ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURll

ŞI

CULTELOR

ORDIN
Nr.

Jb'/9

_06 .

din_ _.;.._
//.

2003

__.,;;_~-

În temeiul art. 11, alin. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi
completările ulterioare;
În baza art. 12, 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, ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 16/2003 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului
cultural naţional mobil şi Hotărârea de Clasare nr. 1050/8.05.2003 a Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;
Ministrul Culturii şi Cultelor emite următorul

ORDIN:
Art. 1 (1) Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, în categoria juridică
"Tezaur", un număr de 122 ( una sută douăzeci şi două) bunuri culturale care
fac parte din domeniile arheologie, artă plastică (sculptură), artă decorativă
(mobilier, uniforme militare, bijuterii) şi carte veche, aflate 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, Colecţii, Arte Vizuale va lua toate măsurile necesare pentru
aducerea la cunoştinţă a prevederilor prezentului <fo:~t~ zeului Naţional de
Istorie a României din Bucureşti, în vederea punerii l(i•în aplică~
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MINISTRUL ~CULTURll\\\
ACAD. RAZVAN TH~

r
COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR
MUZEE, COLECŢD, ARTE VIZUALE
Nr. 1050 1 8.04.2003

DIRECŢIA

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 17.04.2003, în urma analizării Rapoartelor de
Expertiză şi a documentaţiei specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a
hotărât clasarea în categoria juridică "Tezaur" a unui număr de 122 (una sută douăzeci
şi două) lucrări de patrimoniu care fac parte din domeniile arheologie, artă plastică
(sculptură), artă decorativă (mobilier, uniforme militare, bijuteri) şi carte veche, aflate
în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României din Bucureşti, conform listei
de obiecte anexată solicitării de clasare.

Denumire obiect
Muzeul

Datare

Naţional

Pro venien{ii

piatră

Nr. in v.

de Istorie a României (administrator de bunuri culturale)

Categoria :
Inel cu

Dim ensiuni

TEZAUR

Carte veche

Î= 178 mm , 1= 115
mm, Oglinda
textului: 132/85 mm

69857

Se
Integritatea
a blocului.
a fost
Blocul prezintă pete de diferite provenienţe (paginile 2,3,4,5), ondulări ale '
hârtiei, pete de cerneală (pag. 2), rupturi mici in zona cotorului (pag. 5,7,9).
Intervenţii de consolidare: foaia de titlu în zona cotorului, pagina 2 monograma, ultima fi lă in zona cotorului.

Î= 187mm, 1=
115mm, Oglinda
textului: 153/91mm

158009

România

L lornion=75,7mm;
G= 18,90 g.; L
lanţ=960 mm ;
grosime
medalion=10,4 mm.;
Dmedalion=20 mm;
Gr=88,52 g.; Titlu
aur 500 0/00.

74761

Piesa p rezintă produşi de coroziune pe suprafaţa lanţulu i.

secolului XIX România

G=24,86 g.; Titlu aur
375 0/00.

74762

Lipseşte un deget de la mână . Piesa prezintă zgârieturi pe suprafaţa
metalului. Se remarcă deformarea mecanică a arcului de prindere.

Bucureşti

L=160 mm, 0=23
mm,Gr. - 20,00 g.
Titlu aur 750 0/00.

76320

Lipseşte emailul albastru, cea 50% ş i respectiv 80% de pe două plăcuţe din
aur, ce fo rm ează cureaua ceasului. Lipseşte butonul de reglare a ceasului.
Lipseşte un fragment din inchizător.

România

G= 19,54 g: 0=49
mm; Titlu aur 583
0/00.

102167

Piesa prezintă o lipsă a materialului, emailul albastru fiind in mare parte
distrus. Se remarcă zgârieturi pe suprafaţa piesei, precum şi matizarea unor
perle de pe marginea piesei.

1828

Sibiu

românească,
"Bucoavnă

1

Deformare mecanică a piesei. (în special veriga). Rupturi mici pe
casetei ovale a monturii. Lipsă din pasta monturii

Cetăţeni

Î = 26 mm. Gr=
4,54 gr

2

,,

66517

secolul XIV

pentru

pruncii cei româneşti
carii se află ln marele
Principat al Ardealului.
Manual pentru clasele

păstrează

legăturii şi

Legătura

·

~

·,

restaur;tă: ~ ~· ~

în cepă toare'

3

carte veche

1822

Sibiu

românească,

Ioan
Molnar. · vocabularium
nemţesc şi românesc'
4

Lomion cu

lanţ

Sfârşitul secolului

XIX.

5

Broşă

6

Ceas cu

Sfârşitul

brăţară

Sfârşitul secolului

XIX.
7

Medalion

Jumătatea

XIX

22 opri/il! 2003

secolului

:\~-/
'.
._ ~ •

margin~â -''!"'-

Se păstrează unitatea cărţii.
la colţurile coperţilor din carton şi în zona
cotorului, şi desprinderea parţ ială , cea. 5 cm, a coperţii anterioare.
Blocul prezintă îngălbeni rea hârtiei şi fenomenul de faxing.
Legătura prezintă rosături
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Datare.

Denumire obiect

Prow:n ien{ti

Dimensiuni

1\'r. iuv.

Stare de conservare

Crt.

'/~OMANr"f
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1 •-.-·~-r~ETI'I. S
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H
131449
l = 107 mm ; 1max
România
8 Brăţară
Sfârşitul secolului
Se remarcă ruptura sistemului de inchidere, precum şi uza.rea parţial~. <a
'1''\1:-. rRt l.t.;J :=:.
~ I X.

