ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
ORDIN nr. .J,2;ţ)

din

)ţ .

u§'.

2007

Având în vedere Decretul Preşedintelui Român iei nr. 854/2005 pentru
numirea unui membru al Guvernului;
În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (4) din Legea nr. 182/2000
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor
nr. 2053/2002 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale
mobile;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 846/12.03.2007 a Comisiei
Nationale a Muzeelor şi Colectiilor;
· În temeiul prevederilor 'art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului
nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi
Cultelor, republicată,
Ministrul Culturii

şi

Cultelor emite

următorul

ORDIN:

Art. 1. - (1) Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, în
categoria juridică "Fond", 52 bunuri culturale cu semnificaţie etnografică
(icoane pe sticlă , metal, textile), aflate în patrimoniul Muzeului Judeţean
Mureş, cuprinse în Anexă.
(2) Anexa face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2. - Direcţia generală Patrimoniu cultural naţional va lua toate
măsurile necesare pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor prezentului
Ordin Muzeului Judeţean Mureş, în vederea punerii lui în aplicare.

/

Anexa
TABEL STANDARD
Muzeul Judeţean Mureş
Bunuri culturale clasate în categoria juridică"Fond"

Nr.crt Nr.inv.
-~

~..c-. ~

Denumire

:!'8"'!. ?J•; : :r==.·t.:. ,,. ·""

1

~-

4756

Nr.
Autor/Epocal
piese Şcoală/Etnie

~ ~·~••....::-{!~';~.~.-;..-.:..-'.~~~.•~.. . . "!i'-l.i'~.l'o ~~;,.il.~~.:-:r.;.:!.j.

Icoană

pe sticlă

Maica Domnului
îndurerată

Români

Datare
Dimens/Stare cons.

'31'~".\L!'ff.:O.;s·!-~-'.~?r,iţ':0.?-1; t;:;\.~~·(l;.:l""j}~;!~IS-~1;-':'~

4757

Icoană

pe

sticlă

Sf.Nicolae cu
Vasile şi Ioan

Sf.sec.XIX

lft. ' ~4'>

~.!:

_,

Mureş

b ună

sticlă,
sticlă ,

tempera pe
pictat cu
pensula, Tnrămat

Târgu

Mureş

Români
Stare foarte

3

;•".;. . :., ·!.~~~'

Târgu
A doua
sticlă, tempera pe
jlJm.sec.XI sticlă, pictat manual
X
pe dosul sticlei, pictat
cu pensula, desen cu
tuş negru,foiţă de aur
la aureole şi tivuri,
ramă de lemn
Tmbinată cu pană ,
dosul din lemn prins Tn
cuie de fier
La ramă : 6
Stare foarte

2

Loc descope
colectare

4787 Icoană pe sticlă

Sf.sec.XIX

bună

Sticlă industrială,

Târgu

Mu reş

pigment temper_a, foiţă
de aur, lemn, cuie,
emulsie de ou, tuş ,
izvod, pictură pe dosul
sticlei cu pensula, Tn
tehnica tempera cu
emulsie de ou,
incheiat Tn cuie de
fier

Masa raiului

Români

Stare foarte bună

4

4766

Icoană

Sf.sec.XIX

pe sticlă

Târgu
lemn, tempera,
de aur, tuş, izvod,
cuie de metal, pictat
cu pensula, tempera •
pe sticlă , Tnrămat
glajă,

Cina cea de taină

Româfli

Stare

5

4769

Icoană

pe

Sf.sec.XIX

sticlă

st.Tmpăraţi
Constantin şi
Bena cu Vasile
Neco/ai

şi

Mureş

foiţă

Români

bună

sticlă , tempera, foiţă
de aur, lemn, pictat pe
dosul sticlei, pictat
manual cu pensula Tn
tempera cu ou,
Tncheiat Tn pană şi
cuie de fier

Stare mediocră

Târgu

Mureş

Nr.crt Nr.inv.

6

4774

Denumire

Icoană

Nr.
Autor/Epocal
p iese Şcoa lă/Etnie

pe sticlă

Sf.Nicolae

Români

Dlmens/Stare cons.
a doua
sticlă industrială,
jum.sec.XI col oranţi tempera,
foiţă de aur, lemn de
X
brad, Tnrămat, tuş ,
izvod, pictat pe dosul
sticlei, pictat cu
pensula, in culori
tempera, fiXare cu
emulsie de ou,
incheiat in cuie
La ramă : 6
Stare

7

-

Sf.sec.XlX

4775 I coană pe sticl ă

mediocră

Sticlă industria lă,

tempera,
foiţă de aur, lemn, tuş,
izvod, pictat cu
pensula pe dosul
sticlei in culori
tempera cu ou,
inrămat, incheiat in
cuie

