,

a

de coroziune.

67765
bună
72648 1-6 1.Se păstrează un fragment de rozetă . Lipseşte circa 50%
2.Se păstrează un fragment de rozetă . Lipseşte cea. 70%
3.Rupturi cu pierdere de material, in zona centrală a
fragmentului cea. 0,8/0 ,5 crn şi pe margine cea . 0 ,710,4 cm.
Lipseşte cea. 30% din piesă.
4.Ruptură cu pierdere de material, cea. 3,5/0 ,5 cm.
S.Rupturi cu pierdere de material cea. 40% din piesă
6.Rupturi cu pierdere de material, cea . 30% din piesă.
326481a
Cutie: desprindere a capacului de la o balama; lipsă un nit (
de la banda metalică a capacului); crăpături, zona
32658
decorativă a capacului.
32657-32655:fără forme evidente de degradare; 32654 :
ruptură in zona cozii; 32653: produşi de coroziune sub
formă de pete negre pe metalul capaculu i; 3265232651 :fără forme eviden te de degradare; 32650: nsuri în
zona capacului; 32649: produşi de coroziune ai metalului;
32648: produşi de co roziune ai metalului; lips ă de material,
partea terminală a sistemului de tragere .

Paris Culie L=480 mm; 1=240
mm;l=100 mm;
Pistol L=400 mm , L ţeavă
=280mm;
Ciocan L=200 mm, L
mâner=145 mm;
C l eşte 1=175 mm,
L=45mm, 1=21 mm;
Şurubelniţă L=160mm ;
D=3Dmm, d=15mm;
Măsurătoare L=115mm ,
D=8mm ;
Burduf L=9Dmm,
D=40mm, d=30mm;
Cutiuţă D=45mm,
f=42mm;
Vergea L=285mm,
D=30mm, d=10mm
1 = 1740 mm ; L = 910
al treilea sfert România
75046
al secolu lui al
mm; 1= 670 mm
XIX- lea
a doua

jumătate

secolului al
XIX-lea.

f ;"' 38 Tron

to~ile şi

,; '~~'

Rosături ale materialului textil ( pluşul roşu); lipsă de
material ( ciucurii de pe marginea tronului); oxidarea firului
metalic (coroana şi emblema de pe spătar); cojiri ale
bronzului de pe suprafala lemnului (motivul zoomorf de la
capetele bratelor).

4
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39 Sabie

XX-lea .

i)T

40 Costum de
diplomat

41

aplică

42

ap l ică

43

aplică

44

aplică

1859 - 1890

45

aplică

46

aplică

47

aplică

sfărşilu l sec.
IVa.Chr.
sec.
IVa.Chr.
sfărşilul sec.
IVa.Chr.
srşitul sec. IV
a.Ciu.
Sfârşitul sec.
IVa. Chr.
Sfărşnul sec.
Craiova
IVa.Chr.
Sec. IV a. Chr. Craiova

48

aplică

Sec. IV a. Chr. Craiova

49

aplică

Sec. N a. Chr. Craiova

50

aplică

sfârşitu l

sfărşitul

sec.
IVa.Chr.

,.,•

.

L sabie = 1010 mm , 1
75053
Ştirbiluri in manerul de os al sabiei; deformare, ~~~~n'Ji~"
suprafaţa panglicii mânerului; zgârieturi, exfolier1 ~e .1.q V.l11 1
sabie =27 mm,
Mă ner: 140/210 mm
vopselei de pe suprafaţa tecii.
~.~
'--~-~
L teacă= 850 mm , lleacă
~:.~/"~} '·!~:'~-~·_.:·
= 40 mm
Franla, Paris Frac: L spala= 940 mm, 1 81340 a-e Costum:
spate= 380 mm, L fală=
- Veslonul (81340 /a)- desprinderea unui fir de metal al
530 mm, 1 fală= 460 mm,
broderiei, la gât. Oxidarea firului metalic al broderiei.
L mănecă = 620 mm
Rosături ale materialului textil. Rupturi ale căptuşelii in zona
Pantalon : L = 1040 mm
mânecilor.
Vestă : L = 570 mm, 1 =
-Vestă (81340/ b) - fără forme de degradare.
350 mm
-Pantaloni (81340/ c)- fără forme de degradare.
Bicorn: L = 45 mm, 1 =
-Floreta (81340/ d)- puncte de coroziune pe suprafaţa
140mm
metalului. Ruptură cu lipsă de materiei, cea . 1 cm/0,5 cm
Fl ore tă : L= 920 mm, L
din pielea tecii, rosătură- 0,5 cm - a pieiH de la vârful tecii .
teacă = 750 mm
Desprinderea vârfului aurit al tecii
- Bicorn (81340/e)- oxidarea firului metalic, rosăluri ale
materialului textil, prăfuirea penelor de struţ .
Agighiol
L= 68; greulale = 35
8472
Lipsuri de material. Zgărieluri . Lipită din fragmente
grame
Agighiol
diam.= 44; greutate 28
Produşi de coroziune în interiorul piesei
8477
grame
Agighiol
diam. =45; greutate=
8478
Lipsă de material dinlr·o ureche . Zgârieturi. Produşi de
31 .75 grame
coroziune .
Agighio l
Lungime= 48 ; greutate= 8479
Deformări mecanice. Zgârieturi. Produşi de coroziune
30.7 grame
Craiova
L:42;LA:40;G :9,87
11146
Depuneri de oxizi pe spatele piesei