9

=20,3 mm.:G=
19,05 g.: Titlu aur
500 OjOO

Sfârşitul

Cercei

secolului

Sfârşitul

Cercei

131450

Se remarcă zgărieturi pe suprafaţa metalului şi a emailutui.

L=31 ,6 mm; l =31 ,8
mm; 1=14 mm ; 1= 14
mm; G. totală =5,84
g.; Titlu aur 5000/00

131451

Se remarcă zgârieturl pe suprafaţa metalului şi a emailului.

11

Casetă

12

Brăţară

de argint

România

H= 11m, l=150 mm,
1=1 14 mm ,
G=444,73 g.

69490

Casete prezintă zgârieturi pe supra faţa metalului. Apar pete verzi, produşi
de coroziune pe butonul capaculUI, precum şi urme de curăţire a produşilor
de coroziune in interiorul casetei.

România

Dimensiuni: l = 188
mm; D=21,5 mm ;
G=23,67 g; Titlu
aur=583 0/00.

37430

Piesa prez intă zgărieturi pe suprafaţa metalului, precum şi fisuri ciobituri in
emailul negru.

l = 102,2 mm ;
1=71,8mm.;
G=85,44 g.; Titlu
platină 950 0/00;
Titlu aur alb 583

102173

Nu prezinta nici o urma de degradare.

secolului XIX România

1938

Sfârşitul

secolului

XIX.

,.i/J

~~T~

l=31 .6 mm ; 1=14
mm ; G totală =2.92
g.; Titlu aur 500 0/00

România

XIX.
10

\"+

pietrelor.

.

.: · ~·'

13

Broşă

Primul sfert al
secolului XX.

România

14

Pandantiv semilunar

a doua jumătate a
secolului al V-lea

Cluj-Someşeni

Aur900 %o; 3
almandine cea. 0.60
kt; l :16 mm; LA:8
mm; G:2.78 g

54287

Zgârieturi, mici ciobituri pe suprafaţa pietrelor infundate in casete.
Deformare mecan ic ă a sârmei de aur

15

Cercei de tâmplă

A doua jumătate a
sec XIV

Cetăţeni

D = 39x37 mm , G =
7,47 gr

66521

Deformare mecanică prin turtirea celor trei mărgele de pe verigă. lipsă de
material prin ruperea cea. 50% din pere~i celor două mărgele.laterale.

sfârşitu l

Peretu

D=89; G=19.29 ;
argint 916 %o

73960

Deformare mecanică . urme de lovituri. indoiturl ale marginii. lipsuri de
material cea 40% din margine. Ruptură in peretele obiectului cu lipsă de
material210.4 cm.

~ .

0100;

16

sec. IV i.Chr.

17

Cercei de tâmplă

a doua jumătate a
sec XIV

Cetăţeni

D =30 mm; G = 2,52
gr.

66519

Deformare mecanică a verigi!. lipsă de material din verigă. Deformare
mecanică , urme de lovire a monturii. lipsă de material-2 urechiuşe cilindrice.

18

Inel cu montură

secolul XIV

Cetăţeni

D =23mm, D
montura = 8 mm; G
= 5,82 gr.

66518

Deformare mecanică a verigi! inelului. Două fisuri pe verigă . lipsă de
material-o granulă (se păstrează 9) din montură şi cea. 7 mm din chenarul
marginal de sârmă flligranată .

Z1aprilie 2003
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Datare

Denumire obiect

Prm•en ien{fi

Dim ensiuni

i\ 'r. im·.

Stare de consen •are

19

Farfurie smălţuită

secolul XIV

Calafat - Basarabi

D = 235 mm : i = 80
mm

17911

Piesa a fost reconsti tuită din mai multe fragmente şi prezintă o porţiu
cea. 130 mm completată.

20

Farfurie

secolul XIV

Calafat - Basarabi

D = 220 mm ; LA=
70mn\

17912

Piesa a fost

21

Spadă

secolul X - XI

Ceta tea

L =683mm ; l=58
mm

54484

Lipsuri de material pe marginile lam ei. vârf, mâner, butonul de la capă t ul

22

Tub

Secolul 1 a.Chr- 1p.
Chr.

Măgurele

74944

Deformare mecanică prin turtire; produşi de coroziune.

Malului

L= 32 mm; D = 8
mm;Gr=3g

S:19·16 i.Chr.

Câma

1:131 ;DB:78

13833

Reconstituită

Fibulă linguriţă

Secolele: 1a.Chr. ·1
p.Chr.

Vedea· Meri

L = 46 mm : 1= 29
mm ; G=3,80g

8406

Lipsă

Epoleţi

ai Regelui

1900 . 191 4

România

L= 122 mm, 1= 63
mm . G= 218.850 gr
Ag< 750 gr la o mie

37393 a· b

ai Regelui

1900 - 191 4

România

Î= 73mm. D= 162
mm , G= 70 1.26 gr
Ag <750 gr la o mie.

37394 a- b

Produşi de coroziune ai metalului ce formează rama lata, bombatâ (ambii) .
Oxidarea franjurilor (ambii) . Pete pe suprafaţa postavului (37394/ a).

1881 · 1914

România

L= 226 mm; 1= 24
mm , G= 9,35 gr
Aur= 375 gr la mie

37401

Ciobituri. zgărieturi pe suprafaţa pietrelor de pe nervură . Pată de culoare
inchisa pe mijlocul nervurii (capătul terminal al pietrelor · posibil u rmă de

23
24
25

•

Moreşti

- Coada

Carol t
26

Epoleţi

Carol l
27

Toc ·

pană

aparţinut

care a
Regelui

Carol 1

din doua fragmente.

mănerulu i.

