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in conformitate cu prevederile art 12 alin. (1)- (5) şi art 14 alin. (1) din Legea nr.18212000 privind
protejarea patrimoniului cultural naVonal mobil, repubticată;
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. 5911 /08.12.2015 a Comisiei NaVonale a Muzeelor

şi

ColecVilor.
In temeiul prevederilor 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 in patrimoniul cultural naVonal mobil, în categoria

•

juridică ,Fond', 8 bunuri culturale mobile
cu valoare arheologică şi istorico-documentarâ, aflate în patrimoniul Muzeului NaVonal de Istorie a României,
prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin .

Art. 2 DirecVa Generală Juridică şi Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la
a prevederilor prezentului Ordin Mu~eului NaVonal de Istorie a României, în vederea punerii în aplicare.

cunoştinţă

, .. v\~J
Vlad A~EXANDRESCU
',. (
r~ Ministrul Culturii
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•

•
Anexă la O.M.C. nr. rl.4/f.. din ..~../:..1..?.: oW{r

Fişa standard
8 bunuri culturale mobile valoare arheologlcă şi istorico·documentară, clasate in categoria juridică Fond,
aflate in patlimoniul Muzeului NatJonal de Istorie a României

Denumirea
bunului
cultural

Nr.
crt
1.

Pipă

din lut

Autor, atelier,
marcă, şcoal ă ,

atribuire (după
caz)
Medieval

Titlul sau tema
(dacă este
cazul)
din lut,
nr. inv. 74 123

Pipă

Material, tehnică , dimensiuni şi alţi
parametri de identificare (după caz)

Datare, anul
fabricaţiei

(după

lut, modelare in tipar, ardere
L=53mm; 1=50mm; D găvan=3 1mm;
D inel=2lmm

caz)

Sec. XVIl

Observaţii (antecedente, stare de conservare,
date speciale - prezenţa semnăturilor,
inscrip~onărilor)

Piesa este întreagă şi prezintă pe gambă un
defect de fabricaJie. Pe suprafata ei sunt
puncte de depuneri de pământ provenite din

soluJ în care a fost păstrată şi care nu au putul
fi curăţate. De asemenea, pe partea dreaptă a
gambei este prezentă o pată de culoare

2.

Pipă

din lut

Medieval

Pipă din lut
nr. inv 74!24

lut, modelare in tipar, ardere
L=50mm; 1=54mm; D găvan=2 0mm;
D ine1=25mm

Sec. XVII

3.

Pipă

din lut

Medieval

Pipă din lut
nr. inv 74845

caolin, modelare în tipar, ardere
L=53mm; l=28mm; D gă van=27mm;
D inel- 17mm

Sec. XVI-XV!l

Jut, modelare în tipar. ardere

Sec. XVI-XVII

4.

5.

Pipă

Pipă

din lut

din lut

Medieval

Medieval

Pipă din lut
nr. inv !! 78 !1

Pipă

din lut,
nr. inv 120180

-___:_::-~

«r '-J;::

1

fost păstrată .
Piesa prezintă o

ruptură

a găvanului în

propor~e de 500/o. De asemenea în intcriroul

~ec..~I-XV!l

~·

Piesa are găvanul spart în proporţie de 40%,
iar decorul prezintă depuneri de elemente

chimice şi pete provenite din solul in care a

L=54mm; 1=39mm; D găvan-33mm;
Dinel=20mm
lut, modelare în tipar, ardere
L=50mm; D ine1=28mm

maronie datorată
elementelor chimice
l prezente în solul in care a fosţ__Q_ăstrată .
Piesa este întreagă ş i prezintă puncte de
depuneri de pământ provenite din solul în care
a fost păstrată şi care nu au putut fi curătate.

;,,,.,/,
'••'JI,.,

\

_,<\\

~;

.. ~/

·-..' /~

acestuia sunt urme de ardere secundarl'i şi
resturi de tutun.
Piesa prezintă o ruptură a găvanului de 80%,
iar decorul incizat păstrează urme de pă mânt
provenite din solul in care a fost păstrată.

6.

Pipă

din lut

Medieval

•

Pipă

din lut
nr. inv 120181

lut, modelare în tipar, ardere~

Pipă

lut, modelare în tipar, arde:-e

L- 45nun; l- 32mm; găvan-23nun ; D
inel- 21mm

•

Piesa prezintă o ruptură a găvanului în
de 60% şi depuneri de p ământ în
decorul ineizat provenit din solul în care a fost

Sec. XVII

proporţie

păstrată.

7.

8.

Pipă

Pipă

din lut

din lut

Medieval

Medieval

din lu~
nr. inv 1202 17

Pipă

din lut,

nr. inv.

Sec. XVI-XVII

Piesa prezintă o ruptuă a părţii superioare a
găvanu lui şi una care reprezintă 50% din
gambă şi inel. Peste smaltui de culoare verde,
în special in decor, se păstrează pământ
_provenit din locu l în care a fost.....E_ăstrată .

Sec. XVI-XVII

Pipa prezintă lipsuri de material in zona

L- 50nun; I-23mm; D găvan-30mm

caolin, modelare în tipar. ardere
l-38mm; D

găvan-30nun

! 202 18

r/,

H

2

__ . ~anului în proporţie de 50% şi nu păstrează
,;-;·, , ga~a şi ineluL Decorul prezintă urme de

f -~tifd~~e
· p5strat~\

datorate locului în care au fost
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nr. 5911/08.12.2015

COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR

HOTĂRĂREDECLASARE

În şedinţa din data de 08.12.2015, în urma analizării Rapoartelor de expertiză şi a
documentaţiei

specifice, Comisia

clasarea în patrimoniul cultural
valoare

Naţională
naţional

Naţional

o,.

şi Colecţiilor

a

hotărât

mobil, a 8 bunuri culturale mobile cu

arheologică şi istorice-documentară ,

patrimoniul Muzeului

a Muzeelor

în categoria

juridică

Fond, aflate în

1

de Istorie a României.
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PREŞEDI~E

NAŢIONALĂ

COMISIA
MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR

A
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