Ordin Nr. .....~5!!

......... din ......S?.!:.\~.: ....... 2015

in conformitate cu prevecerile art. 12 alin. (1)- (5) şi art 14 alin . (1) din Legea nr.182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural navonal mobil, repubficată;
Având în vecere prevecerile Cap. III din Normele de clasare a bunurilor culturale mobile, aprobate prin
Guvernului nr. 886/2008;

Hotărârea

Ţinând

seama de

Hotărârea

de Clasare nr. 5732/24.1 1.2015 a Comisiei Navonale a Muzeelor

şi

ColecVilor,
in temeiul prevecerilor art 11 afin . (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi
funcVonarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
Ministrul Culturii emite

următorul :

ORDIN

Art 1 Se clasează în patrimoniul cultural navonal mobil, 25 bunuri culturale mobile cu valoare arheologicâ
şi

istorico-documentarâ, din care 5 în categoria ,Tezaur' şi 20 în categoria ,Fond', aflate în patrimoniul
. Muzeului Municipiului Bucureşti , prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin .
Art 2 Direcva Generală Juridică şi Patrimoniu Cuttural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la
a prevecerilor prezentului Ordin Muzeului Municipiului Bucureşti, în vecerea punerii în aplicare.

cunoştinţă

·~

ALEXANDRESCU

Nr. exemplare 1/3

Fişa

25 bunuri culturale mobile cu valoare

standard

arheologică şi istorico-documentară,

patrimoniul cultural

aflate În patrimoniul Muzeului Municipiului
din care :

Bucureşti ,

clasate in

naţional ,

1. 5 bunuri În categoria juridică Tezaur
Nr
Cl"f

Denumire:•
bunului cultund

Topor

Autor, atelie•·, marcă,
şcoală, atribuire (durJă
caz)

Titlul sau tema (dacă
este cazul)

Romanie, nord-

Topor miniatura! ;
Nr. inv. 76.045

dunărean

Tipar

Romane-bizantin, suddunărean

Opai!

Romanie, norddunărean

Creuzct

Creuzet

Autohton, romanic

Tipar pentru tumat
obiecte de podoabă ;
Nr. inv. 8!.808
Opait de inspiratie
un
model palcobizantin;
Nr. inv. 8!.809
autohtonă după

nord-duJlărcan

Crcuzet-polonic;
Nr. inv. 86.935

Autohton, romanic,

C rcuzct cu gura

nord-dunărean

trilobată:

Nr. inv. 93.481

Material, tehnică , dimensiuni şi a)!i
r•anunehi de identificare (dur•ă caz)

Datare, anul
fabricaţiei (dU(Jă

Observatii (antccctJentc, sta. re
de conscn>arc, date SJlCCiale-

caz)

(Jrezcnţa semnăturilor,

Fier: ciocănire ;
Î = 45 mm: LA=25 nun: GR = I O
mm
Calcar; şlefu ire : gravare;
L =60 mm; LA = 35 mm; GR = I6
mm

Sec. VI d. Hr.

inscri 111ionărilor)
[ntreg; mici fragmente

Sec. VI d. Hr.

Stare de conservare bun ă:
este întreg cu mici ciobiri

Lut: lu crat cu mâna: ardere

Sec. VI d. Hr.

Bună, restaurat prin
completarea a 4 fragmente
lipsă , cu ipsos.

Sec. VId. Hr.

Stare de conservare bun·
Întreg
'

reducătoare~

Î = 76 mm: L = 118 mm; LA = 77
mm
Lut: modelare cu mâna: ardere
reducătoare ;

1=28 mm; L= 61 mm; LA= 50 mm
Lut: modelare cu mâna: ardere
reducătoare; ardere secundară:
Î= 3,5 cm; L=4,8 cm; 1 = 4,5 cm

lip să:

s uprafa~ corodată

Sec . ((:~

*

~

ft,[ l
,•_l

.

~tare de conservare bună;
Y~n
·zt· de brom;
~ eg, unne de ox1
.
. . '

~J',M IN ISlRU ,."

