ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
ORDIN nr. )'�;IZ

din

0.5. N.

2009

Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 1360 din 22 decembrie
2008 pentru numirea Guvernului României;
În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) - (5) din Legea nr.182/2000
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
Având in vedere prevederile Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile,
c;�probate prin Hotărârea Guvernului nr. 886 din 11.09.2008;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 3415/23.10.2009 a Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului
Naţional,cu modificările ulterioare,

Ministrul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional emite următorul
ORDIN:

.....i(i) SaclaseazăJ.r:t--P-atr:imor:t�ul....cblltblr:ai-Raţmal-m.es�e.§.e.Ei:a:jl:lfi.dieă=====

Fond", 50 (cincizeci) bunuri culturale mobile cu semnificaţie etnografică, aflate în
"
patrimoniul Muzeului Naţional al Satului Dimitrie Gusti", prevăzute în Anexă.
"
(2) Anexa face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2. Direcţia Muzee, Colecţii şi Arte Vizuale va lua toate măsurile necesare·
'pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin Muzeului Naţional al
Satului "Dimitrie Gusti", în vederea punerii lui în aplicare.
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.ANEXA
FIŞĂ StANDARD
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Bunuri culturale mobile cu semnificaţie etnografică clasate î categoria juridică Fond aflate în patrimoniul Muzeului :Naţional
. al Satului , imitrie Gusti"
·

..· .
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Nr.
crt

1.

Denumirea
bunului cultural

Autor(i), atelier,
marcă, şcoală,
atribuire (după caz)

Jl.2)
(1.1)
M.S. 2158, Covor Autor: Atelier: gospodărie
(Scoarţă)
Zonă/centru:
Moldova, Nereju
Mic, jud. Vrancea

Titlul sau
tema (dacă
este cazul)
( 1 .3)

/�

Mater 1, tehniCă, dimensiuni (eventual
dimensit!lnile suportului) şi alţi parametri de
identificare (după caz)

J1 . 4)
Material: ·ână, cânepă.
Tehnică: rzit cânepă, bătut lână; ţesut în două

ş.a�
(1.5)
J1.6)
4/4 sec. XIX Stare de conservare:

�

t
�

iţe cu urze lă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse,
ales peste re cu speteaza şi karamani cu
găurele, fr�njuri din fire de urzeală înnodate.
Descriere . iesă alcătuită dintr-o foaie.
Decor geo etric şi flora! stilizat dispus în
registre tr sversale pe toată suprafaţa piesei pe
!
principiul . lternanţei ritmice a motivelor şi
culorilor: tupe de vărgi simple alternate cu
vă �g �l:s u
linii p�mctfi�e, garoaf� -,
. . . u a apel , cruct,. stele ,' rombun
L . :
ntricfi cu marginile zimt.,te
Dimensiu � i: L= 3 75 cm; 1 80 cm
�
:
,..,--:-.:
, ;".
);,i;:;
Alţi pararHetri Roşu, negru, alb, ver
portocali � , Jgrena, galben, ocru (cui o veg� �!�;
: ;
_ .
ştmdustn
�je).
�\
::,; '�-' ··.�?
/'

n
r

.•

1

Datare, anul
fabricaţiei
(după caz)

�

•

Observaţii (documente de
referinţă antecedente,
stare de conservare,
cantitate, date speciale+
prezenţa semnăturilor,
inscripţionărilor, mărcilor

Inscripţii: Achiziţie 1936, Nereju

Foarte bună

Mic, jud. Vrancea
Foto digitai;.Nereju Mic,
VN

f. flo�� r ,

I
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2. 1 M.S. 27125,
Covor (Păretar)

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru:
Moldova, zona
Galaţi, Ţepu, jud.
Galaţi

3. E

M.S. 27188,
Covor (Scoarţă)

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru:

Moldova, Bucovina

. �-

�

.1:

Material: lână, cânepă
Tehnică: rzit şi bătut lână; ţesut în două iţe cu

l
urzeală aso� nsă, ales cu fire întrepătrunse şi
�

1/4 sec. XX

Karamani Cilu găurele şi tăieturi, franjuri
înnodate d firele de urzeală.. Piesă alcătuită
dintr-o foa e.
Descriere: Compoziţie cu câmp continuu
realizat di motive geometrice: romburi
concentric. zimţate, alternate cromatic - roate"
"
-cu pistor ice în centru.
l
Dimensiu i: L= 306 cm; 1 99 cm
Alţi para ]etri: Roşu, portocaliu, alb, olive,
negru, bruJ, bleu, gri.
.
4/4 sec. XIX
Mater,ial: 'ână, cânepă, bumbac
'l'dmkă: rzit cânepă; bătut lână şi bumbac;
ţesfii în do ă iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătrun�e şi Karamani cu găurele, tivit cu
acul. Piesă lcătuită dintr-o foaie.
Descriere: ompoziţie cu câmp continuu.
Decor geo , , etric, vegetal, antropomorf şi
scheomorf Hispus pe bordurile cu linii în zig-zag
şi câmp. C tnpul decorat cu registre transversale
cu hex;:tgo e cu cârlige şi pistornice în interior
legate prin otive romboidale compuse din
nze vase cu flori puternic stilizate.
bărbaţi , flljlfr
Dimensiuni: L= 2 1 3 cm; 1 = 75 cm
Alţi para.J!etri Negru, brun roşcat, portocaliu,
maron, a!bj !albastru.
Material:- lliână, cânepă, bumbac
1/4 sec. XX
Tehnic�: 1rzit cânepă; bătut l�nă şi bumbac;
ţesut îrt do iţe cu'i.trieală asctinsă, ales cu fire
înt; � t;ărrun 1e şi Kâramani cu găurele, tiv·t;.�\'�;:r ;,;; '�
:o'l '0'· ·
acuL Piesă lcătuită dintr-o foaie.
· �-?.;�
Descriere: becor geometric, vegetal
.
antropomotlr şi scheomorf dis us e 1 orduii!e:;j. 1 � )/
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M.S. 27189,
: Covor (Păretar)

