ROMÂNIA
ŞI

MINISTERUL CULTURII

CULTELOR

ORDIN
Nr.

.FI-.Rr

ot

din-----=---J. }_
2003

În temeiul art. 11, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor;
În baza art. 12, alin. 4 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea
patrimoniului cultural naţional mobil şi având în vedere prevederile Ordinului
Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2053/2002 pentru aprobarea Normelor de clasare
a bunurilor culturale mobile, ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 16/2003 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului
cultural naţional mobil şi Hotărârea de Clasare nr. 113 8/24.06.2003 a Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţii lor;
Ministrul Culturii şi Cultelor emite următorul
ORDIN:

Art. 1 (1) Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, în categoria juridică
"Tezaur", un număr de 94 (nouăzeci şi patru) de bunuri culturale care fac parte
din domeniile arheologie, numismatică (tezaurul monetar de la Miorcani), artă
plastică (scu lptură), artă decorativă şi carte rară, aflate în patrimoniul Muzeului
Naţional de Istorie a României din Bucureşti, cuprinse în lista anexă.
( 2) Lista face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2 Cu data prezentului Ordin se abrogă dispoziţiile Ordinului Ministrului
Culturii şi Cultelor nr. 2748115.07.2003.

r
COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢllLOR
MUZEE, COLECŢll, ARTE VIZUALE
Nr. 1138/24.06.2003
DIRECŢIA

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 19.06.2003, în urma analizării Rapoartelor de
Expertiză şi a documentaţiei specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a
hotărât clasarea în categoria juridică "Tezaur" a unui număr de 94 ( nouăzeci ş i patru )
lucrări de patrimoniu care fac parte din domeniile arheologie, numismatică ( tezaurul
de la Miorcani), artă plastică (sculptură), artă decorativă şi carte rară, aflate în
patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României din Bucureşti, conform listei de
obiecte anexată solicitării de clasare.

PREŞEDINT

1

Prof. univ.dr.

Det~umire

Nr.
eri.

obiect

Muzeul

Datare

Naţional

Prtll't!IIÎI!II{Ii

Nr. im•.

de Istorie a României (administrator de bunuri culturale)

Categoria:
aplică; foaie

Dilllt!IIJÎIIIIÎ

TEZAUR

secolul aiJV.Jea

Hărşova

- necropola

Aur 750 0/00
L=B.OO cm; LA=3,60
cm;G=5, 16g.

239076

s. XIV

Curtea de Arg eş Biserica Domneasca

L=1430mm. LA=760
mm; 1=260mm

131 515

spartă In două şi l ipită . Lipsa partea inferioara a basoreliefului.

Someşeni

Aur 900%..; 20
almandine cea. 1,30
kt; D: 16 mm; L:27,3
mm; G:9,45 9

54266

Fisuri, zg ărieluri, mici ciobiluri pe suprafata pietrelor. Urme de lovituri pe
suprafata melalului. Zgarieluri pe suprafata piesei. Pete de culoare Inchisa
pe suprafata metalului. Piesa umpluta cu material alb, calcaros.
Mentiune: 12 almandine dreptunghiulara şl6 almandine triunghiular&
Mici fi suri In zona de bifurcare a celor doua brate: uşoare deformari prin
lovire.

2

Piatra de mormănl
(gisanl) a unui Basarab

3

Mă rgea tubular

a doua jumătate a
secolului al V-lea

4

elemente de colier

secolul al Xli-lea 1. Hr. Hinova

Aur 900 0/00;
1/piesa=cca. 3,9 cm:
D deschidere
brate/piesa= cea.
3, 1 cm; G
totata=4 7.62 gr.

150225 1-4

5

Inele spiralice

secolul al Xli-lea 1. Hr. liinova

Aur 900 0100;
0 1=2.20 cm;
02=2,70 cm;
03=3,20 cm; G
1 ol ală= 27,60 gr.

150227 1-3

Aur 633 0/00
1 cua fl= cea 6,00 kt;
0 =2,20 cm; 1=2.35
cm;G=4.97 g.

239072

Deformare mecanica a verigii şi casetei. Lipsuri de material: 3 fragmente din
marginea casetei, o perlă din aur de la capătul verigii. Piatra degradată .
Spatele casetei incomplet lipit.