~utc0"
~:;=.-··

IJ. 20 bunuri in cat egor ia "Fo nd "

Nr
crt

bunu lui

Autor, :ttclic1·, m arcă ,
şcoa l ă , at ri buire

cultura l

(d u1 1ă

Fi bul ă

Romanie,
de Jos

Denumi re:•

T itlul sau tema
(d acă este cazul)

Materinl, teh nici\, dimensiuni
identificare ( du 11ă caz)

şi

aHi 1mramet ri de

Datare, anu l
fab •·icatici
(după

c:JZ)

Observat ii (an tecedente,
stare de consen'are, date
s1•eciale-prczen1a

caz)

sem n ături l or,

Vârf de
săgea t ă

Fi bul ă dig ita lă:
N r. in v. 16.000

Bronz; turnare:
L; 3 c111; 1= 3,7 c111

Vâ rf de săgea tă cu
d o u ă aripioare;
Nr. in v. 76.207
Vârf de s u l iţă ;
Nr. in v. 77.525

Fier: c i ocă n i re ~
Dtub ; 50 nun; L; 48 mm; LA; 20 111111
Fier; tumare:
DMh1 b = 18 mm: L= 130 mm: LA=22 nun

Sec. VI d. Hr

Fier; batere la cald, îndoirc:
L za=40 mm; LA za = 13 mm: D sânnă= 3 mm

Sec. Vl d. Hr.

Roman ie, nord-

Piron ~

dun ărean

Nr. in v. 8 1.78 1
Bră)ară de copil :
N r. in v. 86.93 1

Fier; batere:
L= 105 nun : LA = 15 nun: GR=3 mm
Fier; batere:
L = 128 111111: LA= J4 mm: GR = 6 m111
Fier; batere:
L= 43 111111; LA = 36 mm: GR=3 mm
Fier; ba te re ~
L= 39 mm· LA = 25 mm: G R=3 mm
Sticlă verzuie ~ suflare; tă i ere:
L =25 nun: D = 7 mm
S ti c l ă castani c: suflare; tăi e re;
L = J9 mm: D ; 4,5mm
Lut: lucrat la roată: ardere redu că toare:
Î= l6 mm: Dma.x = 23 mm: O mic= 17 mm

Sec. VI d. 1-lr.

nord-dun ărean

Lanţ cu zalele în
fo rma cifrei "8";
N r. in v. 77.529
Cu!it:
N r. inv. 8 1.777

Dun ă rea

Necu noscut,
Dun ă rea de Jos

Vâ rf de
suli!ii

Romana -bi zantin (?)

Lan!

Autohton, romanic
nord-dun ă rean

Cu! it
Piron
B ră ţară

Autohton, romanic,

Autohton, romani c,
no rd -dun ărean

Ca taram ă

Mărgea

Autohton, romanic,

Catara mă:

n ord-dunărean

N r. inv. 86.932

Romana-bizantin,

M ărgea tu b ul ară :

sud-d unărean

N r. inv. 77.522

10

M ărgea

Romano-bi zantin,

M ărgea tubu l ară ;

s u d-d un ărean

N r. inv. 86.990

Il

F u sa i o l ă

Autohton, romanic,

Fu saiol ă

no rd-dun ă rean

b i tro n co n ică :

in seri 1 •ti o n ări l o r)
Fragment; se păstrează
numa i placa cu cinci
butoni si arcu l.
O aripioară ş i o parte d in
tu bul de înrnănuşare lipsă .

A doua
jumă tate

a sec.VI d. Hr.
Sec. Vl d. Hr.

Intreg: Lipsă mi ci
fragmente din vârf şi din
tu bu l de înmăn usare.
Se păstrează 4 zale (una
întreagă şi 3 fragmenta re).
Meta lul corodat de oxizi.
Intreg: Lama corodată de
oxiz i.
Intreg. suprafu)a ccrodaiă-:-

Sec. VI d. 1-lr.

!ntreagă: suprafu)a

Sec. VI d. Hr.

corod ată .

Intreagă, suprllfa[a

Sec.V! d. 1-!r.

corodată.

f'l-u

Scc.VJ d. Hr.

lntreagă ; sticla iri zată.

Sec. VI d . Hr.

lntreagii, sticln iri1...1t!i

~"""'

( ' S ,J d. Hr.

Nr. inv. 86.943

L _ _ L_ _ _ _~----------~~~~--L---------------------~

M~N~
IIIRU ..__"-§

<'RuL c"
~-

1

l ntreagă .

Lut; lucrat cu
1 = 165 mm; DM = 190 mm; DG = 158 mm; DB =
Nr. inv. 93.486

O

MINISTERUL CULTURII
DIRECŢIA GENERALĂ jURIDICĂ ŞI PATRIMONIU CULTURAL

nr. 5732/24.11.2015

COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR

HOTĂRÂRE DE CLASARE

în şedinţa din data de 24.11 .2015, in unna analizării Rapoartelor de expertiză şi a
specifice , Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a hotărăt clasarea
in patrimoniul cultural naţional mobil a 25 bunuri culturale mobile cu valoare arheologică "
şi istorice-documentară , din care 5 i n categoria juridică Tezaur şi 20 in categoria juridică
Fond , aflate in patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti.
documentaţie i
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