primul sfert al Romania

secolului al

Craiova

L:40;LA:40

11148

L:40;LA:40;
11149
greulate=10,87 grame
L:40;LA:40; greulale=8,65 11150
grame
L:40;LA;:40;
greulale=12,23 grame
lălime=40 ; rnallime=40;
greutate=9,66 grame

11151
11152

Bună . Fără

forme evidente de degradare

Bună . Unul din co lţuri lipsă . Depuneri de oxizi ai argintului
pe spatele piesei. Degradări fizico·chimice
Bună. Degradări fizico·mecanice. Lipsuri de material intrunul din co lţuri şi dintr·o latură . Gaica fisurată şi o porţiune
lipsă. Depuneri de oxizi ai argintului.
Bună .Degradări fizica-mecanice. Lipsuri dintr-u n colţ şi din
gaică. Depuneri de oxizi.
Bună . Degradări fizica-mecanice. Lipsuri de material pe
marginea piesei. Depuneri de oxizi.

..
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51 aplica

sfârşitul

aplică

sfârşitul

sec.

Craiova

IV a.VChr.
52

sec.

Craiova

IVa .Chr.

lungime=40; lă~me=40 ;
greutate=7 ,32 grame
lungime= 125 ; lă~me =
65; greutate= 78,04

Lipsă de material din colţul piesei. Lipsă ~~;ţ~!oarea.· ;

11153

Buna.

11161

Fără forme evid ente de degradare

Lipită pe spate in trei locuri

phială

54 VAS CU DOUA
TOARTE

starşitul

se c.

IVa.Chr.
S:-19-16

1Rit c 1

-~--'· '"\_·.

Agighiol

D=175;G=253 grame

11178

Să rata
Monteoru -

fnălţimea=195 mm
Dia metrul maxim=145

13984

Cetăţuie

mm
Lungimea=200 mm
Lăţimea=11 O mm
Lungimea=565 mm .

55 DEPOZITUL DE S:-19-16 i.Chr. Apa
LA APA
Apa
56 DEPOZITUL DE S:-19-16
LA APA

'\~

~ ..

grame

53

1~ Ml~:,~~f Jli

15910

Mici degradări fizica-mecanice - c răpătură laterală de-tirea
3 cm. Produşi de coroziune pe ambele feţe .
Degradări fizica-mecanice: lărgirea unor crăpături prin
îrnbătrânirea adezivului.
Degradări

chimice: produşi de coroziune ai bronzului

(stabilizaţi)

15913

Degradări fizica -mecanice: lipsuri de material . Ştirbituri pe
marginea la mei (mici fragmente) . Degradări chimice :
produşi de coroziune ai bronzului pe toată spuprafaţa

(stabilizare).
57 DEPOZITUL DE Sec. XIV a.
LA APA
Chr.

Apa

Lungime=620 mm
Lăţime=74 mm

15914

Degradări fizica-mecanice: lipsuri de material. Ştirbituri pe
marginea la mei (mici fragmente) . Lipsă din lamă : 2
fragmente la 6 cm spre vârf. O crăpătură de cea 1 cm .
Degradări chimice : produşi de coroziune ai bronzului pe

inălţimea= :220 mm
Diametru= 135 rnm

15915

L:201 ;1:258 ;GR:1

32479

Degradări fizica-mecanice: ştirbituri pe toată suprafaţa
spiralei. Obiectul a fost restaurat
Degradări fizica-me canice - perforaVe in calotă . Fisuri mici
pe suprafaţa caloteî. Deformare mecanică . Restaurată prin

toată spuprafaţa (stabiliza~) .