Fără

: -~~-~:~ . '•

din fragmente

acul de p rindere; produşi de coroziune ai argintului.

...~

urme de degradare.

arsură) .

28

Toc · pana care a
aparţinut Regelui
Caroll

1881.1914

România

L= 217 mm, 1= 26,8
mm. G= 16,03 gr
Aur = 500 gr la o mie

37402

29

Strachină

Sec. 44 • 43 i.Chr.

Truşeşti

Înălţime = 254 mm,
Diametru! maxim =
245mm

12132

cu picior

reconstituită

Lipsă de piatră roşie de pe nervură . Ciobi1uri, zgărieturi pe suprafaţa
pietrelor. Produşi de coroziune pe suprafaţa metalului.

Starea de conservare este bună ; vasul. care şi-a păstrat forma i ni~ală, a fost
curăţat.

30

Pandantiv romboidal

a doua jumătate a
secolului al V-lea

Cluj·Someşeni

Aur900%o: 9
almandine cea
0,55 kt; L:24 mm;
LA:20,5 mm ; Gr: 3
mm; G:2.90g

54270

Deformare mecanică , urme de lovituri
Rupturi pe mici porţiuni din metal (peretele unei casete alungite)
Zgârieturi pe suprafaţa metalului
Lipsesc 3 almandine
Fisuri. ciobituri pe suprafaţa pietrelor (unele infundate uşor i n casete)
Lipseşte veriga de prlndere
Menţiune se păstrează 9 almandine

31

cercei

secolul ar IV-lea

Hârşova

Aur 833 0/00
DM=2,00cm;
G=2.08g.

239071

Deformare mecanică prin lovire; lipsuri de material • 2 petala; uşor zgârlat.

11 aprilie 2003
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necropolă

=
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.1\'r.
crt.

Den11mire obieN

Dmare

Prm•enienţli

Dimensiuni

.'\'r. im ·.

Stare de conserl'are

IÎ' •
f-..

f,; 1 '."l~fTU.
f

Deformare mecanică prin lovire: ruptură cu lipsă de material cea 1/0,3 cm '.:..::. -~
(zona bombată) : produşi de corozlune ai argintului pe reversul piesei; urme
de material străin (textil).

prima jumătate a sec. Dinogelia
XI

D=73mm: Gr =
74,91 g

8595

Integritate

s fârşitul

lungime = 66 :
iă~me =68;
greutate= 28.49
grame

11159

Degradari fizico·mecanice. Lipsă de material din agaţatoare. Fisuri pe dosul
••-. · ,
\ •
piesei. Depuneri de oxizi
~-.

34

Brăţară

35

aplica

torsionata

sec. IV i.Chr.

Surcea

Craiova

. ...

.'•

36

aplică

sfârşitul

sec. IV i.Chr. Craiova

lungime = 90: lăţime
= 55; greutate =
33,50 grame

8496

Degradari fizico·mecanice. Mici fisuri

37

aplică

sfârş itul

sec. IV i.Chr.

lungime = 69;
greutate = 4.1 grame

8482

Lipsă de material • un fragment de buclă. Două fisuri in placa semicircu lară .
Zgârieturi. Doua lipituri şi surplus de răşină . Produşi de coroziune

38

obiect tubular

secolul al Xll·lea i. Hr. Hinova

Aur9000/00; 1=1 ,47
cm; 0=1 ,38 cm:
G=10,58 gr

150256

Aur9000/00:
1/piesă =cca 5,20
cm; D

1502151·5

Zgârieturi pe suprafaţa metalului; aplatizare · piesa cu nr. inv. 150215/2;
deformări mecanice provocate de lovituri· 150215/1 ,4.

Aur 900 0/00: 1=2.95
cm ş i 2.73 cm ;
0=1 ,27 cm şi 1,24
cm; G= 12,05 gr şi
12,20 gr

150222 1·2

Deformare mecanică prin lovire la capetele tuburilor: unele nervuri uşor
prin lovire, zgârieturi in interior • la ambele piese; produşi de coroziune
punctiformi pe ambele suprafeţe ale tuburilor, in special pe faţa interioară .

Agighiol

(mărgea?)

39

elemente de colier in
forma de clopoţei

secolul al Xll·lea i. Hr. Hinova

şi zgărieturi.

Depuneri de oxizi

Zgărieturi; uşor

de puncte

şi

exfoliat la unul din capete; produşi de coroziune sub formă
pete pe ambele feţe ale obiectului.

bază/piesă=cca

2,70 cm ; G
totală=93.95

40

41

obiecte tubulare

fibula cu capete in
formă de bulb de

secolul al Xll·lea i. Hr. Hinova

fibulă
formă

cu capete in
de bulb de

c eapă

21 llprili<' lOOJ

gr
teşite

Secolul ai i V·Iea

Hârşova

· necropola

Aur 833 0/00:
L=10,20 cm :
LAM=6,70 cm;
G=120,88 g.

239065

Deformare mecanică (urme de lovituri);zgârieturi superficiale. lipseşte acul
fibulei. un bulb are vârful teşit. La baza bulbului central o incercare de
decupare a metalului (in formă de U); pe spatele braţului transversal - un
orificiu.

secolul ai i V·Iea

Hârşova

• necropolă

Aur 833 0/00
L=8,00 cm;
LAM=5,20 cm;
G=50,02 g.

