
Anexa nr. 3 

la Hotărârea Consiliului Județean Covasna  

nr. 138/2011 

SITUAȚIA BUNURILOR MOBILE  

după realizarea operațiunilor privind transmiterea dreptului de proprietate și de 

administrare conform prezentei hotărâri 

Nr. 

crt. 

Descriere Datele de identificare ale 

bunului 

Proprietar, 

Administrator  

1. Tezaur dacic de la 

Simeria  

 

61 buc. monede romane 

republicane și imperiale 

- denarius - 

Statul Român, administrarea 

Muzeului Național de Istorie 

a României 

2. 12 obiecte aparținând 

culturii Ariușd 

Pintaderă – Ariușd Tyiszkhegy Statul Român, administrarea 

Muzeului Național de Istorie 

a României 

Lamă de silex – Ariușd 

Tyiszkhegy  

Vârf de săgeată din silex - 

Ariușd Tyiszkhegy 

Figurină zoomorfă - Ariușd 

Tyiszkhegy 

Vas pictat -Ariușd Tyiszkhegy 

Vas - Ariușd Tyiszkhegy 

Vas miniatural - Ariușd 

Tyiszkhegy 

Polonic pictat - Ariușd 

Tyiszkhegy 

Unealtă de silex - Ariușd 

Tyiszkhegy 

Unealtă de silex - Ariușd 

Tyiszkhegy 

Unealtă de silex - Ariușd 



Tyisz-khegy 

Vas pictat - Ariușd Tyiszkhegy 

3. Copia în bronz a 

tunului turnat de 

Gábor Áron 

Perioada confecţionării: 1971  

Funcționalitate actuală: obiect 

muzeal                     

Dimensiuni: lungime: 156 cm, 

lăţime maximă: 45,5 cm 

diametru la vârful ţevii: 22 cm 

diametru la baza ţevii: 27 cm 

greutate: cca. 600 kg       

calibru: 89 mm     

Statul Român, administrarea 

Muzeului Național de Istorie 

a României 

4. Țeavă de tun folosită 

în timpul revoluției 

de la 1848 din 

Transilvania de 

revoluționarii secui. A 

fost confecționată într-

un atelier instalat la 

Tg. Secuiesc de fostul 

caporal din 

regimentul 

grăniceresc secuiesc, 

Gábor Áron, 

folosindu-se ca 

material bronzul 

clopotelor unor 

biserici. Este de formă 

tubulară, de calibru 

mare. Pe mijlocul 

părții superioare este 

prevăzută cu două 

urechi necesare 

manevrării țevii care 

este foarte grea. 

Lateral, de o parte și 

de alta țeava are două 

protuberanțe care 

foloseau la fixarea ei 

pe afet. 

Perioada confecționării: prima 

jumătate a sec. al XIX-lea, 

Funcționalitate actuală: obiect 

muzeal, 

Dimensiuni: lungime: 157cm, 

lățime maximă: 44 cm 

diametru la vârful ţevii: 22,5 

cm diametru la baza ţevii: 25,5 

cm 

greutate: 800 kg              

calibru: 90 mm 

Județul Covasna, 

administrarea Muzeului 

Național Secuiesc 



 


