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ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI
ORDIN

nr.~

{Jb 11

din

NAŢIONAL

2011

Având in vedere Decretul Preşedintelui României nr. 1902 din 23 decembrie 2009 pentru
numirea Guvernului României;
in 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 Nonmele de clasarea bunurilor culturale mobile,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886 din 11.09.2008;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 693/27.09.2011 a Comisiei Naţionale a
Muzeelor şi Colecţiilor;
in 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

următorul

ORDIN :

Art. 1 Se clasează in patrimoniul cultural naţional mobil, 18 (optsprezece) bunuri
culturale mobile cu valoare istorico-documentară , din care 5 in categoria juridică .Tezaur" si
13 in categoria juridică , Fond", aflate in patrimoniul Muzeului Literaturii Române laşi ,
prevăzute in 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 Literaturii Române laşi , in vederea
punerii lui in aplicare.
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ANEXĂ
FIŞA

Nr.
crt.

Denumirea bunului cultural

STANDARD

Autor(l}, atelier,

Titlul sau tema

Material, tehnicA, dimensiuni

marcă, şcoali ,

(daci este cazul)

(eventual simenslunile
suportului) şi alţi parametri de
identificare (după caz)

atribuire {dupA caz)

Datare, anul
fabricaţiei

(după

caz)

Observaţii (documente

de

referinţA ,

antecedente,
stare de conservare,
cantitate, date speciale prezenţa

semnAturilor,

inscripţionărllor, mărcilor
ş . a.)

(1)

(1 .1)

(1 .2)

(1 .3)

(1.4)

(1 .5)

(1.6)

Bunuri culturale mobile cu valoare istorica-documentară clasate în categoria juridică Tezaur aflate în patrimoniul Muzeului
Literaturii Române din laşi
1

Manuscris

laşi

Antologhion grecoroman

Hirtie manuală
Dim. 25 x 18 cm, oglinda
paginii.19 x 14 cm,
Nr. lnv.5776

sec. al
XVIII-lea

Stare de conservarefoarte bună.

2

Manuscris

Autor
necunoscut

Stihiar

Hirtie manuală
Dim. 22 ,5 x 17 cm,
oglinda paginii.22,5 x 17
cm,
Nr. lnv.4915

'h sec. al
XVIII-lea

Stare de conservare-

Manuscris

Iane logofătul ,
copist

Cronograf

Hirtie manuală
Dim. 30,5 x 20 cm ,
oglinda paginii.24 x 19,5
cm,
Nr. lnv. 34.03.1.00006

1757

4

Manuscris

Iane logofătul ,
copist

Leastaviţa

Hirtie manual ă
Dim. 30,5 x 21 cm,
oglinda paginii.22 x 17

1766

1

pagină uşor

deteri orată .

3

adeca/Scara
raiului de

bună , lipsă forzaţ,

prima

Stare de conservarefoarte bună.
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Nr.

Denumirea bunului cultural

crt

Autor(!), atelier,
marcA, şcoalA ,
atribuire (după caz)

)
Titlul sau tema
(dacă

este cazul)

Material, tehnicA, dimensiuni

(eventual slmenslunile
suportului) şi alţi parametri de
Identificare (dupA caz}

Datare, anul
fabricaţiei

(după

Observaţii {documente de
referinţă , antecedente,

caz)

stare de conservare,
cantitate, date specialeprezenţa semnăturilor,

:

lnscripţlonArllor, mărcilor
ş . a.)

(1}

5

11 !1 \

Carte *eche

(1.3\

11 .2\

Coresi, Diacon

cm,
Nr. lnv. 34.03.1.00062

Triod slavonesc

Hirtie manuală
Dim. 30 x 20 cm, oglinda
paginii.23 x 14 cm,
Nr. lnv. 34.03.1.00059

românească

Bunuri culturale mobile cu valoare

6

7

Document 1imprimat

Carte veche
românească
1

istorico-documentară

Mihail Grigorie
Sturdza

Veniamin
Costachi
Mitropolit

1

Mihail Grigorie
Sturdza

1578

(1 .6)

Stare de conservarefoarte bună.

Hirtie manuală
Dim. 37 x 27,5 cm
Nr. lnv. 5543

15oct.1841

Stare de conservarefoarte bună.

nlcuirea celor
sfinte taine

Hirtie manuală
Dim. 21,5 x 17 cm ,
oglinda paginii. 16 x 10
cm
Nr. lnv.734

1807

Stare de conservare
- foarte bună .

Act referitor la
înălţarea in grad
de maior a
căpitanului Ghe.

Hirtie manual ă
Dim. 46 x 33 cm
Nr. lnv. 13545

6 nov.1635

Act referitor la
i n grad
de locotenent a lui
Nicolae Bănulescu
înălţarea

şapte

1

Document \imprimat

(1 .5)

clasate in categoria juridică Fond aflate în patrimoniul Muzeului Literaturii
Române din laşi

1

6

(1.4\

învăţătură

'
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Autor(l) , atelier,

Nr.
eri.

Denumirea bunului cultural

marci, şcoalli,
atribuire (după caz)

TIUul sau tema
(daci este cazul)

Material, tehnică, dimensiuni
(eventual simenslunlle

suportului) şi al~ parametri de
Identificare (după caz)

Datare, anul

Observaţii

(documente de

referinţă , antecedente,

fabricaţiei

(după

stare de conservare,

caz)

cantitate, date speciale .
prezenţa semnăturilor,
inscrlpţionărilor, mărcilor
ş . a .)

