\]
RO MÂN I A
MINISTER UL CULTURII ŞI CULTELOR

ORD IN
Nr.

.2393

din

Jlt W.

2004

În temeiul art. 11, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor cu modificările
şi completările ulterioare;
În baza 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. 4222/5.08.2004 a Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;
Ministrul Culturii şi Cultelor emite următorul

ORDI N :
Art. 1 (1) Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, categoria juridică
..Tezaur", un număr de 20 ( douăzeci ) de piese de mobilier popular, aflate în
patrimoniul Muzeului Judeţean Satu Mare, cuprinse în lista anexă.
( 2) Lista face parte

integrantă

din prezentul Ordin.

Art. 2 Direcţia Monumente Istorice şi Muzee va lua toate măsurile necesare
pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin, Muzeului Judeţean
Satu Mare, în vederea punerii lui în aplicare.

'
DIRECŢIA

MONUMENTE ISTORICE ŞI MUZEE
Nr. 4222 15.08.2004

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 15.07.2004, în urma analizării Rapoartelor de
a documentaţiei specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiil or
a hotărât clasarea în patrimoniul cultural naţional mobil, categoria juridică
'·Tezaur", a unui număr de 20 ( douăzeci) de piese de mobilier popular, aflate în
patrimoniul Muzeului Judeţean Satu Mare, conform listei de obiecte anexată
solicitării de clasare.
Expertiză ş i

DIRECTOR D.M.I.M.
SECRETAR C.N.M.C.,
Dr. Mircea
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Nr.
crt.

(1.0)
1.

Denumirea
bunului
cultural

(1.1)
Ladă de
zestre
Nr. inv:
1779

!V

de
zestre
Nr inv:
668

3

Ladă de

Ladă

zestre
Nr inv:
2885
4

Ladă de
zestre
Nr iov:
3327'

Autor(i),
atelier, marcă,

Titlul sau
tema

şcoală,

(dacă

atribuire (după
caz)
(1.2)
Atelier: rural
Zonl/centru:
Băita de sub
Codru,
Maramures
Atelier: rural
Zonllcentru:
Băita de sub
Codru,
Maramures
Atelier: rural
Zonllcentru:
Băita de sub
Codru,
Maramures
Atelier: rural
Zonllcentru:

este
cazul)
(1.3)

Crişana

ţterial, tt~· dimensiuni (eventual dimensiunile suportului)
~ CABrNETtil.

.q MINISTRULUI~

~~
11"

)farametri de identificare (după caz)

CvL

~~

m~'' "

'==-"

(documente de referintă
Mtecedente, stare de conservare,
cMritate, date speciale + prezenta

fabricaţiei
(după

(j

Observaţii

Datare,
anul

semnăturilor, mscriptionărilor,

caz)

m!Tcilor ş.a. )
(1.4)

(1 5)

Material: lemn de fag
Tebnic:ll: cioplit manual prin crăpare, mezdreluire şi horjare
Desc.r iere: cu motive geometrice in: X. linii paralele, cercuri
concetrice, motivul solar, cu motivul bradului şi a dinţilor de lup
Dimensiuni: L= ll3 LA=55, Î=51
Material: lemn de fag
TehnicA: cioplit manual prin crăpare, mezdreluare şi horjare
Descriere: decorat cu motive in formă de X. lriunhgi, dinti de
lup şi motivul pomului
Dimeruiuoi: L= llO LA=51 Î=53
Mate.r ial: lemn de fag
TehnicA: cioplit manual prin crăpare, mezdreluire şi horjare
Descriere: motive geometrice în fonnli de X, romb, triunghi,
linii paralele şi motivul pomuJ!li
Dimensiuni: L=ll~ LA == 5~,1 == 57
Material: lemn de fag
TehnicA: cioplit manual prin crăpare, mezdrelurre şi horjare
Descriere: este decorat cu rozete, triunghi, lllln paralele, cercun
concentrice şi X
Dimensiuni: L== lOO LA- 50 Î=60

·-

sf secol XIX

(1.6)
Stare de con!ervare:

bw1ă

sf secol XIX

Stare de conservare:

bună

sf. secol XIX

Stare de conservare:

bună

Stare de conservare:

bună

.
inceput secol
XX

·-

·-

·-

·-

-
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Ludă

de
zestre
Nrinv:
1133
bldllde
~tre

şv4bcalocti

Nr. itlv.;

1887

o ~dăde
z.e.stre
şv4beascl1

Nr. inv.:
657
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LadA de
a~!Te
şvlbeascll