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru:

·

·

p

Moldova, zona
Bucovina

'

Inscripţii: Achiziţie 1 975, s. Ţepu,

jud. Galaţi, Chiriac
Catinca
N.C. 62620-25,26

=

�p

4. 1

Stare de conservare: '

Foarte bună

�
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Stare de conservare:

Inscripţii: Achiziţie 1 975, Bucureşti,

Foarte bună

Deschevici Ecaterina
N.C. 60761 -8,9
DS I 20 C 2 ..

Stare de conservare:

Inscripţii: Achiziţie 1 975, Bucureşti,

Foarte bună

Deschevici Ecaterina
N.C. 60761 -6,7
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cu,liniiîn z g-zag �i câmp. Cîmpul decorat cu
registre tra sversale cu hexagoane cu cârlige şi
pistornice 1 interior legate prin motive
1
romboidal compuse din bărbaţi, frunze şi vase
cu flori pu ţrnic stilizate.
Dimensiu , li: L= 1 96 cm; 1 = 75 cm
Alţi para etri: Negru, brun roşcat, portocaliu,
maron, alb albastru.
1/4 sec. XX
Material: ână, cânepă
Tehnică: rzit cânepă, bătut lână; ţesut în două
iţe cu urze lă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse,
franjuri înr \ 'date din firele de urzeală. Piesă
alcătuită dl tr-o foaie.
Descriere Compoziţie ornamentală lineară
bazată pe �fincipiu1 alternanţei ritmice a
motivelor �� culqrilt>r. Decor geometric şi
.
piomoH st. izat dispus
pe toată:,Şuprafaţa piesei.
Cât1�pul es limitat, pe laturile scurte de vărgi
înguste altnrnate cromatic. Câmpul decorat cu
registre lo� itudinale de vărgi înguste simple şi
vărgi ales9 u romburi crenelate concentrice,
cruci, �riu hiuri cu marginile în trepte şi vase
cu flon.
Dimensiu i: L= 446 cm; 1 = 7 1 cm
Alţi para etri: Negru; maron, galben, verde,
portocaliu �emil, alb.
Material: )ână, cânepă, bumbac
1/4 sec. XX
Telmică: 1 rzit cânepă, bătut lână; ţesut în·două
iţe cu urze lă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse,
franjuri în' odate din firele de urzeală. Piesă
alcătuită d tr-o foaie.
,_:;:-:c'- ==-"" ·
Descriere compoziţie ornamentală li�;ţ(irt:a·� \1'.:' •-',;1. /> ,
\
-:'
bazat� 'p e incipii.ll' simetriei �d7:ont�fe.iŞi
ve � i �ale ş al alternanţei ritmice a m f eţ_o t:i·; j} 1
. c1 donlor.
..:...::.....:. ! � _L
� ':
,
".

�

�

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru:

1 M.S. 27242,
Covor (Păretar)

;
.

Moldova, zona
Bucovina

�
�!

l

Stare de conservare:

lnscl"ipţii: - .. . .
Achiziţie 1 975, B�cureşti,

Foarte bună

60839-8,9

Sfichi Elena

N.C.
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Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru:

1 M.S. 27289,

Covor (Păretar)

Moldova, zona
Bucovina

_
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Stare de conservare:

,

Inscripţii: - ·
Achiziţie 1 97�, Bucureşti,

Foarte bună

Lungu Elena
N.C. 608 19-24,25

.."
�

Decpr geo etric, scheomorf şi fitomorf stilizat
dispus;�)e t�ată S!Jprafaţa piesei Îll.registre
lojig� tudi� � Câ�pul e�te limitat pe laturile
�
luilg_! de h9.P tn ztg-zag tar pe cele scurte de
vărgi îngu e alternate cromatic. Câmpul
decorat cu egistre !de câte două motive
vegetale compuse, puternic stilizate - pomi separate d şiruri de pistornice.
Dimensiu q i: L= 667 cm; 1 ='69 cm
Alfi paran'ae t ri: Negru, ciclamen, galben,
verde, portbcaliu, vernil, alb, vişiniu, vio!et.
Material: �ână, bumbac
1/4 sec. XX
Tehnică: rzit lână ("păr"),bătut lână şi
bumbac; ţ ut în două iţe cu urzeală ascunsă,
ales cu fir l ntrepătrunse, franjuri din firele de
urzelă înno ate. Piesă alcătuită dintr-o foaie.
Descriere: 1compoziţie ornamentată lineară
oazaţă pe �tincipi�J,ţ; alternanţei fittnice a
.
�otiyel� r � �culorilor şi al si�etţ�ei faţ� de axa
i<:l h&ţ!;tudm la. Decor geometnc dtspus mtr-un
regicitre lo gitudinale pe borduri şi pe câmp. Pe
câmp apar roate" - romburi zimţate,
concentrice şi cruci în interior ("şerbace").
Bordurile d pe laturile lungi cu pistornice sunt
mărginite d f linii crenelate simple şi duble.
f
Laturile sc rte sunt terminate cu vărgi înguste.
Dimensiu � : L=300 cm; 1 = 98 cm
Alţi para �etri: Roşu, verde, roz, galben, alb,
mov (stânj�niu).
Ma teria i : ână
1 114 sec. XX
Tehnică: rzit şi bătut lână; ţesut în două iţe cu
urzeală as 9 nsă, ales cu fire întrepătruns�y:--';:�;�:�·c ; �
franjuri di firele de urzelă înnodate. P 'is.ă":
alcătuită d �tr-o foaie.
, . · '>
Descr!�re: Corn qzi ie ornamejltală li: ţ11ră.··.:.::/
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7. 1

Autor: Simion

M.S. 27407,
Covor (Lăicer)

Atelier: gospodărie
Zonă/centru:
Aristiţa

Moldova, zona
Vaslui, corn. Tanacu
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M.S. 2741 4,
Covor (Lăicer)

....._

__,_
_______ _

__

Autor: Neacşu
Casandra
Atelier: gospodărie
Zonă/centru: s.
Muntenii de Sus,
corn.
Tanacu, V::isl'ui
__

��

J!
ljl
�
!
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·

·
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•..

i.'/i)M�l ')'\/;,-�J

Stare de conservare:

Foarte bună
Inscripţii: - .
Achiziţie 1975, s.
Muntenii de Sus, corn.
Tanacu, Vaslui, Ignat
·'
Mariţa
N.C. 608 1 1-33,34
Dep. Scoarţe: I 6 B 12

Stare de conservare:
Inscripţii: ..
·
Achiziţie 1975: s.

Foarte bun;!_

-

Muntenii de Sus, corn.
Tanacu, Vaslui, Ponea

1

9. 1 M.S. 27428,
Covor (Păretar)

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru: s.

Muntenii de Sus,
corn. Tanacu, Vaslui

�
1
t
+

bazată pe rincipiul alternanţei ritmice a
motivelor � i culorilor şi al simetriei faţă de axa
longitudin 1ă. Decor geometric dispus într-un
registre lo �gitudinale pe toată·suprafaţa piesei:
gn1�1-� de v rgi simple alternate 'rit�ic cu vărgi
_
divers colorate.
ak1se cu "tabla de şah" - patrate
Dimensiu : L= 300 cm; 1 = 80 cm
Alţi par� etri: Roşu, vernil, galben, alb, mov,
portocahu, negru.
1/4 sec. XX
Material: ' ână
Tehnică: rzit lână, bătut lână şi bumbac; ţesut
în două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătrunse, franjuri din firele de urzelă
înnodate. ·esă alcătuită dintr-o foaie.
Descrie•·e: Compoziţie ornamentată închisă de
borduri: p laturile lungi triunghiuri cu
marginile 1 trepte iar pe cele scurte de vărgi
simple. De or geometric dispus într-un registru
longitudin l pe toată suprafaţa piesei: grup de
restp !:S�mpului r ?IH?p ri în trepte.
trei stţ!e,
,
cm; 1 = 98 cm
Dimensiu.� i: L= 32�
Alth>ara .J etri: Roşu, vernil, 'g. alben, alb, mov,
poi_localiu, negru.
M a terial: ână
4/4 sec. XIX
Tehnică: rzit lână, bătut lână şi bumbac; ţesut
în două iţe_ cu urzeală ascunsă, ales cu fire
1
întrepătru r,e, franjuri din firele de urzelă
înnodate. •iesă alcătuită dintr-o foaie.
D escriere: Compoziţie ornamentală închisă de
pe trei !atu : pe laturile lungi romburi legate
p�in in
_ �er diul crucil_or i_ar pe cel_e�sc�:=-d�"':'>".
varg1 s1mp la un capat
ŞI de cruci ms. Gf,!S�'În.'·ltl,> -�
romburi c marginile în trepte la ceH{(�tt cap,�t. �·
Decorul câ pului este realizat cu 1 �V�\·<'
,>'�
geometric(1, astrale, scheomorfe şi >t;d�--�/

î
�[

j

·

Maria
N.C. 60827-28,2�
Dep. Scoarţe: I 1 1 A 13

.

�

Stare de conservare:
Inscripţii: ·
Achiziţie 1975, s.

Foarte bună

-

Muntenii de Sus, corn.
Tanacu, Vaslui, Afcălianu
Maria
N.C. 6 1 5 52�3; 6 1 550-2
·

'

�b

10. 1 M.S. 27429,

Covor (Păretar)

Autor: Cotaia Tinca
Atelier: gospodărie
Zonă/centru: s.

Muntenii de Sus,
corn. Tanacu, Vaslui

l.

l
J�
t

�1

�
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�
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1
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Stare de conservare:

Inscripţii: Achiziţie 1 975, s.

Foa11e bună

Muntenii de Sus, corn.
Tanacu, Vaslui,
Târnoveanu Pavel
N.C. 6o8 1 0-25�26

' ..

i

�
1

stilizate - tea" (şerbace) dispus într-un
registru lo gitudinal pe toată suprafaţa piesei,
1
compuse d n pătrate, cruci x-uri, flori, romburi,
pistornice
Dimensiu i: L= 300 cm; 1 = 90 cm
Alţi para etri: Negru, roz, verde, portocaliu,
, roşu, mar�n, ��v .Cc:'lori ve�etale
a!�a�tru,
ŞI tndUStrt e; verdele dtn radactna de ştevte,
portocaliu in coajă de măr pădure!l
4/4 sec. XIX
Material: /ână
Tehnică: rzit lână, bătut lână şi bumbac; ţesut
în două iţe u urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătru f.e, franjuri din fire!e de urzelă
înnodate. iesă alcătuită dintr-o foaie.
Descriere: Compoziţie ornamentală deschisă
dispusă înt -un registru longitudinal pe toată
lungimea esei. Motive geometrice: patru
romburi c ncentrice cu marginile în trepte şi
două şiruri de câte trei cruci.
Dimensiu i:L= 270 cm; 1 = 78 cm
Alţi para 1 etri:Mov inchis, mov deschis,
negru, roş ,., galbeiJ., verde.
.
Matet:ial: �ână, bunibac
4/4 sec. XIX
T�hr.iică: hrzit cânepă, bătut lână şi bumbac;
ţemit. tn do 1 ă iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
1
întrepătru se, franjuri din firele de urzeală
înnodate. iesă alcătuită dintr-o foaie.
Descriere Compoziţie ornamentală lineară
bazată pe rincipiul alternanţei ritmice a
motivelor 1 i culorilor, limitată de chenar cu
decorul di frit pe cele patru laturi: py;l!f.WiU�>�
lungi "din 1 de fierăstrău", pe un di{(lâturil.ţ ,,
u.
. pe cea1 a1ţa�o
varga ,.�, '\;:.
scurte "Ta 1 1-a de şah tar
simplă. D corul câmpului, vegetd' :� j g�ci��tric, ii
este di,pu intc-uncegistru longit< in3l' p0 toaW;,

j

1 1. 1 M.S. 27430,
Covor (Păretar)

Autor:Atelier:gospodărie
Zonă/centm: s.

Muntenii de Sus,
corn. Tanacu, Vaslui

��1
!

f

�

12.'1 M.S. 27431,
Covoa· (Pă•·etar)

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru: s.

Muntenii de Sus,
corn. Tanacu, Vaslui

�j
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�

i
•

hl,

'· -i��·)
'"•
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11•

Stare de conservare:

Inscripţii: Achiziţie 1 975, corn.

Foarte bună

Tanacu, Vaslui,
Târnoveanu Pavel
Achiziţionat de G. Lazăr,
n. Marcu
N.C. 6 1 458-14, 1 5

Staa·e de conservare:

Inscripţii: Achiziţie 1 975, corn.

Foarte bună

Tanacu, Vaslui, Stancu
Alecu
Achiziţionat de G. Lazăr,
N. Marcu
N.C. 60770-2,3
·

.
1

'

�

13. 1 M.S. 27433,

Covor (Păretar)

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru: Vaslui

suprafaţa r:iesei : "stele" în patru colţuri, "pomul
vieţii", şi r mburi cu "tablă de şah".
Dimensiu i:L= 300 cm; 1 = 87 cm
Alţi parall}etri: Roşu, mov, galben, alb, negru,
m aron
.
1 114 sec.
Material: aână
Tehnică: 1 rzit şi bătut lână; ţesut în două iţe cu
urzeală as �nsă, &lţş cu fire întrepătrunse,
fra�juri di 1 firele de urze ală înnodate. Piesă
alcăt u ită d r,tr-o foaie.
D es �rier e:1 Compoziţie ornamentală în câmp

XX

j

continuu b zată pe principiul alternanţei ritmice

a motivelo ! şi culorilor, limitată de borduri din

vărgi simp le pe laturile scurte. Decorul
geometric, este dispus într-un registre oblice pe

l
�[

14. 1 M.S. 27553,

Covor (Păretar)

Autor:Atelier:gospodărie
Zonă/centru:
Moldova, Bucovina,
s. Costişa, corn.
Frătăuţii Noi,
Suceava

î

toată supr aţa piesei: şiruri de jumătăţi de
romburi c marginile în trepte.
Dimensiu i : L = 273 cm; 1 = 1 2 1 cm

Alţi para 1 etri: Roşu, maron, vernal, grena,

i
1

.

1 1/4 sec. XX
Material: ână
Tehnică: 1 rzit cânepă, bătut lână; ţesut în două
iţe cu urze lă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse
şi pesţ� fir cu spete: aza, franjuri. din fire de
urzeală 'înn date : Piesă alcătuită dintr-o foaie.
Des,e�iere: Compoziţie ornamentală lineară

gri, lila.

_

·

��b�

1

baz[ită pe incipiul simetriei orizontale şi
verticale ş ' al alternanţei ritmice a motivelor şi
culorilor. 11ecor geometric dispus în registre

transversal . pe toată suprafaţa piesei: vărgi late

r
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� ii"?"J:;;,

ş� în� ste, impl � , alt�rnate cu :�rgi alese}.
1
�

��
.

._ ,

_

"'-���.;:.���-�··
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Inscripţii: - .
Achiziţie 1 975, Vaslui,
Meterca Gheorghe
Achiziţionat de G. Lazăr,
N. Marcu
N.C. 62621 -33; 62622-34

Stare de conservare:
Foarte bună
Inscripţii: Achiziţie 1 976, s. Costişa,
corn. FrătăuţiiNoi,'
Suceava, Lavric bomnica
Achiziţionat de Comisia
locală de achiziţii·
N.C. 6 1 53 5- 1 9,20

�

ş �rur� de ro bur� m �r! c� margl m
_ l e 10 tr e, -� >)
şl ll_l r� de ro bu n miCI Simple, Imn_ _ punc ·�1e ş� / /
�.\\
. '.�
_ .:.
.
_ val
_ um
lm
,
,
.::.
,. J.
.
·
.
Dimensiu · : L = 470 cm ; l = 6 1 cm
\·; _, . , · _.,..
.. <��
o

Stare de conservare:

Foarte bună

o

':·i

1\

15.