Români

Stare foarte
4777 Icoană pe sticlă
Sf.lmpăraţi
Constantin şi Bena

Tărgu M ureş

coloranţi

Sf.Gheorghe

8-

1

Datare

Sf.sec.XIX

bună

sticlă industrială,

Târgu

Mureş

Târgu

M u reş

coloranţi

Români

tempera,
foiţă de aur, lemn, tuş ,
lzvod, pictat pe dosul
sticlei cu pensula rn
culori tempera, fixare
cu emulsie de ou,
i ncheiat i n cuie
La ramă : 5,5
Stare bu nă

9 ...A778

Icoană

pe stiei!!

Adormirea Maicii
Domnului

Români

Sf.sec.XIX sticlă i ndustrială ,
coloranţi tempera,
foiţă de aur, lemn, tuş ,
izvod, pictat pe dosul
sticlei, manual, cu
pensula, i n culori
tempera cu emulsie
de ou, înrămat,
incheiat in cuie
La ramă: 5,5
Stare bună

1
Nr .crt Nr.inv.

10

_.../

4779

Denumire

Icoană

pe

Nr.
Aut or/Epocal
piese Şcoală/Etnie

sticlă

Sf. Tmpăraţl
Constantin şi
Bena cu Sf. Vas11e
şi Sf.Nicolae

Dimens/Stare cons.
Sf.sec.XIX

Români

sticlă , tempera, foiţă
de aur, lemn, cuie, tuş,
izvod, pictură cu
pensula pe dosul
sticle!, culori tempera,
fixare cu emulsie de
ou, incheiat cu pană şi
cuie de fier
La ramă: 5,5

Stare

11 __..4780

Icoană

pe sticlă

Sftmtul Gheorghe
Români

1

Datare

mediocră

sf.sec.XIX sticlă industrială?,
coloran~ tempera,
foiţă de aur, lemn,
cuie, tuş, izvod: pictat
pe dosul sticlei, cu
pensula, in tempera
cu emulsie de ou,

Târgu

Mureş

Târgu

Mureş

Târgu

Mureş

inrămat

La ramă : 6

Stare mediocră

12J

4781

Icoană

pe sticlă

Sf.sec.XIX

sticlă industrială,

coloran~

tempera,
foiţă de aur, lemn,
cuie, tuş, izvod, pictat
manual cu pensula ăn
tempera cu ou,

/sus cu viţa de vie
Români

inrămat
ramă :

La

Stare

13

4783
V

Icoană

pe

Isus cu

viţa

sticlă

de vie
Români

6

mediocră

sf.sec.XIX sticlă industrială,
coloran~ tempera,
foiţă de aur, lemn,
cuie, tuş, izvod: pictat
pe dosul sticlei cu
pensula in tempera cu
emulsie de ou
La ramă : 5,5
Stare bună

14

4784

Icoană

pe sticlă

Sfinţii Tmpăraţi
Constantin şi Bena

sf.sec.XIX

sticlă i ndustrială,

coloran~

Români

tempera,
foiţă de aur, lemn, cuie
de metal, tuş, izvod,
pictat manual cu
pensula Tn tempera cu
ou, Tnrămat
La ramă : 6
Stare foarte

bună

Târgu Mureş

,
Nr.crt Nr.inv.

Denumire

Autor/Epocal
Nr.
piese Şcoală/Etnie

15 ..........4785 Icoană pe sticlă
/sus cu viţa de vie
Români

'

Datare
Dimens/Stare cons.
Sf.sec.XIX sticlă industrială ,
pigment tempera, fo iţă
de aur, lemn, cuie, t uş ,
izvod: p ictură pe dosul
sticle! cu pensula, rn
tempera cu ou,
inrămat, izvod
La ramă : 5,5
Stare foarte bună

16 __ft786

I coană pe sticlă

Sfântul Nicolae
Români

Sf.sec.X IX sticlă industrială,
coloranţi tempera,
foiţă de aur, lemn,
cuie, tuş , izvod,pictat
manual cu pensula i n
tempera cu ou,
Tnrămat

La ramă: 5
stare foarte bună

17 ./

3791- Podoabă
3808 bărbătească de

18

sf. Sec.
XIX

sărbătoare

1026- Podoabă
1050 bărbătească de

turnat, găurit,
lustruit, incizat
diametru disc: 3 - 5 cm

Români

Prâsnele - discuri
solare
Şir de prflsnele

18 -'

alamă,

Stare bună
25

sf.sec.XIX

sărbătoare

Români

Prflsnele - inele
solare

19 /

1011- Podoabă
1025 bărbătească de

15

J

942- Podoabă
956 bărbătească de

30

sf. Sec.
XIX

sărbătoare

.)