Aur 900%.; 20
almandine=cca.
1,30 kt, L:27,4 mm ;
0 .16 mm; G.9,79 g

54263

Fisuri, ciobit uri, zgărieluri pe suprafata pietrelor. Urme de lovituri. zgărieluri
pe suprafata m elalului. Piesa umplută cu material alb calcaros. Mentiune: 12
almandine dreplunghiulare şi 6 lriunghiulare

a

6

inel cu gema

7

Margea

/6 ma/2003

tubulară

secolul al IV-lea

Hărşova

a doua jumatate a
secolului al V-lea

Someşeni

- necropola

Deformări

capete

mecanice, urme de

zgărieturi;

inelul central (mic) are unul din

tăiat.
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Nr.
crt.

Denumire obiect

Datare

Provenienţă

8

Inel cu gemi

secolul al IV-lea

Hllrşova

9

Mllrgea tubularll

a doua jumătate a
secolului al V-lea

Someşeni

- necropolll

Dimensiuni

Nr. in v_

Aur 833 0/00
1 sardonix= cea
4,00 kt
D=2,30 cm ; 1=2,40
cm; G=8,94 g.

239075

Deformare mecanică a ve rigii; zgllrieturi.

Aur900%o; 20
almandine=cca 1,30
kt; L:26,2 mm; 0 :16
mm ; G:8,74 g

54284

Fisuri, ciobituri, zgârieturi pe suprafaţa pietrelor. Urme de lovituri pe
metalului. Zgllrieturi. Unele pietre sunt uşor Infundate In casete.
Piesa umpluta cu material alb calcaros. Menţiune: 12 almandine
dreptunghiulara şi 8 almandine triunghiulare
suprafaţa

10

aplic4; foaie

secolul al IV-lea

Hărşova

- necropolll

Aur 833 0/00
L=8,40 cm : LA=4,00
cm: G=4,76 g.

239077

Deformare mecanică; crăpătură pe margine de cea 0,50 cm; zgărieturi pe
toata suprafaţa piesei; exfoliere, ondularea suprafeţei metalului In urma
deformllrii mecanice.

11

aplic4; foaie

secolul al IV-lea

Ha rşova

- necropolll

Aur 833 0100
L=9,35 cm: LA=4,1O
cm: G=3,97 g.

239078

Deformare mecanică cu ondularea suprafeţei piesei; zgarieturi; ştirbituri pe
m ici porţiun i la capete: alungirea unei perforaţii, marginile răsfrânte, fisurate.

Aur 833 0100
L=8,30 cm; LA=4,00
cm ; G=2,60 g.

239079

Dragosloveni

LA= 100 mm : 1= 24
mm

69475

Mănăsti rea

L= 167mm: LA=
87mm

131452

piesa intreaga.

L= 1530 mm, A=
565 mm, Î= 785 mm

31330

de material, cea . 2 cm, la ambele capete, pe blatul m obil din partea
cu răşină pe blatul mobil din partea stangă. Fisuri,
exfolieri, zgllrieturi, ciobituri, o ndulări pe toată suprafa ţa piesei. Lipsă de
material din ornamente le picioarelor de la baza mesei.

Aur 833 0/00
1 sardonix= cea
8,00 kt;
0=2,70 cm; 1=2,80
cm; G=15,24 g.

239073

12

aplic4; foaie

13

Scară de ş a

14

Dverll

15

Masa -birou care a
a parţinut lui Ion Eliade

secolul al IV-lea

s. X
s . XVIII

H arşova

- necropolll

Horezu

A doua jumătate a
secolului al XIX-lea.

Ţ ara Românească

secolul al IV-lea

Hllrşova - necropolll

S uprafaţa uşor exfoliată .

inel c u gem a

17

18

C arte rara, Carmen
Sylva, "Pe Dunăre, 27
aprilie, 3 mai, 1904".

16 mai 2003

Lipsă

d reaptă. Comp letă ri

Rădulescu.

