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ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI

din ~~. 1..!,

ORDIN nr. ..::!...&._

NAŢIONAL

2011

Având in 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.18212000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările
si completările ulterioare;
Având in vedere prevederile Cap. III din Normele de clasarea bunurilor culturale mobile,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886 din 11 .09.2008;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 1519/31 .05.2011 a Comisiei Naţionale a
Muzeelor şi Colecţiilor;
In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/201 O privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional , cu modificările
ulterioare,

•

Ministrul Culturii

şi

Patrimoniului

Naţional

emite

următorul

ORDIN:

Art. 1 Se clasează in patrimoniul cultural naţional mobil, in categoria juridică ,Tezaur",
un bun cultural mobil cu valoare istorice-documentară (Ordinul ,Ferdinand 1" în grad de Golan
cu Placă de Mare Cruce) aflat în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României,
prevăzut 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 prezentului Ordin Muzeului Naţional de Istorie a României, în
vederea punerii lui în aplicare.
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Anexa
FIŞA

STANDARD

Bun cultural mobil cu valoare istorica-documentară clasat în categoria juridică Tezaur, aflat în
patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României

Nr.

Denumirea

Autor(i), atelier,

Crt.

bunului cultural

marcă, şcoală,

atribuire
(după

1

Col anul Ordinulu·
"Ferdinand r· cu
placă de Mare Cruce

Titlul sau
tema (dacă
este cazul)

caz)

Gravor Joseph
Resch &Fii
Bucureşti

Colanul
Ordinului
"Ferdinand f'
cu placă de
Mare Cruce

Material,

tehnică,

dimensiuni (eventual
dimensiunile suportului)
şi alţi parametri de
identificare
(după caz)
AR 750%o aurit, emai~
~atere, Colanul 277,32 g,
Insemnul 29,35 g, Placa
45,76 g, Diam. col anul:
cea. IlO
mm,
Însemnul:40,30 X 60,30
mm, Placa 50 x 50 mm,
nr. Inv.: 116741

Datare, anul
de fabricaţie
(după caz)

Observaţii

(documente de

referinţă,

antecedente,
stare de conservare,
cantitate, date speciale, prezenţa semnăturilor,

..•.

inscripţionărilor, mărcilor

)

1929- 1934 ~-ets~~~servare foane
;;>bu~uti
staurată .
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Ministerul Culturii
j
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1

şi

~

Patrimoniului

Naţional

~

nr 1519/31.05.2011

COMISIA NAŢIONALA A MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR

HOTĂRÂRE DE CLASARE

•
in şedinţa din data de 31 .05.2011 , in urma analizării Raportului de expertiză şi a
documentaţiei specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a hotl!rât clasarea in
patrimoniul cultural naţional mobil, in categoria juridica Tezaur, a unui bun cultural mobil
cu valoare istorice-documentară (Ordinul "Ferdinand 1" in grad de Colan cu Placa de Mare
Cruce), aflat in patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României.
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PREŞEDINTE COMISIA NAŢIONALĂ A
MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR

