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Ordin Nr. ....

in conformitate cu prevederile ar!. 12 alin. {1)- (5) şi art. 14 ain. {1)
protejarea patrimoniului cultural na~onal mobil, repub ficată;

am l egea

nr.1 8212000 privind

Având în vedere prevederile Cap. III din Normele de clasare a bunurilor culturale mobile, aprobate prin
Guvernului nr. 886/2008;

Hotărârea

•

Ţinând

seama de

Hotărârea

de Clasare nr. 591 2/08.12.2015 a Comisiei

Na~ona le

a Muzeelor

şi

Colec~ilor,

In temeiul prevederilor art. 11 afin. {4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi
Ministerului Culturii, cu modificările şi completările u~erioare,

func~onarea

Ministrul Culturii emite

următorul:

ORDIN
Art. 1 Se clasează în palrimoniul cultural na~onal mobil, in categoria juridică .Fond", 11 bunuri culturale
mobile cu valoare arheologică şi istorica-documentară , aflate în patrimoniu l Muzeului Na~onal de Istorie a
României, prevăzute in Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2

Direc~a Generală Juridică şi

cunoştinţă

a prevederilor prezentului Ordin
~

·-vt J& ,~.. ~

1«

•

~

Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la
~teului Na~onal de Istorie a României, în vederea punerii in aplicare.
.~,

VIa~ ~EXANDRESCU
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';(~nlstrul

Culturii

Nr. exemplare 1/3

•

•

Anexă la O.M.C. nr.~2... din ...?./:..!.?. ..LJ,•.r

Fişa standard
11 bunuri cultu rale mobile valoare arheologică şi l storlco·documentară, clasate în categori a juridică Fond,
aflate în patrimoniul Muzeului Najional de Istorie a României

Nr.

Denumirea bunului

Autor, atelier,

eri

cultural

marcă , şcoal ă ,

Pipă

atribuire (după
caz}_
Medieval

1.

din lut

Titlul sau tema
(dacă este
cazul)
Pipă din lut,
nr. inv. 131153

Material, tehnică,
Datare, anul
dimensiuni şi alţ-i
fabricaţiei
parametri de identificare (după caz)
(după caz)
caolin, modelare în tipar, secol XV lll
ardere
L~ 50mm ; I~ 28nun ;

Observaţii

speciale -

(antecedente, stare de conservare, dute
inscrip)ionl\ rilor)

prezenţa semnăturilor,

Piesa a fost restaurată, lipită ş i prezintă o ruplurll
în partea superioară a găvanu lui , precum ş i urme
de murdărie în decor.

Dgăvan=34mm ;
Di n e l~22mm ·

2.

Pipă

din lut

Medieval

Pipă

din lut,
nr. inv. 131 154

lut, modelare în tipar,
ardere

secol xvm

L~56mm ;
Dgăvan~31mm ;
Dine1~25mm

3.

Pipă

din lut

Medieval

Pipă

din luţ
nr. inv . 131 155

lut, modelare în tipar,
ardere L~54mm ;

Secol XVIll

1~26mm ;

Dgăvan=30mm ;

Piesa prezintă
găvanului in

o exfoliere a marginii exterioare n
partea lobată, precum ş i lips n
peretelui bordurii în proporlie de 90%. De
asemenea se păstrea :ui unne de mizerie în 1.0nn
decorului provenite din solul in care nu fost
descoperite.
Piesa prezintă bordura ruptă în propoqi e de 80'Vo
şi urme de mizerii în zona decomlui J)I'Ovcnitc din
solul in care s-au păstrat. Yn 1.0nn inelulu i sunt
ciobituri şi zgârieturi din perioada util il I'ÎÎ ci,

Dinel~ l8mm

4.

Pipă

din lut

Medieval

Pipă

din lut,
nr. inv. 13 1156

lut, modelare în tipar,

Secol XVlll

ardere
L~49mm ; 1~ 15mm ;
Dgăvan~ 34nun ;

Dinei ~ i9mm ·

5.