921- Podoabă
941 bărbătească de

902- Podoabă
920 bărbătească de

11

sf. Sec
XIX
Români

bună

alamă, turnat, găurit,
lustruit, incizat
diametru discuri: 3 - 5
cm

Stare bună
19

sărbătoare

Prflsnele (discuri
solare)
Şir de prflsnele

alamă , turnat, găurit,
lustruit, incizat
diametru disc: 3 -5 cm

Stare

sărbătoare

./

bună

Români

Prflsnele (discuri
solare)
Şir de prflsnele

21

Stare

sf. Sec.
XIX
Români

Prflsnele -discuri
solare
Şir de prflsnele

21

bună

sărbătoare

Prflsnele - inele
solare
Şir De prflsnele

20

stare

Români

sf.sec. XIX alama, turnat, găurit,
lustruit, incizat
Diametru discuri: 3-5
cm
Stare bună

Târgu

M ureş

Nr.crt Nr.inv.

Denumire

759-

23/

n4

Nr.
Autor/Epocal
piese Şcoală/Etnie

Podoabă

de

sărbătoare

667 Podoabă

-----

Români

Prâsnel
Şir de prâsnele

24 ..........

Dimens/Stare cons.

sf.sec.XIX alamă; turnat, găurit,
lustruit, incizat
Diametru disc: 3 - 5

16

bărbătească

Datare

LocdP1~
re
•

col

liP

l-

~

~

sf.sec.XJX alamă ; turnat; lustruit:
incizat ştanţat

64

sărbătoare

Români

Cruce de chimir
Cruci de chimir

25 /

670 Podoabă
bărbătească
sărbătoare

Stare bună
incep.sec. alamă ; turnat, găurit,
lustruit, incizat
XIX
Diametru disc: 3 - 5

16
de
Români

Prâsnele

Stare bună
1606 Podoabă
bărbătească

26 ./

18

sf. Sec.
XIX

de

sărbătoare

1607 Podoabă
bărbătească

27

17

sf.sec.XIX

de

sărbătoare

1608 Podoabă
bărbătească
sărbătoare

1609

Stare bună
11

bărbătească
sărbătoare

Stare
14

bărbătească

sf. Sec.
XIX

de

1610 Podoabă

sf.sec. XIX alamă , turnat, găurit,
lustruit, incizat
diametru disc: 3-5 cm

20

sărbătoare

Români
Stare bună

4

sărbătoare

4393 Podoabă
bărbătească

Români
Stare bună
15

de

af. Sec.

alamă, turnat, găurit,

XIX

incizat, lustruit
diametru disc: 3 -5 cm

sărbătoare

Prâsnele
Şir de prâsnele
4394

Români
Stare bună

Podoabă

bărbătească
sărbătoare

sf. Sec.
XIX

de

Prâsnele - discuri
solare
Şir de prâsne/e

alamă;tumat;găurit,

lustruit, incizat
Diametru disc: 3 - 5

Prâsnele - inele
solare
Şir de prâsnele

33 '"'

Sf.sec.XIX

bărbătească de

32"

alamă, turnat. găurit,
lustruit, incizat
diametru disc; 3 -5 cm

Stare bună

de

1611 Podoabă

bună

Români

Prâsnele - discuri
solare
Şir de prâsnele

31 -'

alamă , turnat, găurit,
lustruit, incizat
diametru disc: 3-5 cm

Români

Prâsnele - discuri
solare
Şir de prâsnele

30 _,

sf. Sec.
XIX

de

Podoabă

alamă; turnat, găurit,
lustruit, incizat
Diametru disc: 3 - 5

Români

Prâsnele - discuri
solare
Şir de prâsnele

29 ._.,

lustruit, incizat
diametru disc: 3 - 5 cm
Stare bună

Prâsnel
Şir de prâsnele

28 ...

alamă , turnat, găurit,

Romăni

Prâsnele - discuri
solare
Şir de prâsnele

alamă,

turnat, găurit,
Târgu
lustruit, incizat
diametru disc: 3 - 5 cm

Români
Stare bună

_,c..~

·~

Stare bună

bărbătească de

~TUL <5·~

>~M"b"'Cl>;
i)
ţ
'-•
::-1

Mureş

- --

/

Nr.crt Nr.lnv.