16

Deformare mecanică cu ondularea metalului; crăpături pe nrvura mediana:
pe marginea piesei. Fisuri cu lipsuri de material pe suprafaţa piesei.

crăpături

Urme de lovire pe dosul casetei: lipsa de material pe margine: zgărietu ri
pe suprafaţa gemei şi pe veriga inelului. Piatra degradata.

pronunţate

a doua jumătate a
secolului al V-lea

Someşeni

Aur 900%o; L:25,6
mm : D: 16 mm;
G:5,23 g

54318

1904

România

76 file
1= 270, 1= 215 mm ,
Oglinda textului:
170/120 mm

64664

Deformare mecanică a piesei, urme de lovituri. Lipsa de material din pere ţ ii
casetelor deformate, o perforaţie . Rupturi cu pierderi de material pe
suprafaţa tubului. Lipsă un capăt al tubului. Menţiune: casetele deteriorate,
nu prezinta pietre.
Pete de culoare Tnchisll pe legătura şi tocirea colţurilor acesteia. Pata la
inferior al coperţii datorită utilizării.

colţul
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Nr.
crt.

Denumire obiect

Datare

Proveuien{ă

Dimem;'ÎllllÎ

Stare de collserve:arf!-.-;:;
~~
, ~OMA.Vt~.

Nr. inv.

l •

19

aplica

Sfă11ilul

20

nasture

A doua jumătate a
sec. IV i.Chr.

Agighiol

sec IV i. Chr. Craiova

11~

•

C>\JU\'~;nn.

11147

Depuneri de oxizi ai ag pe spatele piesei

Diam= 45 mm;
Greul= 13,14 gr

6465

Deforma~e me~anicll ; ruptură cu lipsll d~ material cea 0,7 cm ; fis_IJ!i;,t ru~'

~ MJNJ~TRl'J UJ fl
-?

··'1

zganetun; şt~rb1tun pe suprafaţa metaluiUiv
mecanică;

(),

·~

zgflrieturi; ştirbituri; marginea ondulata

21

nasture

a doua jumatate a
sec. IV i.Chr.

Agighiol

Diam= 45 mm;
Greul= 13,95 gr

6466

Deformare

22

nasture

a doua jumatate a
sec. IV I.Chr.

Agighiol

Diam= 45 mm;
Greul= 12,93 gr

8467

Unne de lovituri; zgarieturi.

23

Mărgea

a doua jumătate a
secolului al V-lea

Someşeni

Aur900~; 19

54267

Fisuri, ciobituri, zgarieturi pe suprafaţa pietrelor (una cllzută In casetllcaseta triunghiularll, una ieşită In afară- caseta triunghiularll). Defonnări
mecanice la pereţii unor casete. Urme de lovituri, zgarieturi pe suprafaţa
metalului. Piesa umpluta cu material alb calcaros. Menţiune: 11 almandine
dreptunghiulara şi 6 triunghiulare

tubularl

almandine=cca.
0,75 kt; l :27,3 mm;
D:16 mm; G :6.05 g

mecanică;

Produşi

de coroziune

24

nasture

a doua jumătate a
sec. IV i.Chr.

Agighiol

Diam= 45 mm:
Greul= 14,82 g

6469

Deformare

25

vas

a doua jumătate a
sec. IV i.Chr.

Peretu

H=1 59 mm;
Diam=106 mm;
Greul= 291 , 1O g

73670

Degradări

26

mărgele

bitronconlce

secolul al Xli-lea 1. Hr. Hinova

Aur 900 0/00 şi 750
0/00; llpiesa=0,35
cm; DM/piesă=0,45
cm;G

150263 1-466

Unele mărgele sunt lovite, zgariate.

27

mărgele

octaedrice

secolul al Xli-lea 1. Hr. Hinova

Aur 900 0/00;
1/piesă=Tntre 2.92
4.52 cm; G
totală= 176. 15 gr

150255 1-7

Urme de lovituri (mici adancituri in metal,

150257 6-255

Urme de lovituri (miel adâncituri In metal, lmpunsaturi), uşoare zgarieturi;
unele mărgele prezintă mici ştirbituri la capete cu lipsa de material.

lovituri; zgflrieturi;

fizico-mecanice. Deformare

mecan ică .

Piesa a fost restaurata.

tota lă=146,600

28

mărgele

16mail003

octaedrice

secolul al Xli-lea 1. Hr. Hinova

'L
s

l :40;LA;40;
greutate = 6.09
grame

Aur 900 0/00;
1/piesa=intre 2.52
3.20 cm; G
totalll=930,05 gr

impunsătu ri), uşoare

zgflrieturi.

şi

şi
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'
Nr.
crL
29

30

Denumire obiect
saHaleonl

mărgea tubulara

Datare

Provenienţă

secolul al Xli-lea 1. Hr. Hinova

a doua jumătate a

{ ""

Dimensiuni

Stare de com·erv~~~

Nr. iuv.
.