Nr. iov.:
1644

V

__./,

Atdiu: wrol ~ ~ MINISrRUL~~aftrial: lemn de fus
sf secol XI)\
l.on4/centru: ~ ~ _
~ ehnid: cjoplll manual prin crăpare, tliCJ'drduire
Mnramur~
~~~l Ju~!) Descriere: flnl ornamente imbinAri IJmplllrc~ti şi in out leder
·-==-- Dimeruiuni: L• I04 ,_L":A..;..-=_·"15
"'~,..;.i_"'6~5'------------ t-~:---A telic r: rurol
Maftrial: lemn de buld
183.5
Tthnid: prcluc;rat in atelierc meşteşuglr\!~ti mccanic şi ana.nuol
ZonA/centru:
Curei, SM
Descriere: lada C)tc omomcnta~ nulJlual cu pictură in ulei,
cromauca roşu, nlb IX fondul natural allemnulur de brad. Pe
frontal apar 3 • 2 casete prctAte. În interior c:mtt! o llldiltl tip seif
Dimensiuni: L•l33, LA 51 j ..
_7;..;;;5_ _
Attlier: rurol
Material: lemn de brod
1812
Tehnici: prelucrat in nteliere m~lcşugllreşti mecanic şi rnanunl
Zonllccntru:
Cnret, SM
Descriere: în p:ll'tca din fatA este pictat in ulei cu moli\'e
geometrice în formă de liră, flori, petale şi lalele în cromatica:
alb, roşu, ulbastru·venui, negru, maro, pe fondul natuml al
lemnulur de brad.
~ensiuni; L-150 1 LA 61"".5-<c..;,,i_•7_·_1
Attlier: rurnJ
Material: lemn de brad
1838
Zonl/ccntru:
Tehnici: prelucrat in ateliere meştcşugllreşti mecanic ~i manual
Descriere: este pretat in cromauca maro, galben, negru, roşu,
Carer, SM
alb cu motilo'e flomlc st•lizale ce sugereW'ti laleauu l'croneria
executată în atehcre de căucie
----~-~----- J!.imensiuni: l.PI30, LA• 58, 1• 58
AteJjer: ruruJ
Material: lemn de stejar şi brad
sf. ~1 XIX
l..onl/eentru:
TehnJcJ: prelucrat mecanic şi mMual
Codru
Descriere: pe un suport de ~tejur cu patru picioare sunt oşe7.n.te
douA pietre de moarA acflonnte de dou! rotr dintate cu
tmnspwtcre de pe orizontal pe vertical, prevrllute cu dou6

Răşnit4

manual A
Nr. inv.:
531

-~...,......--! -----~- ----

mânere metalice

rShlre de coo~tl"'\lnre: bun:\
tnre de coosen'nrc: buni\
crip(ii: in partea din fu(ll pe soclu
e i~tll datarca 1835

io

tare de consen'nre: buna
În,crip(u: in p311eil din fa~ pe soclu
exista dotarea 1812

Stare de cooun'J&re: bună
Înscrip(u: in partea dm fatA pe soclu
e"til4 dat.J.rea 1838

Stare de consen'are: bunii

DimenJiuni: L=~ LA 78~•.;..
i•..:2;.;0;..;1' - - - - - - - - - - - - l
_
Lndt de
Atelier: rurol
Material: lemn de fug
sf. se~:ol XIX
fltrt de consen'arc: bw1d
astre
L.ool/centru:
Tehnici: imbinat in cep şr uJuc, horjnt şi gravat
Nr. inv.:
B!Jfa de sub
Descriere: în fomu\ de X, pomul vietii, flon uli1..ate, rotete in
840
Codru,
cercun concentnce
. . _ - - - - - • Mwamure~ --JL----..&....::D;..;i,;.;
m.;.::e:;;;ru:=;i;.;;u:;;;n:;;;i:;..;L=-"'-1;..;1;..::6:L.,;:L;;,A.;..•..;;5;..;!.~.,.;"A
Î"'..:6::.;;...
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.-Atelier: rur.tl.~,~ i1! MCAtNlSTRULUti::f
BINKfUI, g 1).
rJ a teria l: lemn de stejar

cu

Zon ii/centru: K:~ ~

ladă

sf secol X1X

S tare de con!lervure: bună

1925

S ta r e de conse rva r e: bună
Înscri pţii : NA 1925 (gravat)

~ ehnid: tăwt. c1opht cu hard a, g.ravat cu horJul ŞI dalta

'f{~uuu~~fţbesc ricre: o~nament cu mottve în X, rOLetă în ce1 cun

Nr. inv.:
474

~

concentrice. In panea utterioartl are o l adă pentru accesom de
bucătărie şi acte. Accesul la ladă se face pnn 11d1carea blatulu1
detaşab1l.

12

Presa

Autor:
Ardelean
Nicolae
A telie r: rural
ZonA/centru :
llomorodu de
sus, SM
Atelie r: rural
Zon A/centru:

pentru
struguri
Nr. inv.:
459

..........
13

Masă

cu

l adă

Nr. iov.:
322

,..,.
1

14.

J

'
Atelier: ruro~ l
