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ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
ORDIN nr. ~

din

"23. og,

20 Il

Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 1902 din 23 decembrie 2009 pentru
numirea Guvernului României;
În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) - (5) şi art. 14 alin. ( 1) din Legea nr.
182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările
si completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Cap. fi din Nonnele de clasare a bunurilor culturale
mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886 din 11 .09.2008;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 281/1 /29.03 .2011 a Comisiei Naţionale a
Muzeelor şi Colecţiilor;
În temeiul .prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările
ulterioare,
Ministrul Culturii

şi

Patrimoniului Naţional emite unnătorul
ORDIN:

Art. 1 Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, 15 (cincisprezece) bunuri
culturale mobile cu valoare istorica-documentară (memorialistică), din care 1 (unu) în
categoria juridică "Tezaur" şi 14 (patrusprezece) în categoria juridică ,,Fond", aflate în
patrimoniul Muzeului Judeţean Botoşani, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din.
prezentul Ordin.
Art. 2 Direcţia Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la
cunoştinţă a prevederilor prezentulni Ordin Muzeului Judeţean Botoşani , în vederea punerii
lui în aplicare.

FIŞĂ STANDARD

Nr.
Crt.

1

2

3

4

Material, tehnică,
Datare,
Observaţii (documente de referinţă,
dimensiuni (eventual
anul de
antecedente, stnre de conservare,
dimensiunile
fabricaţie
atribuire
cantitate, date speciale,- prezenţa
(după caz)
suportului) şi alţi
(după caz)
semnăturilor, inscripţionărilor,
parametri de
mărcilor ş.a.)
identificare
(după ca:r.)
Bun cultural mobil clasat în cat!:&.oriaj_uridică Tezaur anat în patrimoniul Muzeului Judeţean Botoşani
fotografică,
V..sec.XX Fotografia reprezintă pe Nicolae Iorga;
atelier italian
Bust Nicolae
hârtie
Fotografie
Giacomelli
Iorga
sepia
văzut din faţă, cu bustul uşor înclinat spre
L: 17,60 cm ~ LA:
stânga. Cap descoperit, barba neagră; în
10,90 cm, nr. lnv.: os
jurul vârstei de 35 de ani. Marca
atelierului
este
aplicată
prin
ştanţare; drellpta, în partea de ·os.
Bunuri culturale mobile clasate în cat!ll_oria ·uridică Fond aflate în patrimoniul Muzeului Judeţean Bot~ani
necunoscut
Nicolae Iorga carton;sepia L:10,7cm;
poştall
1933
Carte
Din textul explicativ reiese că momentul
şi Ecaterina
LA:8 cm, nr. lnv.: 147
ilustrată
festiv surprins este anul 1933, la
Iorga la
încheierea cursurilor acestei şcoli ctitorite
Văleni, în
de marele istoric, la care participă un
1933
public numeros, alcătuit din persoane de
toate vârstele.
Nicolae Iorga
necunoscut
sepia;
Tablou
cartonat;
1931
Prezintă um1e uşoare de lovire cu un
la 60 de ani
asamblat ;
obiect dur, în colţul din dreapta, sus;
L:70 cm; LA: 52cm,
autorul loviturii fiind unul din asasinii
nr. Inv.: 51
săi , după o informaţie indirectă p~oveni:~
de la Cezar T eodoriu - un fost studen'r a
istoricului în acel timp, ~~toşăne~ dtf:. ~
origine.
( :·
, 'i
• ·,
fotografică; '!. sec. XIX
Fotografie
HugoThieles et
Esmeralda
hârtie
Este o amintire de la Băil~f"d in"ropltz,;.
Wiess, Austria
Hermeziu
sepia
unde au mers şi_E_ărillJii istori~((fi'j>j[erittfi
Denumirea
bunului
cultural

Autor(i), atelier,
marcă, şcoală,

Titlul sau
tema (dacă
este cazul)

5

necunoscut

Tablou

Tablou
Nicolae Iorga
purtând
Cola nul
Ordinului

L: 10,3 cm; LA: 6 cm,
nr. lnv.: 443
hârtie foto;alb-negru,
Jemn,înrămat

tratarea bolii lui Nicu Iorga.
1931

,

L:37,5cm; LA:29,5cm,
nr. !nv.: 52

"Ferdinand 11
6

Fotografie

7

Carte
ilustrată

poştal

Otto Bielig&Frere

Nicu şi Zulnia
Iorga - părinţii
savantului

AGF A Brorica,
Italia

Nicolae Iorga
la Veneţia

hârtie
fotografică; '!.sec.XIX
sepia;
L : 10,5 cm; LA: 6, 1 cm,
nr. Inv.: 179
fotografică ; 212 sec.XX
hârtie

sepia;
L: 13,7cm; LA: 9 cm,
nr. Inv.:76

8

Fotografie

atelier foto vienez
Swiatoniowski

Zulnia Iorga în
costum
naţional

9

Fotografie

10

Fotografie

11

Fotografie

carton; sepia

Nicolae Iorga
în vizită la laşi

Atelier foto
N .Boescu

Fotografie
Zulnia Iorga

atelier foto Arax Paris

Bust Nicolae
Iorga

hârtie
fotografică ;
sepia
L: 1O,Scm; LA: 6,5cm,
nr. lnv.: 180

3/4
sec .XIX

carton, sepia
L: 13 ,8 cm; LA : 8,8
cm, nr. lnv. : 280

1935

fotografică;
hârtie
4/4
sepia; cartonat; ştanţat
sec.XIX
L: 8,30 cm; LA:
6, 1Ocm, nr. lnv.: 173
hârtie fotografică; alb- 214 sec.XX
negru
L: 5,2 cm; LA: 7,3 cm,
nr. lnv.: 431