239066

Deformare mecanică (urme de lovituri); lipsuri mici din per1ele din aur ale
celor două inele dela baza bulbilor. zgârieturi. Bulbii de la extremităţi au câte
o perforaţie in vârf; pe bara de prindere dintre ei un orificiu. Upseeşte acul
fibulei.

ceapă

42

~h

32070

Secolele: 1î. Chr.

Puţ:e4

of 12

S•

J"''-'J/

O= 58 mm : G = 16
gr. •

faleră circulară

1$.

I."T!U.J t.:lf;!'~

----------------------------------------------------------D
-=_7_8_m_m
-:G
__=_______
84_1_7__________De
__f_o_rm
-a r_e_m
__
ec_a_n-ic_a_;_li_
ps_ă_d_e__m_a-te-r-ia_l_pri_
n _N_p_e-re-a-ca-pe
--te-lor_:_p-rod
--u~~~~~-~~_;Secolul 1î . Chr.
Herăstrău
32 Brăţară
•
13.80gr.
coroziune.
,.
33

!4

......
nM•·~
•

~.

""4

~-.
~

.,

:Yr.
crt.
43

Denumire obiect
colier

Datare
secolul al IV-lea

Pro 1'(!11 ieu {ti
Hârşova

44

cercei

secolul al IV-lea

Hârşova

45

Costum de ceremonie
apa<1inând lui Nicolae
Titulescu

Prima jumătate a
secolului XX.

Londra

• necropola

·

nec ropolă

Dim eu siuui

•71\r. i111'.

Aur 833 0/00
L=44,50cm;
G=40,52g.

239067

Aur 8S3 0/00
D=1 ,80 cm ; 1
pandantiv= 1,70 cm;
G=2,30 g.

239068

Lfrac=1200mm ; l
frac=1100mm ; 1
mânecă=640 mm;
L pantalon=1200
mm; Talie=1 100
mm.
L vestă=470 mm; 1

749 11

Degradare

mecanică;

urme de lovituri în zona sistemului de prind
lovita.

mărgele uşor zgăriate şi

Uşoare

zgârieturi.

forme evidente de degradare. Piesa a fost supusă unor mici
de restaurare. Pantalon- fără forme evidente de degradare. • •
Vesta- apar urme de m urdărie şi se observă ingălbenirea materialului. • · , ~Fracul-

fără

Intervenţii

vestă=11 00mm;

vestă =4 70

L
mm; 1

vestă= 1 100mm;

Aur 583 0/00
(150216/6) şi 900
0100 (15021617);
1=3,56 şi 3.1 O cm; D
bază=1.60 şi 1. 70
cm; G=5.75 şi 5.35
gr.

150216 6·7

Uşoare deformări

Cluj·Someşeni

Aur 900 %.; 3
almandine cea. 0,60
kt; L:16,2 mm:
LA:8, 1 mm; G:2,86 g

54288

Zgârieturi pe suprafaţa pietrelor uşor infundate in casete
Crăpătură in peretele casetei centrale
Lipsă material din sârma de aur

1876· 1864

Româma

L= 230 mm , D =
160 mm ; Î= 100 mm

75114

Deformarea mecanică a piesei. Produşi de coroziune ai metalului.
Decolorarea materialului textil. Rosături ale materialului textil roşu. Rosături
ale cozorocului, pe partea posterioară.

Prima jumătate a
secolului XX.

România

H=980 mm; 1=67
mm.

67420

Se observă urme de lovituri in zona capului, deasupra sprâncenil drepte.
Apar zgârieturi pe s up rafaţa metalului.

Franţa

L = 190mm. l =125
mm. î =70mm

75086a·b

Oxidarea firului metalic (ambii epoleţi ). Desprinderi ale firului metalic (ultimul
franj) • la epoletul 75086/ b.

Franţa

L =440 mm, 1=150
mm. H =105 mm

75085

Desprindere, pe o porţiune de 1O cm, a
Interioară a piesei.

46

elemente de colier in
formă de clopoţei

secolul al Xll·lea i. Hr. Hinova

47

Pandantiv semllunar

a doua jumatate a
secolului al V-lea

48

Chipiu al medicului
Carol Davila

49

Bust Regina Maria

50

Epoleţi ai generalului
francez H .Berthelot

51

Bicom al generalului
francez Henri
Berthelot.

12 apri/it• 1003

1916 · 1918
1914. 1918

.

. . . ,.. ~
. ~. ~.
.'• ~

mecanice.

int ăriturii

din piele, de pe partea
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Nr.

DMare

Denumire obiect

Prm·enienţfi

Dim ensiuni

.'\'r. inl·.

crt.
Hârşova

52

cercei

~ecol ul

53

elemente de colier in
forma de clopoţei

secolul al Xll·lea 1. Hr. Hinova

al IV-lea

·

necropolă

Aur 833 0/00
0=1.70 cm ; 1
pandantiv=1,70 cm;
G=2,25 g.

239069

Zgârieturi Inelul periat este taiat.