•

•

•

Uşoare deformări produse pnn Intindere, 1ov1re a sp1ralelor.

Ji \t JNl:O,'TRULUI
"sNUUC ~
t

Aur 900 0/00;
Upiesă=cca 16 cm
(piesele cu nr. inv.
150258/1-2), cea
15,5 cm (inv.
150258/3-5), 15,7
cm (inv.
150258/6,10), 15,3
cm (inv. 150258178), 8,1 cm (inv.
150258/9), 7,2 cm
(inv. 150258/11 ),
15,2 cm (inv.
150258/12), 7,9 cm
(inv. 150258/13),
16,1 cm (inv.
150258/14), 8,2 cm
(inv. 150258/15),
17,2 cm ( inv
150258/16); G
totală= 270,70 gr.

150258 1-16

Someşeni

Aur 900%.; L:26
mm ; 0 :16 mm;
G:4,30g

54293

Deformare mecanică a piesei, urme de lovituri. Deformare mecanica a
casetelor. L ipsă de material din peretii casetelor In totalitate deteriorate.
Rupturi cu lipsa de material pe sup rafaţa tubului. Pe sub unul din peretii
casetelor inelului central este trecut un fir de sarma. Mentiune: casetele
deteriorate, nu prezintă pietre

secolului al V-lea

1

-s>

J)s
"

~('
.......
-~~,,

31

mărgea tubulara

a doua jumătate a
secolului al V-lea

Someşeni

Aur 900%.; L:30
mm; D:16mm;
G:6,25 g

54292

Deformare mecan ică a piesei, urme de lovituri. Lipsă de material din peretii
casetelor. Rupturi cu lipsă de material la cele doua capete ale tubului. Pe
sub unul din pereţii casetelor inelului central este trecut un fir de sarma.
M enţiune : casetele deteriorate, nu prezin tă pietre.

32

nasture

a doua jumătate a
sec. IV i.Chr.

Agighiol

Diam= 45 mm;
Greul= 13,07 gr

8468

Deformare

33

Vas bitronconic

sec. 39-37 I.Chr.

Traian

lnălţime = 156 mm;
Diametru! maxim =
87mm

15896

Starea de conservare este

34

Sigiliu care a aparţinut
lui Al. G. Golescu

Prima jumatate a
secolului al XIX-lea.

Ţara

D= 26 mm , d= 23
mm.

73525

Fără forme evidente de degradare.

35

Steag al gărzii
nationale din Al~a-lulia

1918

Transilvania

1=800 mm , O= 570

66432

Piederi de material din matasea de culoare verde şi maro, cea. 80%,

Romaneasca

mm.

mecanică; zgărieturi; ştirbituri

bună.

Piesa a fost

restaurată şi curăţată.

ondulări şi cutări.

Piesa a fost restaurată şi protejată cu tull.

16 mai 1003
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Denumire obiect

Nr.

Datare

Provenienţă

Dimensiuni

Nr. iuv.

crL
Ciobituri, zgârieturi In emailul

roşu .

36

Portretul Regelui Carol
1

1900-1914

Germania

L= 160 mm,l= 110
mm, G= 262 gr.
Aur 583 gr %..

87672

37

Vas bitronconic

sec. 43-411.Chr.

Truşeşti

lnlll\ime = 370 mm,
Diametru! gurii =
155 mm

81371

38

Strachinll

Sec. 36-30 I.Chr.

1:92;0:188

12151

Starea de conservare este buna. Piesa a fost restaurata şi curatata.

39

elemente de colier

secolul al Xli-lea 1. Hr. Hinova

Aur 900 0/00;
llpiesă=2,5 cm; D
deschidere
braţe/piesă=1,7 cm;
G totală=158,03 gr.

150226 5-45

Unele piese prezinta mici fisuri In zona de bifurca\ie a celor doua braţe;
uşoare deformări prin lovire; p roduşi de coroziune pe suprafaţa interioara a
pieselor.

40

Vas globular

sec. 44-421.Chr.

Necunoscut

lnăl\ime = 137 mm;
Dia metrul maxim =
138 mm; Diametru!
gurii= 68 mm

15895

Starea de conservare este bună. Piesa a fost restaurata şi curatata.