1 M.S. 27942,
Covor (Lăicer)

16.1 M.S. 27943,
Covor (Lăicer)

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru:
Moldova, zona
Suceava, corn.
Dumbrăveni, jud.
Suceava

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru:
Moldova, zona
Suceava, corn.
Dumbrăveni, jud.
Suceava

Alţi para etri: Negru, roşu, portocaliu, verde,
galben, albjl maron.
Material: ână
1 1/4 sec. XX
Tehnică: rzit şi bătut lână, ţesut în două iţe cu
urzeală ase nsă, ales cu fire întrepătrunse şi
speteaza, t11 njuri înnodate din firele de urzeală.
Piesă alcăt ită dintr-o foaie.
Desct·iere: ecor cu câmp continuu bazat pe
principiul lternanţei ritmice a. motivelor şi
culorilor. otive geometrice, 'vegetale şi florale
stjli z.ate di s us � în'regi �tre tratisversale pe !oat �
de flon cu patru petale, braduţt,
suprafaţa: 1,run
roniburi cu interiorul în "tablă de şah", cruci. La
capetele p . ·! sei se schimbă culoarea de fond a
motivelor, , iesa terminîndu - se cu vărgi simple.
Dimensiu · : L= 3 80 cm; 1 = 92 cm
Alţi para etri: Maron, negru, galben, mov,
orang· e, roş, vernil.
Material: ână
1 1/4 sec. XX
Tehnică: 1 rzit şi bătut lână, ţesut în două iţe cu
urzeală ase nsă, ales cu fire întrepătrunse şi
speteaza, fi �njuri înnodate din firele de urzeală.
Piesă alcăt 1ită dintr-o foaie.
Descriere: ecor cu câmp continuu bazat pe
principiul hernanţei ritmice a motivelor şi
culorilor. otive geometrice dispuse în registre
tta:n �v�rsa pe to � s �prafaţa piesei: ;ă�i. ;u· �
� ;:
•ll:11�!f- şl a se cu ztmţt alternate cu vru;�.i1;Jate _,., _ · 1- �:i:,·
ale�1e .-;u ro ' buri cu marginile în trept t�. � · "taq_l :ă
'"
de şah" în terior şi "scăriţe" .
·.<:: :
Dimensiu i: L= 327 cm; 1 = 84 cm �'�,1 ,..,�. >;V
Alţi para etri: Maron, negru, galben, .
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17.1 M.S. 27944,
Covor_(Lăice!i
�-

Autor: Atelier: gospodărie

,
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�H ?.
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\mgy,�,�.1110-,1t;

'

"'--:.·:.:::::: . ::< '
orange, ro ��' vernil.
Material: llână
1 1/4 sec.
Tehnică: Wrzit şi bătut lână, ţesut în două ite cu

;

. .·· .. . . .

XX

-.

.,

Stare de conservare:
Foarte bună
Inscripţii: Achiziţie 1 976, corn.
Dumbrăveni, jud.
Suceava, Pămpărău
Vasile
Achiziţionat de G. Lazăr,
1. Gaiţă
N.C. 60824-14, 1 5

Stare d e conservare:
Foarte bună
Inscripţii: Achiziţie 1979, corn.
Dumbrăveni, Jud.
Suceava, Hfiţc�-_Ecaterina
Achiziţionat de G. Lazăr,
1. Gaiţă
N.C. 7 1 680-30,31 ,32;
7 1945-34

Stare de conservare:
Foarte bună

;

Zonă/centru:
Moldova, zona
Suceava, corn.
Dumbrăveni, jud.
Suceava

'

18. .

M.S. 27945,
COVOR
(Păretar)

j
'
1
'

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru:
Moldova, zona
Suceava, corn.
Dumbrăveni, jud.
Suceava

;
'
'

19. M.S. 27946,
COVOR
; (Păretar)
i

'

·.

;,
,,

:·
'

'

f.

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru:
Moldova, zona
Suceava, corn.
Dumbrăveni, jud.
Suceava
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urzeală ase nsă, ales cu fire întrepătrunse şi
speteaza, fi �njuri înnodate din firele de urzeală.
Piesă alcăt ită dintr-o foaie.
Descriere: JDecor cu câmp continuu bazat pe
principiul ternanţei ritmice a motivelor şi
culorilor. . otive geometrice dispuse într-un
registru lo F itudinal pe toată suprafaţa p iesei:
sir de rom�uri cu marginile în "tablă de şah" cu
"flqri" în i 1 terior şi pe margini. Laturile scurte
l
surtt termi ate cu cite o vargă simplă.
Diinensiu i: L= 3 1 8 cm; 1 = 93 cm
Alti paraJ1 etri:. Negru, alb, grena, verde.
Material: /)ână ·_,
1/4 sec. XX
TelH!�că: rzit şi bătut lână, ţesut în două iţe cu
umală as nsă, ales cu fire întrepătrunse,
fninjuri în b date din firele de urzeală. Piesă
alcătuită d tr-o foaie.
Descriere: Decor cu câmp continuu bazat pe
principiul lternanţei ritmice a motivelor şi
culorilor. otive geometrice dispuse în registre
tronsvers pe toată suprafaţa' vOrgi late şi
înguste si 1ple alternate cu vărgi alese cu
stele".
"
i: L= 403 cm; 1 = ·86 cm
Dimensiu
.'
1
Alti para11�etri:
Negru, alb, grena, verde.
Material: �ână
1/4 sec . XX
Tehnică: �rzit şi bătut lână, ţesut în două iţe cu
urzeală ase unsă, ales cu fire întrepătrunse,
fran�uTi în 1odate .diil firele de urzeală. Piesă
1
·
c.atmta
ar·
·-d ntr-o fl.oaie.
D�s1=i'iere n �c � r geometric �u câ�p �?-�(frtu�l.;,;
.
. bazat pe p �ncip!Ul alternanţei ntmice
,a.:;
.·:: n --;;;;\
motivelor i culorilor. Motive geomeih�e /.;:_,>
f :·
dispuse în 1egistre transversale pe toa\lă.�\ /'/ j
�� . .
suprafata: 1 ărgi late şi înguste simple �lfern"!ttf _, l��/
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Inscripţii: Achiziţie 1 976, corn.
Dumbrăveni, jud,
Suceava, Chiriac Maria
Achiziţionat de G. Lazăr,
I. Gaiţă
N.C. 6 1 542-33,34
.

