ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

ORDIN nr.

ol{D'f

din

,22 J0 -

2007

Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 854/2005 pentru numirea
unui membru al Guvernului;
ln conformitate cu prevederile art 12, alin. ( 4 ) din Legea nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2053/2002
pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 4530/1/13.08.2007 a Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;
În temeiul prevederilor art. 11 , alin. ( 4 ) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, republicată ,
Ministrul Culturii

şi

Cultelor emite

următorul

ORDIN :
Art. 1 ( 1 ) Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, în categoria juridică
"Tezaur ", 3 (trei) bunuri culturale mobile cu valoare istoriccr documentară , cu nr.
de inventar 762, 5060 şi 6121 , aflate în patrimoniul Muzeului Judeţean Argeş ,
prevăzute în Anexă.
(2) Anexa face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2. Direcţia Muzee, Colecţii , Garanţii Guvernamentale va lua toate măsurile
necesare pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin Muzeului
Judeţean Argeş , în vederea punerii lui in aplicare.

ADRIAN 1
MINISTRUL

ctft

Anexa
Fişa

standard

Bunuri culturale clasate în catego.-ia juridică ''Teznur"
aflate în pah·imoniul Muzeului Judeţean A•·geş
'

Denumirea
bunului
Crt. cultural

1i2 ( 1:..!2
1

Oaston

2.

Stilet

3

-

Ceas de btrou

Aufor(l),
Atelier ,marcă,
şcoală, atribuire

Titlul
sau tema

Material, fehnlcii,dimensiuni
(eventual dimensiunile suportului şi
alti parametri de idcntir.cnre)

( Li)

(1J}
Baston care a apar~inut
lui Mihai Eminescu

{1.4}
Material: lemn de bambus, fildeş,
argint, piele; Tehnica : sculptu ră,
şlefuit , gravat ; Dimensiuni: L83,5 cm; nr. lnv. 762
Material: metal, piele,
plastic;Tehnica : turnare, manual;
Dimensiuni: L= 26,5 cm, nr lnv
5060
Material: metal, sticiii,Tehnica
turnare, asamblare manualll;
Dimensiuni: L- 13 cm, LA 9,5 cm;
nr lnv.6 12 1
.

Iaşi; Comanditar:
Societatea
,. Junimea"

România; Comanditar:
Armata Română
Atchcr Junghans,
Germania

-

Stilel care a apartinut
lui Ion Antonescu

Ceas de barou care a
apartmut lui Ion
Anloncscu
'-

Datare.
anul
ra brln tl<l

-

$.8.)

-

-----

(1.5)
1876

( 1.6)

1942

Stare de conservare bunii.

Monogmmll. Stare de
conservare bună.

.
1941

.

Observatu
•,,
(documente de referintii,
;
antecedente, stare de
conservare. cantitate, date
speciale, prezenta
senmillurilor,
inscripţloniirilor, milreilor,

Marcă . Pc ca pac inscnplJc
Stare de conservare bunii