Aur 900 0/00;
1/piesa=cca 2.48
cm; D

150217 ~ -47

Deformări mecanice uşoare provocate prin lovire.
Zgârieturi pe suprafaţa metalului: piesele cu nr. inv. 150217/ 15 (zgârleturi
cea 5 mm),18, 44 , 29,39.
Fisuri. crăpă turi : inv. 150217/13 · crăpă turi în zona bazei; 150217/17 · fi sură
1 mm; 150217/23 ·fisuri la bază , 150217/26 · fisură orizontală in zona bazei
, -.
4,5 mm ; 150217/29 ·crăpătură in zona bazei; 150217/30 · fisură in zoni!··, · ,
bazei 2 mm; 150217/32 · fisură la bază; 150217/34 ·fisură in zona baz~i 3.. ~-"' ~
mm; 150217/42 ·fisură la bază ; 150217/46 ·fisură in zona bazei 4 mm; . ' , :--.,.. ·
150217/47 ·fisură la bază.
...~
Ştirbituri , lipsuri de material: 15021 7/20 ·mici ştirbituri; 150217/22 · lipsă de
material in zona bazei, 6 mm; 150217/25 • ştirbituri ; 150217/27. mici
ştirbituri la bază ; 150217/30 · mici ştirbituri la bază ; 150217/31 . ruptu ră cu
lipsă de material511 mm; 150217/34 ·mici ştirbituri; 150217135 • ştirbituri
mici in zona bazei; 150217/ 36 - l ipsă de material sub formă de orificiu 5/4
mm; 150217/37 · şti rbituri in zona bazei: 150217138- ştirbituri; 150217/43lipsă de material la baza piesei de 6/4mm; 150217/46 - ştirbitură ;
150217/47- lipsă de material 513 mm, ruptură orizontală în zona bazei 516
mm.

bază/piesă =cca

1,40 cm ; G
totală=118 ,00

239070

Î= 1365 mm ; l =
1100 mm; 1=740mm

101714

l =1190 mm . D= 50
mm, d= 10 mm

68258

Transilvania

l = 1930 mm. H
=1050mm

75044

Decolora rea pânzei tricolore. Pete de apă , pete de diferite provenienţe pe
suprafaţa piesei. Ţăieturi, destrămări, cutări , ondulări ale materialului textil.
lipsă de material, 65% din suprafaţa piesei. Fragllizarea, până 1pulverizare
a mătăsii suport şi a picturii. Dispariţia stratulul pictural şi a grundului pe
anumite zone. Men~une: se păstrează fragmente, piesa este in restaurare.

cercei

secolul al IV-lea

Hârşova

55

Biroul lui Costache
Negri

1840. 1876

Moldova

Baston care a
episcopului
llarion al A rgeşului

1832

Steagul

31 15 mai 1848

• necropolă

Ţara Românească

aparţinut

57

Deformare mecanică prin lovire. Zgâria!.

Aur 833 0/00
DM=2.00cm;
G=2.53g.

54

56

gr

revoluţionarilor români

lipsă

pe

de material (ornamentul de pe latura dreaptă a mesei biroului), pete
lemnului şi fisuri in zona încuietorilor sertarelor.

suprafaţa

Urme de lovituri pe suprafaţa lemnului. Oxidare a metal ului (partea
a piesei) şi pe o porţiune din motivul decorativ vegetal de pe
emailul albastr.
terminală

din Transilvania
58

Steagul lui Tudor
Vladimlrescu

1821

Ţara Românească

l =1560 mm, i
=1460 mm

75042

59

Cupă care a aparţinut
domnitorului Ioan
Sandu Sturza

1828

Moldova

i =210 mm . o = 125

106665

12 aprilit• 200.1

mm,d =85mm

Produşi de coroziune ai argintului (sub formă de pete) pe partea anterioară a

piesei.
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1\"r.

Dcnum irc: obiect

Datare

Pro l'l'nienţti

Dimeu siuni

.'Vr.

Crt.
70

Platou omagia! oferit
Regelui Carol al li lea

7t

Proiectil oferit de catre
Societatea Metrom
Regelui Carol al li lea

72

Staluetă

.

Statuelă

•'

\Rf\rrr:!.

l

_

11 ._. •·

f:!

37462

Se observă zgârieturi pe toată suprafaţa metalului, urme de loviturâ pe
.,-/,
partea posterioară, pete de coroziune pe suprafaţa p latou lui. Lipseşte?
"''t(//
parte a materialului de cea. 2 cm./0,5 cm. din colţul stânga inferior şi cea:· '"1'\I~.;V
2,5 cm./2 cm din colţul dreapta inferior. Se observă produşi de coroziunep
suprafaţa ştergarului prins de platou. Există o mobilitate la 2 nituri de
prindere a ştergarului de platou.

1940.

România

D more~140mm : D
mic=t20 mm: D
bază=45 mm:L=360
mm: G=23t5 g; Titlu
aur 583 la mie, titlu
argint 800 la mie.

37464

Apar mici zgârieturi ş i înţepături pe suprafaţa metalului. Apar
coroziune ai metalului in vârful piesei.

Jumătatea

produşi

de

~ . ~ i:~

~~ .

·~

sec. 11 d.

Tomis

Î = 54 cm.

t87t 1

Lopsă de material: lipsesc braţele ş o capul ş i i n zona hlamidei cea 9 cm. cea '
4 cm , cea 2,5 cm.
Ciobituri pe toată suprafaţa piesei.
Urme de murdărie şi vopsea de culoare verde.

sec. 11 d.

Tomis

H =3t.5cm .

t87t2

• lipsă de material: lipsesc capul şi braţele personajului.
• ciobituri: cea 3.5 cm ; cea 5 cm; şi 1 cm i n zona himationului şi cea 6 cm la
imbinarea din zona pieptuluo.
· urme de murdărie.

Sec. l i. Hr.

Callatis

Î=t6cm.

t8738

• lipsă de material cea t cm i n zona nasului şi cea 8 cm in zona buslulul.
• ciobituri pe toată suprafaţa.
· notări cu vopsea ş i creion roşu.