.

•'1

:

!

Stare de conservare:
Foarte bună
Inscripţii: Achiziţie 1 976, corn.
Dumbrăveni, jud.
Suceava, Caliniuc
Gheorghe
Achiziţionat de G. Lazăr,
I. Gaiţă
N.C. 60849- 1 8, 19
Stare de conservare:
Foatte bună
Inscripţii: Achiziţie 1976, corn.
Dumbrăveni, jud.
Suceava, Caliniuc
Gheorghe
Achiziţionat de G. Lazăr,
L Gaiţă
N.C. 60759- 14, 1 5
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'

'
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20. 1 M.S. 27948,
COVOR
(Păretar)

21. 1 M.S. 28811,

Covor (Lăicer,
Păretar)

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru:
Moldova, zona
Suceava, corn.
Dumbrăveni, jud.
Suceava

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru:
Moldova, Bucovina,
Straja, jud. Suceava

'

...

.

•:.,

:

���----���--��--��-- --.----- ------.--------------- ---.
al se cu şiruri de raei" şi romburi cu
cu vărgi
"
marginile 21imţate.
Dimensiuni: L= 403 cm; 1 = 86 cm
Alţi para n'aetri: Roşu, negru, galben, verde,
alb, roz, or�nge.
Material:llână, cânepă
1 3/4 sec. XIX Stare de conservare:
Tehnică: $rzit cânepă, bătut lână, ţesut în două
Foarte bună
iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse,
Inscripţii: franjuri în date din firele de urzeală. Piesă
Achiziţie 1 976; corn.
·
alcătuită di, tr-o foaie.
Dumbrăverii, j�d.
Descriere: Decor geometric cu câmp continuu
Suceava, Mihai Lucreţia
bazat pe p�ncipiul alternanţei ritmice a
Achiziţionat de G. Lazăr,
motivelor � i culorilor. Motive geometrice
I. Gaiţă
dispuse în egistre tr;msversale pe Joată
N.C. 60828-24,25
s�pr��aţa: ărgi l�te ·şi în �ste s !mp Ie altern �te
cuvargt al se cu unda apet"-·ştrun_ de v-un cu
nifilginile î trepte.
Dimensiu i: L= 275 cm; 1 = 91 cm
Alţi para n; etri: Negru, galben, maron, alb, lila,
orange.
- Materia : ână, cânepă;
1 4/4 sec. XIX Stare de conservare:
Tehnică: rzit cânepă, bătut lână; ţesut în două
Foarte bună
iţe cu urze lă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse,
Inscripţii: franjuri î odate din firele de urzeală. Piesă
Achiziţie 1976, Straja,
alcătuită di rtr-o foaie.
jud. Suceava
,
Descriere: ! Decor
geometric dispus pe toată
N.C. 61535-17, 1 8
suprafaţa piesei. Câmpul este limitat, pe laturile
..
lungi, de b � rduri cu dreptunghiuri şi triunghiuri
alternate ctpmatic; pe laturile scurte de vărgi
simple.Câ pul decorat cu motive compy�eodin
rombufi
. .. zimţate, .flori sţj!ţ?;iM��i!��;� �' . şi riunghiuri
. . 1\
piii.tornice.
;:'"
. criiO:.i
//�:·
.::>"::: ·:\
/.
DîmciiSiu i: L= 414 cm·' 1= 101
'
Alţi (mr� etri: Fondul: negru; alb}\ � � ���/
portocahu, mov, grena, verde, marorl�'-. ·�· ....,. .. ,
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22. M.S. 28814,
Covor (Lăicer,
Păa·etar)

Autor: Atelie•·: gospodărie
Zonă/centru:
Moldova, Bucovina,
Straja, jud. Suceava

!
24.

;

;

'
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.'

M.S. 29027,
Covor (Lăicer,
Păretar)

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru:

Moldova, Bucovina,
Straja, jud. Suceava

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru:
Moldova, Rădăuţi,

jud. Suceava

.•·

.

l

.

�

\ână, cânepă, mătase;
Tti)Îiică: Urzit cânepă, bătut lână şi mătase;
ţesut în do ă iţe cu urzea!� ascunsă, ales cu fire
îfitrepătru e, franjuri înnodate din firele de
urzeală. Pi să alcătuită dintr-o foaie.
Descriere: Decor flora! stilizat dispus în
Ma.terhll:

1

23. M.S. 28823,
Covor (Lăicer,
Păretar)

'

�

1/4 sec. XX

l

4/4 sec. XIX

spetea:za, f!anjuri �in fire de ur�eală înnodate.
PiG�i( alcăt�ită dintr-o foaie.
De�c riere Compoziţie ornamentală lineară