Pipă

din lut

Medieval

Pipă din lut,
nr. inv. 131157

lut, modelare in tipar,
ardere
L~ 58nun ; 1 ~ 33mm ;
Dgăvan~ 3lmm ;
Dinei~ I9mm

Piesa are lipsă peretele găvnnului . prc1 int ă
ciobituri şi zgâricturi pc IJOI'Icn o t ri on1 o
acestuia provenite din pcl'iondn ut liiJ' ti i ci,

precum şi depuneri de mi zcl'ii din ~olul 111 cnrc n
fost descope rită.
Secol XY!llPiesa prezintă bordrn·n rup ll\ pnq ln l (20%),
1
.k\•.\) ; cjobituri şi zgiirictw·i 7n 1.0110 pcH.il lui vnnului,
'/ inelului ş i gambei. De OSOIIICil OII p Suprnfn\U

~

t1

(

p

?iesei1sunt depuneri d~ mi1.enc pt Ovtulto diu solul
!.1FJ; .. 1r ~~li~ ~.are a fost dcscopcnl .

6.

Pipă

din lut

Medieval

•

lut, modelare in tipar,

Pipă din lut,
nr. inv. 131158

ardere

Pipă

lut, modelare în tipar,

•

Secol XVTII

Piesa are bordura şi inelul rupte şi prezi ntă
zgârieturi ş i depuneri de mizerie pe suprafaţa sa.

Secol XVll

ardere

Piesa prezintă urme de ardere secundară ş i
zgârieturi din timpul utilizării ei precum şi uşoare

L~58 mm ; 1~47mm;

urme de mizerii provenite din solul în care au fost

Dgăvan~3lmm;

descoperite.

L~46mm; 1~21mm ;

~va~25mm

7.

Pipă

din lut

Medieval

din lut,
nr. inv. 176041

Dinel~27mm ;

8.

Pipă

din lut

Medieval

Pipă din lut,
nr. inv. 176042

lut, modelare îo tipar,

Secol XVll

ardere
L~5lmm ;

gambă.

Dinel~ l8mm ; 1~4 lmm;

9.

Pipă

din lut

Medieval

Pipă

din lut,
nr. inv. 176043

lut, modelare în tipar,
ardere

10

Pip ă

din lut

Medieval

Pipă

lut, modelare în tipar,
ardere

Secol XVJJ

Dgăv an~6 mm ;

Secol XVIl

L~6mm ; Dinel~2 0mm ;

Il

Pipă

din lut

Medieval

Pipă din lut,
nr. inv. 176045

lut, modelare îo tipar,

ardere
L~55mm ; J ~22mm;
Dgăvan~3 4mm ;

Dinel~23mm

2

Pasta este

fină,

iar in anum ite zone

decorul este şters. În zona inelului prezintă uşonrc

Dgăvan~29mm ;

din lut,
nr. inv. 176044

Piesa prezintă o ruptură îo zona gambei şi n
inelului reprezentând aproximativ 40% din

Secol XVll

urme de ardere secundară.
Fragmentul păstrat reprezentând găvan ul prezilll ft

zgârieturi, exfolieri şi uşoare depuneri de miLcrii
_provenite din solul în care s-au păstrat
Piesa are gamba şi inelul sparte (30%), iar diit
găvan se păstrează 10% .. Pe suprafa1a ei sunt
prezente u şoare urme de mizerii provenite dlll
solul în care au fost pă strate.
~Găvanul şi jumătate din gambă sunt ntptc Pc
suprafa!a,"e.xterioară a gambei piesa este cxfoltot
ne- asemenea aceasta prezintă unnc de urdcrc

~.

secundară şl'reziduri din timpul util iz rii ci
_;_}

~'
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COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR

HOTĂRÂRE DE CLASARE

în şedinţa din data de 08.12.2015, în urma analizării Rapoartelor de e x perti ză şi a

~ documentaţiei specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a hotărât
clasarea în patrimoniul cultural
valoare

naţional

mobil, a 11 bunuri culturale mobile cu

arheologică şi istori ca-documentară ,

în categoria

juridică

Fond, aflate în

patrimoniul Mu zeului Naţional de Istorie a României.
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PREŞEDINTE COMISIA NAŢIONALĂ A
MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR

Nr. exemplare ... ./2
·r

:=:

+-D 21 224.23.89

:-4(1 21222.82 .33
·•Nl'N.·-:u!;:ura.ro