J umătatea

'

. •'' , "-""'-· ..

Cap de

75

Portret miniatură
reprezentându-1 pe
Regele Carol 1

t6 octombrie 1930

Româma

Î= 154 mm, 1= 97
mm , G= 229 gr
Aur= 583 gr la o mie

37403

Zgărieturi

76

Statuetă

începutul sec. III d.
Hr.

Celei

i = 35 cm.

18759

lipsă de material: l i pseşte capul personajului.
Mici ciobituri pe toată suprafaţa piesei.

77

Biroul aparţinând
regelui Carol al 11 lea

Prima jumătate a
secolului XX.

România

L=2380 mm; 1=1690
mm; H=800 mm.

6632t

Lipsesc cea. 6 cm. din lemnul incrusta! din al doilea picior din partea stângă
faţă . Se observă multiple ciobituri cu lipsă de material(lemn) pe toată
suprafaţa piesei. Apar zgârieturi pe suprafaţa lemnului. Pe suprafaţa de
piele se observă rupturi, zgârieturi şi pete de cerneală. Două mânere de la
sertarele din mijloc de la ambele capete ale părţii unde se s tă sunt
desprinse.

78

Cap de

Prima jumătate a
sec. 11 d Hr.

Celei

i = 16cm.

18736

• lipsă de material: cea 8 cm şi 5 cm i n partea in ferioară (din păr); lipseşte
nasul.
• ciobituri i n zona bă rbiei a obrazului drept.
· in partea dreaptă se păst rează un fragment din bara de sprijin.

pe suprafaţa metalului. Fisuri pe supra faţa onixului.

Murdă rie.

22 11prili<• 1003

'f.;\

0:470 mm: G=4t95
g: Titlu argint 875 la
mie.

74

statuetă

· t~r.t:r

România

Hr.

statuetă

"

;

t874

Hr.

73

.r~o·.:"1v~~

Stare de conservar

i111 '.

Puge 8 fljll

S r.

Denumire obiect

Datare

Prm·en ien(li

Di IIIC'IIsiuui

•11\r.

Stare de cnn.<w n ·arelf;~-oM
1'
~"v/

i III',

'1

Cl'f.

79

Statuetă

1 doua jumătate a

Tomis

i = 14 cm

18734

Ulpia Traiana
Sarm izegetusa

L = 2S cm: 1= 24
cm: g = 5cm.

38928

sec. 11 d. Hr.
80

Relief voliv

Sec. 11 d. Hr.

lil.f./1

-lipsă material: cea 4,5 / 3,5 cm colţul drept inferior ş i cea 6 cm in partea

' lf!\1 'j'--

- -·

superioară .

- ciobitură cea 4 / 1 cm pe latura
- zgârieturi in partea in ferioară.

d reaptă .

81

Relief votiv

Sec. 11-111 d . Hr.

Ai ud

i = 42,5 cm: 1= 28
cm: g = 7,5cm

66448

Lipsă de material: cea. 813 cm şi 14/3 cm in partea superioară cea 513.5 cm
la baza piesei (colţul drept inferior).
Ciobitură cotul drept al personajului; cea 4 cm la soclul pe care se sprijirlă' • i
~~
Diana: cea 2 cm in zona mijlocului şi multiple mici ciobituri pe suprafaţa . :
:--.._. .
• -~
piesei.
Murdă r ie.
·•

82

Statuie funerara. Tip
La Piccola Ercolanese

117- 138d . Hr.

Tomis

i=

118 cm ; i capului
= 19,4 cm.

48892

-lipsă de material la baza piesei cea. 18 şi 20 cm.
- ciobituri in zona feţei şi pe spatele piesei.

83

Statuie fune rară . Tip
La Grande Ercolanese

Sfârşitul

Apulum

i = 190cm: 1=60
cm.

47439

ciobituri cu lipsă de material in zona feţei (nas. bărbie).
Multiple ciobituri ş i zgârieturi pe toat ă suprafaţa .

84

Statuie

Prima jumatate a
sec. III d. Hr. (in jurul
anului 240)

Tomis

i = 1800mm

18855

sec. 11 d . Hr.

Lipsă

de material: lipsesc

două

falange la mâna

dreaptă ş i

patru la mâna

stângă.

Ciobituri cu lipsă de material in partea inferioară a mantiei şi urechea stângă .
fisuri, multiple zgârieturi (sparte).

Cră pături .

85

Statuie

S fârşitul

sec. 1d. Hr.

Tomis

i = 68cm

18782

lipsă de material: lipsesc braţele, gâtui ş i capul.
Ciobituri cu lipsă de materia 1cea 1,517.5 cm in zona
Ciobituri, zgârieturi pe toată s uprafaţa .

şoldului

stâng.

86

Medalion funerar

Secolul III d. Hr.

Aiud

L= 100cm; 1= 119
cm; g = 22 cm .

66446

Fara forme evidente de degradare.

87

Stela

A doua jumătate a
sec. 1d. Hr.

Tomis

i = 405 cm: 1= 435

18746

Lipsă de material (colţul stâng cea 5 / 3,5 cm; muchia de deasupra capetelor
cea 15 cm); cioplituri pe muchia de sub inscripVe; fisură cea. 15 cm (pe
mijloc).

cm: g = 7 cm.

88

Veriga

Secolele: 1 a.Chr. - 1
p.Chr.

Vedea- Meri

D = 23 mm ; D perle
= 9mm

11 145

Deform are mecanica: produşi de coroziune ai argintului.

89

Lanţ

Secolele 1 a .Chr. - 1
a.Chr.

Vedea- Meri

L = 970 mm:L
pandantiv = 45 mm;
D veriga = 320 mm;
G = 115 g

11135

Deformare mecanica pe anumite zone ale lan ţului; produşi de coroziune
puncti forml pe manşoane, innel şi pandantivul in formă de cui.
Menţiune: unul dintre manşoane are poziţia de prindere lanţ - inel, inversata
faţa de celălalt.

Zl awilie 1003

..

llf ':iJ./7 . a:
Lips~ de material: lipseşte capul, cea 2:5 cm din faldurile manti~i. 1'..':<· ' VIS
3.
C1ob1tun: cea 3/1 cm la baza bastonului: cea 1 cm la baza măimi; cca"-0,8 cm
ţ;,"
pe capătul mantiei.
'· v
,-;:>"
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Nr.
C/'t.

Denumire obiect

Datare

Pro l'<!/1 ienţii

Dimcnsiuni

r~A'V,
"·
-</
Stare de cnnsen •are ;($

.' \·r. in 1•.

'•;>
~
,,,. ' "?'"111
IWrn~:..~

şi

cele~~lţe:

(~~

Lipsă de material i n părţile term inale ale protomelor, cea 50% din ~ ivul

90

Lanţ

Secolele: 1 a.Chr ·
fp.Chr.

Vedea· Meri

L =267 mm; G =
115,47g

11136

,._
zoomorf al unei protome respectiv 30% din motivul zoomorf al
ruptură cu mici pierderi de material din împletirea lanţului cea 0,310,5 c'llt~Y
deformare mecanică a protomelor de la capetele lanţului: produşi de
~
coroziune.

91

Cap de statu etă

jumătatea

Celei

Î = 23 cm.

18714

· ciobituri în zona nasului şi i n partea inferioară .

sec. 11 d.

·m urdărie.

Hr.
92

Cupă

Sec. 40 · 37 i.Chr.

Frumuşica

1:100;0:127

11731

Starea de conservare este bună . Vasul, care
fost curăţat.

şi·

a

păstrat

forma

iniţială,

a

..
. ...' ._:...
~ . "1 ,
"-...........· .

~

93

Pandantiv semilunar

a doua jumătate a
secolului al V- lea

Cluj-Som eşeni

Aur 900 %o: L: 16,2
mm; LA:8,2 mm ;
G:1.86 g

54296

Lipsesc pietrele din casete
Ruptu ră cu lipsă de material a sârmei de aur
Zgârieturi pe suprafaţa metalului
Lipsă de material dintr-un perete despărţitor al casetelor

~

. -:.-.

94

Pandantiv sem il unar

a doua jumătate a
secolului al V-lea

Cluj-Someşeni

Aur 900 %.: L:16,6
mm; LA:8,2 mm:
G:2.43 g

54297

Deformare mecanică pereţilor casetelor.
Urme de lovituri.Upsesc pietrele din casete. Lipsă de material din peretele
despărţitor al unei casete

95

Pandantiv semilunar

a doua jumă tate a
secolului al V-lea

Cluj·Someşeni

Aur 900 %.; L: 16,2
mm; LA:8.2 mm :
G:2.03 g

54298

Lipsesc pietrele din casete
de material din sârma de aur.
Zgâri eturi pe suprafaţa metalului
4 perforaţii pe suprafaţa foiţei suport a pandanti vului (3 într-o casetă şi 1 in

Î= 3200 mm, D= 45
mm

75660

Să lcuţa

1:200;0:80

12157

Să lcuţa

1:90;0 :60

13767

Lipsă

a ltă casetă)

96

Tui cap turat la Vidin

1877. 1878

Imperiul Otoman

Produş i

de coroziune ai bronzului. Lipsă de material, din părul de cal.
ale lânei din materialul textil ce imbracă hampa de

Scămoşări. destrămări

lemn .
97
98

Vas cu două torţi
Vas cu două torţi

Sec. 45 · 39 i.Chr.
Sec. 45- 39 I.Chr.

Starea de conservare este bună . Vasul, intreg, a fost c urăţat.
Starea de conservare este bună. Vasul. întreg, a fost
cu care vasul a fost incrustrat.

curăţat. Lipseşte

pasta

albă

99

Stra chină

Sec. 45 -40 i.Chr.

1:93;0 :26

G umelniţa

102327

Starea de conservare este

bună.

Forma

iniţială

s-a

păstrat.

Vasul a fost

c urăţat.
fragmentară ;

Sec. 50 -45 i.Chr.

Rast

1:1 18

12086

Piesa este

101

Fi gurină antropomorfă

Sec. 50 -45 i.Chr.

Rast

LA:76;1:124

12104

Piesa nu şi-a modificat starea iniţială. Au fost rupte din vechime capul şi un
braţ. Piesa a fost cu răţată.

102

F igurină antropomorfă

Sec. 45 -37 i.Chr.

Cucuteni

1:21O;LT:90

12118

S-a păstrat forma iniţială a piesei. Figurina a fost curăţată.

12154

Piesa a păstrat forma iniţială. Figurina a fost curăţat ă.

F igurină antropomorfă

de tip ' thessalic'

22 aprifi<' 2003

Sec. 45 · 40 i.Chr.

Căscioare le

-

1:200

de

incrustaţie.

Figurină antropornorfă

103

lipsuri din pasta

albă

100

Ostrovel

Pllg<' 10 of I l
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Datare

Denumire obiect

Pro 1'1.!11 ieu ţii

Dimensiuni

•"'<W)

,....'\:\

:Yr. illl·.