Fotografie bust Nicolae Iorga, la 60 de
ani, purtând mai multe distincţii şi
medalii ..Predominant
este
Cola nul
Ordinului "Ferdinand", identificat greşit la
achiziţionare cu Cola nul Legi unii de
Onoare.Fotografie emblematică a lui
Nicolae Iorga.
Carton comandat de coproprietarii
atelierului direct la Viena, în perioada
dinaintea separării lor marcă; grafitti.
Fotografie tip carte poştală; reprezintă pe
Nicolae Iorga pe Canale Grande,în
gondolă, citind ziarul Corriere Delia Sera;
în palton, cu baston şi pălărie de culoare
închisă;
barbă
albă;
decor citadin
venetian.
Fotografie în chenar negru cu dungă aurie
şi inscripţia atelierului fotografic în partea
de jos. Realizată de fotograful Curţii
Regale. Aiături de inscripţiile atelierului se
află şi stema regală.
Fotografie de grup în aer liber; Nicolae
Iorga este în primul rând, poartă un
costum de culoare deschisă, cu pălărie;
linută lei eră, cu mâinile în buzunare.
Textul dedicaţiei autografe se află pe
verso, scris cu cerneali mov~-5uvenir
iubitei mele amice Esmerald;_ Villare -~\
de mineZulnia lor~a. 11
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:/"

;o

~.l~

Fotografie-bust.Marca ~:tnerului ~ foto;.)
scris ~lb în colţul din stâng~jps ; pe:/vers?#
ştamp1la
atelierulUI- text'~îQ, 110Jim ·a
franceză.
--

12

Fotografie

13

Fotografie

14

Fotografie

15

Fotografie

1

fotografică;

- marcă; ~tam~ilă.
1 Nicolae Iorga 1 -hârtie
12/4 sec.XX 1 Marca atelierului, pe verso, cuprinde
pe cerdacul
sepia
adresa şi numărul de telefon al atelierului
casei din
L: 14, 1 cm; LA: 13,3
fotografic pe ştampilă; scris pe fond alb cu
Văleni
cm, nr. lnv.: 48
tus de culoare albastră.
Ermil Iorga-hârtie
fotografică;
Atelier foto Jean
' 2/2
Marca şi emblema atelierului foto sunt pe
vărul lui
sepia;cartonat;lipit L:
sec.XIX
Bielig
verso; desen În motive vegetale şi scris de
Nicolae Iorga 10,30 cm; LA: 6,40
culoare roşie pe fundal galben
cm, nr. lnv.: 348
Nicolae Iorga
necunoscut
fotografică;
1938
-hârtie
Fotografie de grup: Iorga În mijlocul
în ultima
alb-negru; L: ll,lOcm;
participantilor
la
Congresul
Ligii
vizită la
LA:7,80 cm, nr. lnv.:
Culturale din 1938.Din bibliografie
Botoşani
41
rezultă că acest congres a avut loc la
Botoşani , aceasta fiind şi ultima vizită a
istoricului în oraşul natal. , -:=7"' '
Nicolae Iorga -hârtie
necunoscut
fotografică ;
1927
la. Şcoala
carton~ sepia;
indică ~nul 1927 şi aju ~Jia icf~n1ificit.
Română din
L: 18,60cm;LA: 13,70
personaJelor.
\
-:< ~
..;
cm; nr. Jnv. 08
Franta
atelier fototehnica Nicolae
Tatu

T~l -.,li~ll' ~

'"-·'·1
,,, ..

CUlTURII ŞI PATRIMONIUlUI NATIONAl
BucaraJII, 011341, Şos.lllseleH nr.30 , seclor 1, O.P.33, BOMAJIIA

DIRECŢIA

PATRIMONIU CULTURAL
COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR Ş I COLECŢI ILOR
Nr. 281/1/29.03 .2011

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 29.03 .2011, în urma analizării Rapoartelor de
expertiză şi a documentaţiei specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi
Colecţii! ar a hotărât clasarea în patrimoniul cultural naţional mobil, a l 5
bunuri culturale mobile cu valoare istorica-documentară (memorialistică) ,
din care unul în categoria juridică Tezaur şi 14 în categoria juridică Fond,

aflate în patrimoniul Muzeului Judeţean Botoşani .

PREŞEDINTE COMISIA NAŢIONALĂ A
NnJZEELORŞICOLECŢllLOR