(1)

(1 .1)

(1 .2)

(1.3)

(1 .4)

(1 .5)

(1 .6)

Carp
9

Carte veche

Signor Milet

Istorie universală

Hîrtie manuală
Dim . 20,5 x 13,5 cm,
oglinda paginii. 15 x 9 cm
Nr. lnv.2534

1800

Stare de conservarefoarte bună.

Mihail Grigorie
Sturdza, domnul
Moldovei

Act referitor la
in grad
de ofiţer a lui
Nicolae Bănulescu

Hirtie manuală
Dim. 32,5 x 25,5 cm
Nr. lnv. 5542

14 aprilie
1839

Stare de conservarefoarte bună.

Mihail Grigorie
Sturdza

Act referitor la
în grad
de căpitan a lui
Nicolae Bănulescu

Hirtie manuală
Dim. 37,5 x 28 cm
Nr. lnv. 5544

23
dec.1846

Stare de conservarefoarte bună.

Autor
necunoscut

Calendar pe anul
1814

Hîrtie manuală
Dim. 20 x 12 cm, oglinda
paginii.16 x 9 cm,
Nr. lnv.4876

1814

Dositheu ,
Mitropolitul
Ungrovlahiei

Molitvelnic

Hi rtie manual ă
Dim. 20,2 x 15 cm,
oglinda paginii. 15 x 12
cm,

1794

românească , tipăritură

10

11

12

Diplomă militară

Document imprimat

Carte veche
românească

13

Carte veche
românească

înălţarea

înălţarea

-

Stare de conservare
bună , colţuri îndoite
la P_..'!9ir.U-~are

{!7
~

Sta
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3

Nr.
crt.

Denumirea bunului cultural

Autor{i}, atelier,
marcA, şcoal A ,
atribuire (după caz)

T itlul sau tema
(dacii este cazul)

Material, tehnici, dimensiuni
(eventual slmensiunile
suportului) şi alţi parametri de
identificare (după caz)

Datare, anul
fabricaţiei

(dupA caz)

Observaţii

(documente de
antecedente,
stare de conservare,
cantitate, date speciale referinţA,

prezenţa semnăturilor,

,.•.

lnscripţionărilor, mărcilor

)

(1)

(1.1)

11 .21

(1 .31

(1.4)

(1 5)

(1 .6)

Nr. lnv. 5726
14

15

Document imprimat

Carte veche

Alecsandru
Dimitrie Ghica

Act referitor la
in rang
de paharnic a
postelnicului Amza
Jianu

Hi rtie manuală
Dim. 55,5 x 40 cm
Nr. lnv. 13493

Ioan Barac

Ceaslov

Hîrtie manuală
Dim. 17 x 10,5 cm ,
oglinda paginii.13,5 x 8,5
cm ,
Nr. lnv.5151

înălţarea

românească

16

Carte veche

Pafnutie, tipograf

românea scă

Cuvinte puţine
oarecare

Hîrtie manuală
Dim. 32 x 22 cm , oglinda
paginii.24 x 17 cm,
Nr. lnv.5391

6 dec. 1839

1826

Stare de conservare
-foarte bună .

Stare de conservare
- coperţile desprinse
de color, uzura
soci ală la pagina de
titlu.

1827

Stare de conservare
- foarte bună.

1823

St~re

-~

17

Carte veche
românească

llarie, traducător

Cuvintele

şi

învăţăturile/pera

cuviosului
părintelui

nostru/Efrem Sirul

Hirtie manuală
Dim. 30 x 20 cm, oglinda
paginii.24 x 15 cm,
Nr. lnv.4554
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Nr.

Denumirea bunului cultural

crt.

Autor(l), atelier,

Titlul sau tema

marcă , şcoală,

(dacă este cazul)

atribuire {după caz)

Material, tehnică, dimensiuni
(eventual simenslunlle
suportului) şi alţf parametri de
Identificare (după caz}

Datare, anul
fabricaţiei

(după

caz)

Observaţii

{documente de

referinţă, antecedente,

stare de conservare,
cantitate, date speciale-

prezenta semnAturilor,
lnscripţlonlrllor,

milrcilor

ş.a.)

18

Carte veche
românească

!!arie, traducător

Cuvintele si

invăţăturile/pera
cuviosului
părintelui

Hirtie manuală
Dim. 29 x 20 cm, oglinda
paginii.24 x 15 cm,
Nr. lnv.5379

1823

nostru/Efrem Sirul

5

Ministerul Culturii

şi

Patrimoniului

Naţional

airec .•a ,;atrimoniu cultu
nr 693127.09.2011

COMISIA

NAŢIONALA

A MUZEELOR

ŞI COLECŢIILOR

HOTĂRÂRE DE CLASARE

In şedinţa din data de 27.09.2011 , în urma analizării Rapoartelor de expertiză şi a
specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a hotărât clasarea în
patrimoniul cultural naţional mobil, a 18 bunuri culturale mobile cu valoare istor1codocumentară , din care 5 în categoria juridică Tezaur şi 13 în categoria juridică Fond,
aflate în patrimoniul Muzeului Literaturii Române laşi.
documentaţiei

Dr. Ernest OberUinder-Târnoveanu
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