S tm

dccon>e"~" ,_['

13724

Starea de conservare este bunA: piesa a pAstrat forma iniţială: figuri ~
~<ţ~st

104

Figurincl zoomorfâ

âec.45 • 40 i.Chr.

Băneasa

105

Vas zoomorf

Sec. 45 - 40 i.Chr.

Calomfireşti

1:90:0.:130

13770

Piesa, fragmentarcl, a fost intregită cu ghips şi curăţată .

106

Fructieră aparţinând

Sfârşitul

România

66344

Regelui Ferdinand şi
Reginei Maria

XIX.

D=285 mm ; H=405
mm: G=1410 g; Titlu
argint 800 la mie.

Piesa cunoaşte o uşoară deformare mecanicA. Se observă o ruptură de cea.
1,5 cm. la baza unui picior. Apar zgârieturi pe toată suprafa!a şi produşi de
coroziune ai argintului.

Vas

Sec. 42 - 39 i.Chr.

Corlăteni

H=93; D= 180

11733

107

secolului

L:53:LA:38

curăţată.

-- ~

.. .-...

Nu prezintă urme de degradare.

secolul al Xli-lea i. Hr. Hinova

Aur 900 0/00; D=
3,20 cm: G=15,35 gr

150245

Deformare

secolul al Xli-lea i. Hr. Hinova

Aur 900 0100: 1=1 ,75
cm; D=1,45 cm;
G= 14,37 gr

150228

Uşoare deformă ri mecanice, zgărieturi: produşi de coroziune sub formA de
puncte ş i pete, in special pe faţa in terioa ră.

L = 43 mm : 1= 28
mm : G = 3,68g

8405

Lipsă acul deprindere; lipsă de material pe o m ică porţiune pe marginea
piesei; material strAin .

109

i nel spiralic

110

obiect tubular

România

(mărgea? )

mecamcă eviden tă , uşoa re

...

~'

Fib ulă linguriţă

Secolele: 1 a.Chr.
1 p.Chr.

11 2

Capac zoomorf

Sec. 45 - 40 i.Chr.

L=82; h=52

102309

Starea de conservare este bună : piesa a fost cură!ată.

1:195;LA: t 00

11665

Figurina este fragmentar<!!; capul fiind rupt din vechime a fost completat cu
ghips.

1=9,8; h=22

11 662

Starea de conservare este bună: piesa ş i-a păstrat forma iniţială : curăţare şi
restaurare.

113

Figurină antropomorfă

Sec. 50 - 45 i.Chr.

114

Figurină antropomorfă

Sec. 50 - 45 i.Chr.

11 5

Figurină an tropomorfă

Sec. 50 - 45 i.Chr.

Necunoscut

1:170

t1 656

Starea de conservare este bună , piesa păstrându-şi forma iniţial. Figurina a
fost c u răţată .

116

Cupă

Sec. 40 - 37 i.Chr.

Bodeşti

înălţime=

102 mm;
Diametru! maxim =
120mm

121 36

Starea de conservare este b ună ; vasul, care ş i-a pastrat forma iniţială , a fost
cur<!i!at.

117

Polonic

Sec. 42 - 40 i.Chr.

Truşeşti - Movila 1

L:225;DG: 11 1

12140

Starea de conservare este buna; vasul şi-a păstrat forma ini ţial<!!: restaurat şi

Baia - TL

,,

zgârieturi.

111

Vedea· Meri

.

curăţat .

118

Cupă

Sec. 40 - 37 i.Chr.

Bodeşti

Înălţime= 107 mm;
Diametru! maxim =
132 mm

12142

119

Vas

Sec. 45 - 37 i.Chr.

Truşeşti

1:227;D: 176

12143

Starea de conservare este bună; piesa, care şi-a paastrat forma inlţiala, a
fost curăţată .
Starea de conservare este b ună : piesa, care şi -a pă strat forma iniţia lă, a fost
curaţată.

11 aprilie 1003

~

\

·..

. ... ~-..... "'\·
.. ' .

37429

1901 - 1925

~

5..~. . i:-~~./

~
·~ TF.l O . / /

L= 193mm:
G=19,20 mm; Titlu
aur=5830/0.

Brăţară

'.:III

Starea de conservare este bună : piesa, care şi-a păstrat forma iniţială , a fost
cură ţată.

108

~ •~
o

;i ~

1;:'
• Pietrele

~

3: ,-..

9
zr.
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lVr.

Deuutu ire obia r

Dmare

Prow.!llieu(ft

Diiii CII.'\illlli

.'\·r. iu1·.

Stare de consermr

Crt.

120

Cupă bitronconică

Sec. 44 -42 i.Chr.

Truşeşti

Înă lţime= 108;
Diametru! maxim =
118 mm

13447

121

Glob omagiat dăruit
Regelu1 Carol afli-lea.

1936

România

0=13G mm.; H=120
mm.: G=1030 g.;
Titlu argint: 875 la
mie.

37474

Apar zgâr~eturi pe suprafaţa piesei şi urme de material străin (raşină) in zona
coroanei. In hărţii şi la baza piesei apar pete de culoare neagră . Se observa
produşi de coroziune ai argintului.

122

Figurină antropomorfă

Sec. 50 - 45 i.Chr.

Rast

1=74; h=69

12100

Piesa este fragmentara, lipsindu-i partea inferioara ( ruptă din vechime).
Figurina a fost curăţată.
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