41

Chipiu al generalului
Constantin Preun

1916-1918

România

L= 260 mm, 1= 160
mm,l= 100mm

75088

Materialultextil prezinta urme de rosllturi, ruptura cu lipsa de material, cea.
0,5 cm, pete de murdArie. Ala cu care a fost cusut este şi ea rupta In mai
multe locuri. Pielea de pe cozoroc este roasa ş i zgariata, In timp ce firul
metalic este oxidat şi tocit.

42

Vas bitronconic

sec. 44-42 1.Chr.

Truşeşti

Inaltime= 360 mm:
Diametru! maxim =
140 mm

12150

Starea de conservare este buna. Piesa a fost restaurata

43

cupa

sec. 39-371.Chr.

Piatra Şoimului

lnălţime = 88 mm;
Diametru! gurii = 71
mm

69637

Starea de conservare este buna. Piesa a fost restaurata şi cu răţata.

44

Vas bitronconic

sec. 43-41 I.Chr.

Bodeşti

lnăl\ime - 148 mm,
Diametru! gurii = 75
mm

12133

Starea de conservare este buna. Piesa a fost restaurata

45

Vas tronconic

Sec. 44-42 I.Chr.

Izvoare

lnălţime = 220 mm ;
Diametru! maxim =
220 mm

69598

Starea de conservare este

bună .

Piesa a fost restaurata

şi

curatata.

46

Ceaşca

Sec. 44-42 I.Chr.

Bodeşti

lnălţime = 100 mm ,
Diametru! maxim =
180 mm

15897

Starea de conservare este

bună .

Piesa a fost restaurata

şi

curatata.

47

Vas tronconic

sec. 39-37 T.Chr.

Traian

Inaltime= 190 mm:
Diametru! maxim =
230mm

12148

Starea de conservare este buna. Piesa a fost restaurata şi curatata.

16 mDi 1003

şi

curatata.

şi curâţată.
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Nr.
crt.

Denumire obiect

Datare

Provenienţă

Dimelll!l'ittni

N r. in v.

lnălţim e = 130 mm;
Diametru! maxim =
207mm

69600

1= 13,5cm

18737

Necunoscut

lnăltime = 150 mm;
Diametru! maxim =
150mm

69480

Starea de conservare este

Romania

1= 20,7 mm, 1= 13
mm, G=20gr.
Aur= 583 gr la o mie

37399 a-b

Fără

a doua j umătate a
secolului al V-lea

Cluj-Someşenl

Aur 900%.; 3
almandine cea. 0,60
kt; L:16,2 m m;
LA:8,5 mm; G:2,59 g

54269

Zgarieturi, ciobituri pe suprafata almandinelor (una uşor lnfu ndată In casetă)
Lipsă de material din sarm a de aur.

Sec. 37-351.Chr.

Targu Ocna

lnăltlme=200 mm;
Diametrul gurii=252
mm

69638

Starea de conservare este bună. Piesa a fost restaurată şi curăţată .

54 Vas bitronconlc

sec. 37-35 1.Chr.

Valea Lupului

lnă lţime=420 mm;
Diametru=420 mm

81370

Starea de conservare este bună. Piesa a fost curăţată .

55

Vas bHronconic

sec. 43-411.Chr.

Truşeşti

Diametru! maxim =
200mm

15896

Starea de conservare este bună . Piesa a fost restaurată ş i curatata

56

Pelerîna generalului
Alexandru Averescu.

1916- 1918

România

L= 1330 mm, 1
(umeri)= 700 mm, 1
(poale)= 3200 mm

75099

Ruptură cu lipsă de material, a căptuşeli i, In partea superioară , cea. 2.5/ 1
cm. Pe marginile gulerului şi pe piept sunt prezente rosături. Pe toata
suprafata piesei sunt pete, de diferite proveniente. Exfolieri ale vopsele! de
pe cele dou ă aplice şi lant.
Gluga p rezintă ruptu ră, cu lipsă de material, cea. 2,5/ 1,5 cm, In partea
inferioară . Pete de diferite provenienţe, murdă rie .
Mentiune:- stofa de la g l ugă diferă la culoare de cea a pelerlnel.

57

Statueta

Sec 11 d. Hr.

Ulpia Traiana
Sarmizegetusa

1 = 27 cm; 1= 16 cm.

