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în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) - (5) şi art. 14 alin. (1) din Legea
nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

•

Având în vedere prevederile Cap. III din Nonmele de clasare a bunurilor culturale mobile,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2008;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 4008/25.25.06.2019 a Comisiei Naţionale a
Muzeelor şi Colecţiilor;
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/201O privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi
completările ulterioare,
Ministrul Culturii emite următorul:

O RD IN
Art. 1

Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, 3 bunuri culturale mobile cu valoare

arheologică şi istorico-documentară în categoria juridică ,Fond", aflate în patrimoniul Muzeului
Judeţean Argeş, prevăzute 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 Judeţean Argeş, în vederea punerii în aplicare.

Bogdan GHEOR�!'11U
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•

•

Anexa la O.M.C.
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Fişa standard
a 3 bunuri culturale mobile cu valoare arheologică şi istorico-documentară, clasate în categoria juridică Fond,
aflate în patrimoniul Muzeului Judeţean Argeş

Nr.
crt.

(O)

Observaţii (documente de
Tnlul sau
Material, tehnică, d1mensrnm
referinţă, antecedente, stare de
Denumirea
Autor(i), atelier,
tema (eventual d1mens1umle suportulm) ş1
Datare, anul fabricaţiei (după caz) conservare, cantitate, date speciale
bunului
marcă, şcoală,
dacă este alţi parametri de identificare (după
- prezenţa semnăturilor,
cultural
atribuire (după caz)
caz)
cazul)
inscripţionărilor, mărcilor etc.)

(I.I)

(1.2)

Fragment de
Atelier rhodian,
amforăfabricantul
toartă
I
Menekrates 2
ştampilată
(I.V. 136)
Fragment de
amforăAtelier rhodian,
2
toartă
fabricantul Satyros
ştampilată
(I.V. 136)
Fragment de
amforă Atelier local, geto3
toartă
dacic
şcampilată
(I.V. 136)

(1.3)

(J.4)

(1.5)

(1.6)

-

Lut ars, angobă roz-gălbui
5x9,4 x6 cm

Prima jumătate a sec. II a.Chr.
(fabricant activ 180-160 a.Chr.)

Ştampilă caractere greceşti
Menekrateus I floare de rodie

Lut ars, angobă roz-gălbui
6,6x9,1x5,4 cm

A doua jumătate a sec. li a.Chr.

Ştampilă caractere greceşti
Satyrou retrograd şi în oglindă

��

Lut ars, angobă roz-gălbui
7x l l ,7x8,2 cm

�llil
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Sec. li a.Chr.
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DIRECŢIA PATRIMONIU CULTURAL

Nr. 4008/25.06.2019
COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR

•
HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 25.06.2019, în urma analizării
Rapoartelor de expertiză şi a documentaţiei specifice, Comisia
Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a hotărât clasarea în patrimoniul
cultural naţional mobil, a 3 bunuri culturale cu valoare arheologică şi
istorico-documentară în categoria juridică Fond, aflate în patrimoniul
Muzeului Judeţean Argeş .

•
Dr. Ernest Oberi'
PREŞEDINTE CO
MUZEELOR
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