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

Hotărârea

Ţinând

seama de Hotărârea de Clasare nr. 2664/30.09.2014 a Comisiei

Na~onale

a Muzeelor şi Colecţii lor,

In temeiul prevederilor art 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/201 O privind organizarea şi
Ministerului Culturii, cu modificările şi completările u~erioare,

func~onarea

Mnistrul Culturii emite unnătorul:
ORDIN

Art 1 Se clasează in patrimoniul cultural na~onal mobil, în categoria juridică .Tezaur', 3 bunuri culturale mobile
cu valoare istorico.<Jocumentară, aflate in patrimoniul Muzeului Nalional de Istorie a României, prevăzute in Anexa
care face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art 2
cunoştinţă

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

Victor-Viorel Ponta
Prim-Ministru,

Nr. exemplare 21_3

Anexă la O.M.C. nr. ..~~in ..~!.~· cfulf
Fişa standard
3 bunuri culturale mobile valoare istorico·docu mentară, aflate in patrimoniul Muzeului Najional de Istorie a Romăniei, clasate i n categoria
juri d ică Tezaur

Nr.
crt.

1 Den umirea

1

Autor, atelier,
marcă, ~coa l ă,

bunului cultural

atribuire
caz)
1.

l Semnul breslei

zidarilor

2.

1 C upa

1

Titlul sau tema
(dacă este cazul)

(dup ă

Material, tehnică , dimensiuni
alfi parametri de identirtcare
(după caz)

şi

lemn ~

transilvănean

lnsenmul breslei
zidarilor

Sighişoara

lnv: 82659

pictare
H:JQ; I =IS

Pocal cu capac
lnv : 82767

ciocănire;

atelier

vopsele de ulei; fier

traforare~

argint

cizelare; gravare

1=44 cm, G: 780 g. AR 800%o

3.

IVas

1 atelier gennan--J-Vas decorativ
lnv: 89397

argint; aur
ciocănire; cizelare; traforare
G:3375, H:47 ,5cm, D: 29,3cm

fabricaţiei

Observaţii (antecedente, sta re de
conservare, date speciale-

(după

prezenţa semnăturilo r,

Data re, anul
caz)

1774

inscriPiionăriklr)
Exfolieri ale stratu lui de vopsea de pe
marginile piesei ; fisuri pe una din
fete (unde este inscriptionata data) ;
depuneri de murdarie; produsi de
coroziune ai fierului.
Cupa: uşoară defonnare mecanică ; in

interiorul piesei se observă două
fisuri şi o pată de culoare maro;
numeroase zgârieturi în special in
zona cupei; şterslltri ale stratului aurit
în Wlele zone; se observă unne de lac
sau răşină în unele zone ale piesei.
Capacul: fisură în interiorul piesei, in
zona unei frunze cea 3,5 cm: mici
crestături pe marginea frunzelor; în
zona a doud frunze se observă
completări
cu un alt material;
zgârieturi; ştersături ale stratului
aurit; figurina din vârful capacului
rezintd o li i
Piesa a fo
,yltă ŞJ.1
deformată
încât cap cu l'nltffi"!! ate
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COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢII LOR

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 30.09.2014, i n urma analizării Rapoartelor de expertiză şi a
specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a hotărât clasarea in
patrimoniul cultural naţional mobil, in categoria juridică Tezaur, a 3 bunuri culturale mobile
cu valoare istorico-<locumentară , afiate in patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a
României.
documentaţiei
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PREŞEDINTE C~·~J~ NAŢIONALA A
MUZEELOR

ŞI COLECŢIILOR
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