Ordin Nr. ...J..~~.L

......din ....~.•..\.Q..-........ 2014

in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1)- (5) şi art. 14 alin. (1) din Legea nr.182/2000 privind
protejarea patrimoniu~i cultural na~onal mobil, republicată ;
Având in vedere prevederile Cap. III din Normele de clasare a bunurilor culturale mobile, aprobate prin
Guvernului nr. 886/2008;

Hotărârea

Ţinând

seama de Hotărârea de Clasa re nr. 2542/30.09.2014 a Comisiei Na~onale a Muzeelor şi Colec~ilor,

in temeiul prevederilor art. 11 alin . (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi
Ministerului Culturii, cu mod i ficările şi completările u~erioare ,

func~onarea

Ministrul Culb.Jrii emite următorul:
ORDIN

Arl1 Se clasează · in patrimoniul culb.Jral na~onal mobil, in categoria juridică .Tezaur", 4 bunuri culturale mobile
cu valoare istorica-documentară, aflate in patrimoniul Muzeului Na~onal de Istorie a României, prevăzute 1n Anexa
care face parte integrantă din prezentul Ordin.
Arl 2
cunoştinţă

Direc~a Generală Juridică şi Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la
a prevederilor prezentului Ordin Muzeului Na~onal de Istorie a României, in vederea punerii in aplicare.

Victor·Viorel Panta
Prim-Ministru,

Nr. exemplare 2/_3

Anexă la O.M.C. nr. ~&~ .'!. din.! .!.!9.:.R.Ofr .
stand ard
4 bunuri cu~urale mobile valoare istorico-documentară, aflate în patrimoniul Muzeului Najional de Istorie a României, clasate în categoria
juridică Tezaur

.

Fişa

Nr.
crt.

1

Denumirea
bunului cultural

1

Autor, atelier,
marcă, şco ală ,

a tribuire

1

Titlul sa u tema
(d acă

este cazul)

(după

Material, tehni că , dimensiuni
parametri de identincare
(după caz)

ş i alţi

Da tare, anul

Observatii (anteced ente, stare de
consen"are, d ate speciale-

fabricaţie i

(după

prezenţa se mnăturilor,

caz)

inscriptionărilor)

1.

1

Cande l ă

Candel ă

lnv: 10 1819

ciocănire;

Uşoară

1733

argint; aur

cizelare; gravare;

lovire;

deformare mecanică prin
orifici.i pe banda dintre,

două

aurire
L =28,5; D max. = 18,5; G =

partea superioară a piesei ş i mij locul
ci; două fisuri pc cea de a doua

1140gr

banda; doua

t ăieturi

de cea 0 ,5cm la

buza vasului; zgârituri pe suprafata
metalului .
2.

1 Potir

Potir cu capac

1 atelier
transilvănean ;

lnv: 109520

3.

1 Candelă

Mănăstirea

sf.

Gheorghe

1635

argint; aur
ciocănire;

cizelare; grav are

Î ~ 515mm· D bază ~ !O l mm· D
1 •ură~ 148."nm
'

Transilvania
Candelă

argint; aur

lnv: 13144 1

ciocănire;
H~

17 16

cizelarc; aurire
52 cm, D~ 13 cm , G~ 509

1 ••.

4.

1

Ripidă

atelier românesc ;

Ripidă

argint; aur

Ţara

lnv : 13150 1

turnare; cizelare ; gravare; aurire
1~ 60,5; D ~ 49

Românească

1685

Deformare mecanica prin lovire in
zona manerului (globul de pe maner);
lipsesc patru nituri deprindere pe una
din fete si cinci nituri pe cealal ta fata
a piesei ; stersaturi ale stratul ui aurit

1

},'M'J/}'i
.--~11\._
~
~.nc ale piesei; tre i dintre
·trtîcJ 1iu.O
mobile; lipseste un
~nt d lr·o cruce din partea

(f

t<î l~l

d

s.u~.wara.
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nr. 2542/30.09.2014

COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR

HOTĂRÂRE DE CLASARE

in şedinţa din data de 30.09.2014, in urma analizări i Rapoartelor de expertiză şi a
documentaţiei specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a hotărât clasarea in
patrimoniul cultural naţional mobil, in categoria juridică Tezaur, a 4 bunuri culturale mobile
cu valoare istorice-documentară, aflate in patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a
României.

Dr. Ernest
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