~n\

~

58 DEPOZITUL DE S:-19-16 i.Chr. Apa
LA APA
59 COIF DE TIP
S: 41n.Chr.
Făcău
ATTIC ;DEP.FAC
AU
1859 - 1866 Paris
60 Breloc

completări

32802
L = 202 mm; D = 26,8
mm; G = 87,2gr; Aur750

Fără

urme de degradare.

gr la mie; Ma tastat - 75 kt ;
Briliante - 3 kt

61 Medalion

1863

Paris

i = 72,7 mm; D = 52,6
mm; G = 87,18 gr; Aur
750gr la mie

32805

Mobilitate la unele montiuri în care sunt fixate pietrele .
Zgârieturi pe suprafata pietrelor.

6
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1 Î~

62 Sabie

63

Coroană

'] T 64 Platou omagia!

65 Inel

13/25
octombrie
1866

lmpenul
Otoman

1881

România

23
ianuarie1893

1866 - 1914

Paris

România

l~~'\.

Sabia L" 1000 mm, 1" 28 37385 a-b Lipsă de material: 3 diamante minuscule de l~ Je~y,\l~Ş~~ t'i1 ~ '-'~·\
1
mm
gardă şi 2 diamante mici de la gardă . Rosăturli~le''plâlii i!~ · ~j
tmbracă teaca . Lipsă de material , prin ruperea 'pfelii, la
:-"'.
Teaca L" 830 mm, 1" 35
mm
partea supenoară a tecii (pe mici po~iun~ . Oxidareţ~0 fir~lul}·
metalic ce decorează ciucurele. Dezlipi! parţial vărftil....;-_.,-:":
Garda" 148,5 mm
G"1420gr
metalic al tecii şi fisurată foaia din aur.
Aur 750 gr la mie
Brilian1ele" 42,5 kt
Diamante" 0,35 kt
1" 150 mm; O" 148 mm; 37392
Deformare mecanică uşoară . Rosături şi decolorare a
căptuşelii şi a catifelei. Lipsă de material: un disc de la baza
G" 885 gr.; Aur- 750 gr
la 1000.
unei perle mari din au r situată intre frunzele decorative .
lnterven~i de fixare cu r ăşină la două sfere de la bază .
O" 595 mm ; Grosime
37396
Fisuri şi lipsuri Tn emailul policrom de la cele trei stema, pe
margine bordură = 7 mm ;
mk:i porţiuni.
G" 9500 gr; Ag- 875 gr
Zgârieturi pe suprafata metaluluL Puncte şi pete produse
la mie
de coroziunea metalului.
o; 26,2 mm, 24,2
37400
Urme de lovituri pe verigă.
mm; G"43gr; Aur - 500
grla mie

r;
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COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR Ş I COLECŢIILOR
DIRECŢIA MUZEE, COLECŢII, ARTE VIZUALE
Nr. 201 / 04.02.2003

HOTĂRÂRE DE CLASARE

•

•

În şedinţa din data de 31.01.2003, in urma analizării Rapoartelor de Expertiză
a doc umentaţiei specifice, Comisia Na~onală a Muzeelor şi Colecţiilor a h otărât
clasarea in categoria juridică "Tezaur" a unui număr de 65 (şaizecişicinci) lucrări de
patrimoniu din toate epocile istorice, care fac parte din categoriile bunuri arheolog:tce ş t
istoric-documentare, aflate in patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României din
Bucureşti, conform listei de obiecte anexată so li citării de clasare .
şi

ROM Â NIA
MINISTE RUL CULT URII

ŞI

CULT ELOR

ORDIN
Nr.

•

,(j.:J.j

d in'-

,/j

1))_

----'-'------=-'-----

2 003

În temeiu l art. Il, alin. 5 din H otărârea Guvernului nr. 28/2001 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi
completările ulterioare;
in baza art.l2 , alin. 4 din Legea nr . 182/2000 privind protejarea
patrimoniu lui cultural naţional mobil ş i având în vedere prevederile Ordinului
Ministrului Culturi i ş i Cultelor nr. 2053/2002 pentru aprobarea Normelor de clasare
a bunurilor culturale mobile şi Hotărârea de Clasare nr. 201104.02 .2003 a Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţi i lor;
Ministrul Culturii şi Cultelor emite următorul

ORDIN:

•

Art. 1 (1) Se c l asează în patrimoniul cultu ral naţional mobil , în categoria juridică
"Tezaur", un număr de 65 ( şaizec i şi c inci ) bunuri culturale din toate epocile
istorice care fac parte din categori ile bunu ri arheologice şi istoric-documentare,
aflate în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a Românie i din Bucureşti,
cuprinse în lista anexă .
( 2) Lista face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2 D irecţia Muzee, Colecţii, Arte Vizuale va lua toate măsu rile necesare pentru
aducerea la cunoştinţă a prevederil o r prezentului Ordin, Muzeului Naţional de
Istorie a Românie i din Bucureşti, în vederea punerii lui în aplicare.

MINISTERUL CUL TURJI
ACAD.
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