38927

- lipsă de material: lipseşte capul, braţul drept ş i cea 75% din bratul stang;
lipseşte capul câinelui şi coada; lipsă piciorul caprioarei; lipseşte arcul şi
tolba cu săgeţi.
-mici ciobituri.

Bodeşti

48

Capac

sec. 44-421.Chr.

49

Cap

Inceputul sec. 11 d. Hr. Necunoscut

50

Vas globular

sec. 44-41 1.Chr.

51

Butoni al Regelui
Carol!

52

Pandantiv semllunar

53

Castron bitronconlc

1881 - 1914

Starea de conservare este bună . Piesa a fost restaurată şi c

bună.

Piesa a fost restaurata

şi curăţată.

urme de degradare.

-m urdărie .

58

Portret - camee al
principesei Elisabeta

16 nuJ/2003

1866-1861

Romania

L= 99 mm, 1= 69
mm, G= 96,30 gr.
Aur 563 %o

37404

Zgarleturi pe suprafaţ a pietrelor.
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Nr.
crt.

Denumire obiect

Datare

Provenienţă

Dimensiuni

Nr. inv.

Stare de conservare

; 1'·\BINKI't:
o ..tl'ljiSTRl 'l

1=1750mm;
LA=1560 mm.

75054

Integritate. Catifeaua roasa uşer pe lungime, datorita plierii.

Franta

1= 240 mm,
D(picior)= 105 mm,
l(fatetll)= 60 mm,
L(fatetll)= 80 mm.

75651

Marginea hexagonului de la baza prezinta urme de lovire, cu lipsa de
material. Trei dintre figurinele "cap de berbec" prezinta ciobituri In zona
botului. Hexagonul cu figurine de la capac prezinta ciobituri, urme de lovire
cu lipsa de material, zgarieturi. Produşi de coroziune In interiorul piesei.
Piesa a fost restaurata.

Ţara

L= 120 mm, 1= 100
mm, 1= 120 mm, 1
(capac)= 40mm , D
(capac)= 80 mm.

75068

La bazll prezinta ciobituri şi numeroase urm e de zgariere pe muchiile
reliefate. La unul dintre colturile de la baza este vizibila o clobiturll mare, cu
lipsă de material (cea. 0,8 cm). Uşoare urme de ciobire pe muchiile
superioare. In interiorul recipientulul se aflll un strat gros de cernealA uscata.
Partea metalicll este oxidata şi corodatll.

Romania

L= 190 mm, 1= 110
mm, l=60mm

75089 a-b

Metalul şi firul metalic sunt oxidate. Sunt prezente tensionllri ale firului
metalic şi zgărieturi pe suprafata metalului. Ambii epoleti prezinta lipsA de
material (cea. 1/ 0,5 cm la cel cu nr. de inventar 75089/a, şi 1/ 2,5 cm la cel
cu nr. de inventar 75.089/b) .

1916-1918

Romania

L= 240 mm, 1= 190
mm, i= 100mm

75092

Deformare mecanică. Materialul textil este pătat in mai multe locuri şi
decolorat. Rosllturi şi zgărieturi ale pielei de pe cozoroc; pete de murdArie;
oxidarea firului metalic.

Uniforma de sora de
caritate, care a
aparţinut Reginei
Maria

1916-1918

Romania

Rochia: L =1350
mm, 1(talia) =420
mm
Şorjul: L =1170 mm,
1=1100 mm

75633

Pe rochie sunt pete de murdărie , in mai mu~e locuri ş i lipseşte nasturele de
la spate. (Rochia a fost restauratA). Şorţul prezintă pete de diverse
proveniente. In mai multe locuri, şi-i lipsesc nasturii. Banderola este plltată,
rupta cea. 1,5 cm, cu lipsa de material.

Relief votiv

Sec. 11- III d. Hr.

Potaissa

L = 24,5 cm; 1= 23,7
cm; g = 3,5 cm.

36908

- ciobituri pe toata suprafata piesei.
- crăpllturi: cea 1O cm in partea i nferioară şi cea 3 cm in partea su perioară.
- notări cu vopsea (pe fata piesei).

59

Steag liturg le

1678-1688

Ţa ra

60

Cupă

omagiala
consacratA
Congresului de pace
de la Paris

1856

61

Clllimarll care a
aparţinut generalului
Gh. Magheru

1840-1860

62

Epoleti care au
generalului
C. Prezan

1916-1918

63

Chipiu care a apartinut
generalului Eremia
Grigorescu

64

65

Romaneasca

Romaneasca

aparţinut

16 mai 2003
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Denumire obiect

Nr.
crt.