Denumire

Nr.
Autor/Epocal
piese Şcoală/Etnie

4395 Podoabă

15

bărbătească

34

'

Datare

sf.sec.XIX

de

sărbătoare

4396

Podoabă

Podoabă

bărbătească

7:
"' ..
~ţ r~llf'. ,
o

~"11\l'ifRl<ra,
'1.(;7 f:

~
~

alamă ,

turnat, găurit,
lustruit, incizat
diametru disc: 3 - 5 cm

Români
Stare bună
Târgu Mureş

sf, Sec,

11

XIX

de

sărbătoare

../

Români

P~snele - discuri
solare
Şir de p~snele

4463 Podoabă
bărbătească
sărbătoare

37
../

Stare bună
sf, Sec,
XIX

11
de

P~snele - discuri
solare
Şir de p~snele

38

sf. Sec.
XIX

15

P~snele - discuri
solare
:ir de p~snele

4397

Târgu-M

$'

sărbătoare

36

turnat, găurit,
lustruit. incizat
Diametru disc: 3 - 5
Stare bună

bărbătească de

/

alamă;

colectare~

Români

P~sne/e
Şir de p~snele

35

L=de=p<
Dlmens/Stare cons.

Târgu

Români
Stare bună

4258 Cergă

prima
jum.sec,X
X

Ţol

Români

lână la băteală,
cânepă la urzeală ,

Faţă

de

masă

Români

Vătava

ţesut in 4 iţe, ales
printre fire, trei foi,
incheiat cu acul,
nevâltorit, tivit la
capete

Stare

39 _...4061

Mureş

bună

Prima
lână, ţesut In 4 iţe,
jum,secX ales printre fire, ales
X
peste fire, doi la ~
incheia~ prin cheiţă

Valea

Largă

festonată

40 -.../

prima
jum.sec,

3921 Covor

XX
Români

Stare bună
Păr de capră; urzit in 4 Boiu
iţe , năvădit,dantelă pe
margine, i ncheiat cu
acul la mijloc

Stare

bună

Lână la băteală şi
Şoimuş
Prima
jum,sec.X urzeală ; ales cu mâna;
ales printre fire
X

3976 Covor

41
Români

Stare

bună

lână , ţesut i n 4 iţe,
prima
jum.secX ales peste fire, cheiţă
festonată
X

4498 Covor

42
Români

Stare

bună

Mihai Viteazu

~

1

/

1
Nr.crt Nr.inv.

Denumire

Nr.
Autor/Epoca/
piese Şcoală/Etnie

Dimens/Stare cons.
in două
motive alese peste
l ncep.sec. fire, cusut la maşină

1372 Covor

43

Datare

Sf.sec.XIX

Lână, Ţesut

Deda

iţe,

./

Români

XX
stare

3190 Covor
44

Ţol

Români

bună

·

incep.sec. lână, ţesut, ales cu
mana, ales cu tăieturi ,
XX
ales legat, ales peste
fire, incheiat cu acul

!băneşti

,

Stare bună
3196 Covor

45

Prima
jumătate

a sec.XX
Români

Ună la băteală ;
bumbac la urzeală ;
ales printre fire, ales
cu mâna, incheiat cu
acul

stare
3261 Covor

46 ../ t

Romani

Hodac

bună

Tncep.sec. Lână la băteală,
bumbac la băteală ,
XX
ţes ut Tn 2 iţe, motive
alese peste şi printre
fire, cheiţă

Bistra

Mureşu

încrucişată

3349 Covor

Inceputul
sec. XX

47 .../
Români

stare

bună

Lână

la

3840 Covor

Români

Jabeniţa

;urzit in 2 iţe,
ales printre fire, ales
peste fire la motivele
decorative; incheiat cu
acul la cele două foi
de ţesătură

stare

48 . /

urzeală şi

bateală

bună

lncep.sec. Lână la băteală,
XX
bumbac la
urzeală ; ţesut, ales
peste fire

stare

bună

Lueriu

-

/

Nr.crt Nr.inv.

49

1818

Denumire

Nr.
Autor/Epoca/
piese Şcoală/Etnie

Păretar

Români

Datare
Oimens/Stare cons.
încep.sec. Lână la băteală,
XX
bumbac la urzeală,
ales peste fire,
capetele tivite

Stare
2293

50

Păretar

incep. sec.
XX

....-Români

lână

bună

la

urzeală şi

băteală,

ales cu
mâna,ales peste fire,
ales printre fire

Stare

bună

; ·
3317

Păretar

51 ,/

Incep.sec.

lână

XX

băteală, ţesut,

Români

la

urzeală şi

ales
peste fire, ales cu
mâna

Stare mediocră

52 ...,

........J

3325

Păretar

Sf.sec.XIX

Români

lână la băteală ,
cânepă la urzeală,

Tncep.sec. ţesut In 2
XX
peste fire

stare

iţe,

bună

ales

Hod ac