Zon A/centru:

Scaun cu
spate,
Nr. inv
230

Oaş

Dimens iuni: L=97 LA- 69, Î=77
Material: lemn de stejar
TehnicA: tăiat cioplit manual cu îmbml\ri tâmplăreşt i şi cu nut şi
feder
Desc rier e: bua este un trunchi gros pe patru pic1oare
Elementele componente sunt 15 bucăp t 6 scânduri care
formeaz.'\ coşul presei.
Dimens iuni: L=l24, LA 65j_l43
Material: lemn de steJar, prelucrat mecrunc Ş I manual
T ehnicA: prelucrat mecanic şi mllnual cu jOagăru l toporul ŞI
dalta
Descriere: are 4 picioare groase in partea inferioară o l adă pe
care este aşezată tăbl ia detaşab1lă.
Dimensiuni· L=75 LĂ=65 Î=60·
Material: lemn de stejar
Tebnid: cioplit cu barda, truat cu fierllstrtlul;
Descrier e: Şe7u t trapeLoldal, spătaru l mob1l prins cu două
cepuri Este bogat tmforat avand un mollv care sugereDLă o cane

Sf sec XIX,

-

Ia re d e conserva r e: uunli

in sec. XX,

ta re d e conserva r e:

bună

s f sec. XIX,

Ia re d e conservare:

bună

sf sec. XIX.

S tare de conserva re:

bună

deschisă.

15
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Scaun cu
spate,
Nr. inv
228

A telie r: rural
Zo nA/centru :

Oaş

Scaun cu spate
Nr mv
227

.

----

A telie r: rura l
7AnA/cen tru :

Oaş

Dimensiuni: L=40, LA 40, Î 68
Material: lemn de stejar
T ehnici: prelucrat ITtecruliC ŞI manual cu toporul, ficrăstrllul ŞI
dalta,
Descriere: şezut oval, spatarul mobi l prins cu pene. este lraforat
geometric cu forme nedefinite concret,
Dimensiuni: L=65, LA=28, Î=42
Material: lemn de fag,
T ehnicii: tăiat, cioplit cu barda, tăiat cu fiercstrăul ,
Desc riere: Spătan1l are o fonnă de c l eps1dră care la prutea
supenoară are un traforeu 1n fonnă de tnungh1, t:lr deasupra
increstat in lllllJI ŞeLutul este tmpci'Oidat fată oman1cnte
l>imens iuni: L=·D . LA 18 1 65
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17,

Scaun cu
spate
Nr. inv.
433

18.

Ladă de
zestre Nr.
inv. \991

'

19.
-

~o.

Scaun cu
spate Nr.
inv. 421

I coană

pe

sticlă

Nr. inv.279

1\
Atelier. rural'~ MINISTRULUl If!Jiaterial: lemn de fag;
Zonă/centru: ~
~~bnică: tăiai cioplit cu barda şi cu fierăstrău!;
~
~ escriere: Şezutul trapezoidar cu marginile dtn fată tcşile,
Oaş
' ~l.ltru~'-''
-=spAtarul de fonnă semiovală traforată prin găuri sfredeluite.
Prinsă de şezut printr- un cep. de lemn.
Dimensiuni: L=45 LA=28 !=64
Atelier: rural
Material: lemn de fag
Zonl/centru:
Tehnicll: îmbinat prin nul şi feder şi îmbinări tâmplăreşli prinse
Coleclia:
cu cepuri de lemn
Kovacs V.
Descriere: este cioplit şi gravat cu horj ul şi cu dalta cu motive
in X, cercuri, sferturi de cercuri concentrice, molivul pomului,
linii paralele, triwtghiuri şi V;uri.
Dimensiuni: L=75 LA=39 1=35
A telier: rural
Material: lemn de stejar
Zonli/centru:
Tebnicll: prelucrat mecanic şi manual cu j oagărul toporu l şi
dalta
Descriere: şezut în fonnă trapezoidară, spătarul prins cu icul şi
traforat geometric cu fonne nedefinite, !Mă incrusrături;
Dimensiuni: L=46 LA=32 Î=87
Atelier: rural
Ar hanMaterial: foită de aur, tempera, tuş, lemn;
gbelul
Zonlilcentru:
Tebnicit: pictat cu tempera după şablon pe suclă de glăjărie,
Mihail
Descriere: PictatA pe sticlă cu temperqa, tuş, foilă de aur.
lemuteni
Mureş
lnsriptie cu caractere chirilice.
Dimensiuni: L=65 LA=47·

bwtă

inc. sec. XX

Stare de conservare:

sf. sec. XIX

Stare de conservare: bunA

sf. sec XIX;

Stare de conservare: relativ bună

1800

Stare de cotuervare: bună
Inscriptii: l800(cu caractere
chirilice)