Datare

Prove11ie11ţii

Categoria:
Muzeul

2

Dime11siuni

Nr. inv.

TEZAUR
Naţ.ional

de Istorie a României (administrator de bunuri culturale)

Ducat 1769

Miorcani, com.
Săveni. jud.
Botoşani - Iazul
Mare- 1957- 1967

3,48 gr; ax 12; d =
22; 21 ,5;

72373

Ducat 1754

Miorcani, com.
jud.
Botoşani - Iazul
Mare - 1957- 1967

3,44 gr; ax 12; d =
22; ;

72359

Pujin circulată , urme uşoare de uzură, Incercare de perforare..

Săveni,

circulată ,

uşoare

3

Ducat 1756

Miorcani, com.
Săveni, jud.
Botoşani - Iazul
Mare- 1957-1967

3,45 gr; ax 12; d =
22;;

72360

Pujin

4

Ducat 1757

Miorcani, com.
Săvenl, jud.
Botoşani- Iazul
Mare- 1957- 1967

3,44 gr; ax 12; d =
22; 21 ,5;

72361

Pujin circu lată ,

5

Ducat 1757

Miorcani, com .
jud.
Botoş ani - Iazul
Mare- 1957-1967

3,48 gr; ax 12; d =
21 ,5;;

72362

Pujin circulat<'!, cu

Miorcani, com.
jud.
Botoşani- Iazul
Mare - 1957- 1967

3,46 gr; ax 12; d =
21 ,5;;

72363

Pujin circulată.

Miorcani, com.
Săveni , jud.
Botoşani- iazul
Mare- 1957- 1967

3,45 gr; ax 12; d =
22; 21,5;

72364

Pujin circulată , cu mici zgarieturi pe avers
pilirea margine!.

Săveni,

6

Ducat 1760

Săveni,

7

Ducat 1760

cu

uşoare

zgârieturi pe avers ş i

uşoare

uşoa re

zgârieturi pe avers.

urme de

uzură

urme de uzură

şi

urmă

de Incercare de perforare.

.

mici zgârieturi pe avers.

şi

urme de Incercare a metalului pr
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8

Ducat 1762

Miorcani, com.
saveni, jud.
Botoşani - Iazul
Mare- 1957-1967

3,44 gr; ax 12; d =
21,5;;

72365

•"

Puţin circulata, uşoare urme de uzura şi foarte uşoara deformare pnll:lnllct{lj.Ul
~

'' .~

Ducat 1764

Miorcani, com.
saveni, jud.
Botoşani - Iazul
Mare- 1957- 1967

3,47 gr; ax 12; d =
22; 21,5;

72366

Circulata. urme de uzură şi foarte uşoara deformare prin lndolre.

10

Ducat 1766

Mlorcani, com.
saveni, jud.
Botoşan i- Iazul
Mare- 1957- 1967

3,48 gr; ax 12; d =
22; 21 ,5;

72367

Puţin circulata, uşoare zgărieturi pe avers
lndoire.

11

Ducat 1768

Miorcani, com.
savenl, jud.
Botoşani - Iazul
Mare - 1957- 1967

3,45 gr, ax 12; d =
22; 21,5;

72368

Puţin

circulata, uşoare deformări prin lndoire.

12

Ducat 1767

Miorcani, com.
savenl, jud.
Botoşani - Iazul
Mare- 1957- 1967

3,48 gr; ax 12; d
21 ,5; ;

=

72369

Puţin

circulata, cu urme de uzura.

13

Ducat 1768

Miorcani, com.
saveni, jud.
Botoşani - Iazul
Mare- 1957- 1967

3,37 gr; ax 12; d =
22;;

72370

Circulata, cu urme de uzura, iar pe revers cu urme de Incercare a metalului pr
zgâriere.

14

Ducat 1753

Mlorcanl - Iazul
Mare?

3,47 gr; ax 12; d =
22;;

72358

Puţin

circulata, urme

15

Ducat 1768

Miorcanl, com.
saveni, jud.
Botoşani - Iazul
Mare -1957- 1967

3,44 gr; ax 12; d =
22;;

72372

Puţin

circulata , cu

16

Ducat 1n1

Mlorcani, com.
saveni, jud.
Botoşani- Iazul
Mare- 1957- 1967

3,5 gr; ax 12; d

72386

Circulata, urme de uzura.