�

bazată pe , incipiul simetriei verticale şi al
alternanţei fitmice a motivelor şi culorilor.
Decor geo!Petric dispus în registre transversale
pe toată su�rafaţa piesei: vărgi late şi înguste,
simple, alt :ate cu vărgi alese cu linii punctate.
Dimensiu i: L= 510 cm; 1= 63 cm
Alţi parar etri: Negru, roşu, portocaliu, verde,
_galben, an J mov, grena.
Material: ână, cânepă;
Tehnică: rzit cânepă, bătut lână; ţesut în două

'

1/4

sec. XX

iţe cu urze Iă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse,
franjuri în odate din firele de urzeală. Piesă
.-;:::-. �- :•·-.
1
0

V

[
�

°

�:J;.J "i:'l
ilă'.
�

al<;atmta d ntr-o foa1e.
Ui.1,j ,
Iie.C,;lere nec� f şoometric di !p �s pe
/ :., "'r:
supr�faţa �eSei. Campul este l �m �ta� , � �tun.� � <· :�\ n
_ · >·
lung_t, de b�rdun_ cu dreptunghmn ŞI tnu ' ·gpH.JIJ.
.'f
.
�-.

''

Il .

Stare de conservare:
Foarte bună
Inscripţii: Achiziţie 1 976, Straja,

jud. Suceava, J�ra�lea
Veronica
N.C. 60756-33,34

l

V

Stare de conservare:
Foarte bună
Inscripţii: Achiziţie 1976, Straja,
jud. Suceava, Juravlea
Veronica
N.C. 6 1 534-26

registre tr sversale. Câmpul este limitat, pe
laturile Ju i de borduri cu vrejuri cu frunze şi
flori. Cârn . ui decorat şir de trandafiri cu frunze
1
şi albăstrele.
Dirnensiu �i: L= 472 cm; 1= 67 cm

Alţi para ll!{etri: Fondul: negru; alb, portocaliu,
gri, mov, \iţrde, alb, bleu.
Matel'ial: ână, cânepă;
Tehnică: rzit cânepă, bătut lână; ţesut în două
iţe cu urze lă ascunsă, ales peste fire cu

1

�:t.:�.���!;;,.:

�-

Stare de conl!ervn•·e:

Inscripţii: -

Foarte bună
Donaţie,

)

'

1961,

Straja, jud.

Suceava
N.C. 61559- 1' 5,16:
..

,

• '

�

..

'

'

t

alternate c matic; pe laturiţe scurte de vărgi
simple:Câ 1 pul de<(orat cu motive. compuse din
rofuburi şi riunghhiri zimţate, flori stilizate şi
pi�t�rni �e.
Dmiensm• �: L= 465 cm; 1= 1 00 cm
Alţi para11 etri: Fondul: negru; alb, galben,
_Qortocaliu, ibov, grena, verde, maron.
Material: 1ână, cânepă;
1/4 sec. XX
Tehnică: l r:zit cânepă, bătut lână; ţesut în două
iţe cu urze �ă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse
şi Karama11 cu găurele, franjuri înnodate din
firele de urtzeală. Piesă alcătuită dintr-o foaie.
Descriere: pecor geometric şi flora! dispus pe
toată supra aţa piesei. Câmpul este limitat, pe
laturile !un i, de borduri " dinţi de fierăstrău"
alternaţi cr matic pe segmente; pe laturile
scurte de v rgi simple.Câmpul decorat cu
regist�.lor Fitudin�l .�e buche�e: f� flori şi
.
.)_ ·
de.9ruci.
rate
frunze.sep
.
L
.,
Dimensim 1: L= 476 cm; 1 3 1 cm
Aiţi. 'para .J etri: Fondul: negru; roşu, verde
1
diferite nu 1bte, mov, alb, ciclamen.
Material: ână, cânepă;
1/4 sec. XX
1
Tehnică: l1rzit cânepă, bătut lână; ţesut în două
iţe cu urze lă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse,
franjuri îm ? date din firele de urzeală. Piesă
alcătuită di �tr-o foaie.
Descriere: pecor geometric şi flora! dispus pe
toată supra aţa piesei. Câmpul este limitat, pe
laturile !un i, de borduri " dinţi de fierăstrău"
."': ,-, 11�!'
: > "
alternati' cr 1 matic pe segmente; pe laturile
/· ' { '
·.�
s �urte d� v�r�i sim yle. Câmpul cu dec ţ)ilîear \'�
. faţa de axa centralav - 'f,�istr�
dtspus stm �ne
'f�,
t �a�s�ersal � : vă �gi - �I ese cu pistor� ice\\;[�c a.r.�·. /
._IJistcn'�;� pt_�tornme; . flon,_ rombun cu M:atgimle
.
_

l

j

·

M.S. 29028,
Covor (Grindar,
Cordăraş)

25.

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru:
Moldova, Rădăuţi,
jud. Suceava

•

26.

'

•· .•

M.S. 29029,
COVOR
(Păretar, Lăicer)

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru:
Moldova, Rădăuţi,
jud. Suceava
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Stare de conservare:
Foarte bună
Inscripţii: Donaţie, 1 977, Rădăuţi,
jud. Suceava, Pînzariuc
Titiana
.
N.C. 60745-5,6

� \:
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Sta•·e de conservare:
Foarte bună
Inscripţii: Achiziţie 1 977, Rădăuţi,
jud. Suceava, Pînzariuc
Titiana
N.C. 608 11-37; 61563-2;
6 1561-3

1'
i

'
:

i

'

' '

Dimensiu �: L= 423 cm; 1 = 67 cm
Alţi pam etri: Negru, roşu, verde, mov, alb,

în trepte.