17

Ducat 1769

Miorcani, com.
saveni, jud.
Botoşani - Iazul
Mare - 1957 - 1967

3,49 gr, ax 12; d =
22; ;

72374

Circulata, urme de uzura, uşoare deformari prin lndoire şi
a vers.

uşoare

deformări

de uzura.

şi

foarte ufoara deformare prin

uşoară

deformare.

prin lndoire.

uşoare

(

f

v$'

9

=22;

.

. <S

zgarieturi pe
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. Datare

Denumire obiect

Nr.

Prove11ien{ii

Dimensiuni

Nr. itrv.

Stare de co11servare

~

crt.
18

Ducat 1770

Miorcanl, corn.
Sllvenl, jud.
Bototani • Iazul
Mare -1957 ·1967

3,48 gr; ax 12; d

=

72375

19

Ducat

1770

Miorcanl, com.
Sllvenl, jud.
Botoşani· Iazul
Mare - 1957-1967

3,44 gr; ax 12; d
22;;

=

72376

Circulatll,

20

Ducat 1770

Mlorcani, com.
Sllveni, jud.
Botoşani • Iazul
Mare· 1957 • 1967

3,48 gr; ax 12; d

=

72377

Pu!in circulatll, uşo are urme de uzura

=22;

72378

Circulata, cu urme de uzura, foarte mici zgărieturi ti Ufoare deformari prin
lndolre.

22•.

22;;

Putin circulatll. uşoarll urma de Incercare a metalulul prin pili?'ii:'JfOare
~
l ABJ'IIKfUL <::
~ ~INISTRlll Ul/!

z

zgărieturi şi o m iel! deformare prin Tndoire.

'1>
c:~
uşoară urmll de Incercare a metalului prin plllre, uşoar~~~

şi

mici zgărieturi pe revers.

21

Ducat 1770

Mlorcanl, com.
SAvenl, jud.
Botoşani · Iazul
Mare • 1957 • 1967

3,5 gr; ax 12; d
21,5;

22

Ducat 1771

Miorcanl, corn.
savenl, jud.
Botoşani· Iazul
Mare -1957-1967

3,46 gr; ax 12; d
22; ;

=

72379

Circulatll, m ici

23

Ducat

1771

Miorcanl, com.
Sllveni, jud.
Botoşani • Iazul
Mare · 1957 • 1967

3,47 gr; ax 12; d
22; ;

=

72380

Circulatll, urme de uzura.

24

Ducat

1771

Miorcanl, com.
saveni, jud.
Botoşani • Iazul
Mare -1957 • 1967

3,5 gr; ax 12; d

=22;

72381

Circulată, cu urme de uzu ră şi mici zg ărietu ri pe avers.

25

Ducat 1771

Miorcani, com.
Săven i, jud.
Botoşani • Iazul
Mare -1957- 1967

3,53 gr; ax 12; d
22;;

=

72382

Putin

26

Ducat 1771

Mlorcanl, com.
Sllvenl, jud.
Botoşani • Iazul
Mare· 1957-1967

3,48 gr; ax 12; d
22;;

=

72383

Putin circulată, uşoare urme de uzură .

circulată ,

zgărietu ri

cu foarte

pe avers

uşoară

şi

foarte

uşoare deformă ri

prin tndoire.

deformare prin lndoire.
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Nr.
crt.

Denumire obiect

27

Ducat 1n1

28

Ducat 1n1

Datare

Proveuieu{ii

Ducat 1768

Nr. iuv.

Miorcani, corn.
saveni, jud.
Botoşani - Iazul
Mare- 1957 - 1967

3,48 gr; ax 12; d
22; ;

=

72384

Miorcani, corn.
jud.
Botoşani - Iazul
Mare- 1957- 1967

3,49 gr; ax 12; d
22;;

=

72385

Miorcani, corn.
jud.
Botoşani - Iazul
Mare- 1957-1967

3,49 9r; ax 12; d
21,5; ;

=

7237 1

Săveni .

29

Dimensiuni

Săveni,

Circulată ,

cu zgarieturi pe avers şi uşoare deformări prin lndoire.
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