ciclamen, �!ben, maron, ortocaliu.
1/4 sec. XX
Sta•·e de conservare:
Material: 1ână, cânepă;
27. 1 M.S. 29030,
Foarte
bună
rzit
cânepă,
bătut
lână;
ţesut
în
două
Tehi!ică:
Covor (Lăicer,
Inscripţii:
ă
ascunsă,
ales
cu
fire
întrepătrunse
iţe
cu
urze
Păretar)
Achiziţie
1977,
Radăuţi,
şi
Karama
1
cu
găurele,
franjuri
înnodate
din
Moldova, Rădăuţi,
jud.
Suceava,
Pînzariuc
fi
r
ele
de
ur
eală.
Piesă
alcătuită
dintr-o
foaie.
jud. Suceava
Descriere: 1 ecor geometric şi scheomorf
Titiana
N.C. 60756-35,36
dispus pe t . ată suprafaţa piesei. Cârnpul este
limitat, pe aturile lungi, de borduri "dinţi de
fierăstrău" lternaţi cromatic pe segmente; pe
laturile seu e de vărgi simple. Câmpul cu decor
linear disp s simetric faţă de �xa longitudinală:
şir de rom uri mari, concentrice cu motive în
interior - c Jci, coarnele berbecului, pistornice,
flori. Pe re � ul câmpilui romburi mici şi cruci.
1
Dimensiu i: L= 498 cm; 1 92 cm
Alţi p�ra etri: Negru, portocaliu, verde două
n4l;!-nte� cic amen, galben, violet, bleumarin,
mli\ v ,, vi in 11, alb.
'l
---- ----+-:
o=------r-=::-:
19
::-:
3:-:
--r
s t _r__d-c-__
-t-l' {i-l te rial: ână
o n_s_e_
_
-:
----:2::-:8:-.t-;:M
-=-::
. S:- .-:2:-:9:-:1:-::: 9-=
-:i::i -- ---- ;;Ah--:;-;-ă1- an
to_ r_:-:;-;
7,--, - ---t--:A;:-u- :a e e c_
rv
a r-e-: --l
Tehnică: rzit şi bătut lâriă; ţesut în două iţe cu
Catrina
Covor (Lăicer)
Foarte bună
urzeală as9v nsă, ales cu fire întrepătrunse şi
Atelier: gospodărie
Inscripţii: karamani tăieturi, franjuri înnodate din firele
Zonă/centru:
Achiziţie 1977, corn.
de urzeală. iesă alcătuită dintr-o foaie.
Moldova, corn.
Ghimeş, zona Valea
Descriere: Decor geometric dispus în câmp
Ghimeş, zona Valea
Trotuşului, Bacău, Sabău
j
continuu p . toată suprafaţa piesei: vergi simr.le
Trotuşului, Bacău
Gheorghe
alternate c vergi alese motivul "unda ap �!,'{;:s;;:mii
N.C. 6083 1 -24,25
· ·> ·-�J:-"
Dimensiu�i: L= 155 cm; 1 = 121 cm ,!/,{."'
Alţi para etd: Portocaliu, bleu, ver � ; 'roş�\· , ; :
.
ne , alb, , rena, alben
.
\ �: . . _:.
Material: l ână, cânepă.
Autor: Maria Lungu
\,.·�: : :... . ,A�;J-'sec. XIX Stare de conse..Vare:
'l'ehnică: : rzit cân�pă, bătut lână;j_esut îirdqijf, --"
Atelier: os odărie
_(8110!1_Qlvor
Foatte bună

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru:

. •

· ·

·

�

·

r.

�
�

�

=

:

1
J�

�

{j

·.1

�
.:/' 'U•·�}

.�

j

l

(Lăicer)

Zonă/centru:

Moldova, s.Costişa,
corn. Frătăuţii Noi,
Suceava

�l

Inscripţii: Achiziţie 1 978, s. Costişa,

'
iţe cu urze lă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse,
franjuri din fire de urzeală înnodate. Piesă
alcătuită di tr-o foaie.
Descriere: compoziţie ornamentată lineară
1
bazată pe p incipiul simetriei verticale şi al
alternanţei itmice a n1otivelor şi c;:ulorilor.

corn. Frătăuţii _Noi;
Suceava, Lungu Iftimia
N.C. 6 1 537-6,7

Decor geo 1 etric1dispus pe toată suprafaţa piesei
în dlnip co 1 tinuu: vărgi simple alternate cu
vărgÎ alese u romburi cu marginile în trepte,

f

30. \ M.S. 29417
(81102), Covor
(Lăicer)

31. 1 M.S. 29418
(81103), Covor
(Lăicer)

Autor: Maria Lungu
Atelie•·: gospodărie
Zonă/centru:
Moldova, s. Costişa,
corn. Frătăuţii Noi,
Suceava

Autor: Maria Lungu
Atelier: gospodărie
Zonă/centru:
Moldova, s. Costişa,
corn. Frătăuţii Noi,
Suceava

cruci drept ., pătrate.
1
Dimensiu i: L= 483 cm; 1 = 68 cm
Alţi para :etri: Roşu, verde, mov, galben,
b.
negru,
4/4 sec. XIX
Material: 1ână, cânepă.
Tehnică: rzit cânepă, bătut lână; ţesut în două
!
iţe cu urze lă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse,
franjuri di fire de urzeală înnodate. Piesă
alcătuită di tr-o foaie.
Descriere: Compoziţie ornamentată cu câmp
continuu, azată pe principiul alternanţei
ritmice a otivelor şi culorilor, limitată pe
laturile lun • i de vărgi simple.
Decor. t eo 1 etric' dţspus pe toaţ� �uprafaţa piesei
,
în câ.mp c ti nuu : romburi con(:'entrice cu
m a f,gi n ile î 1 trepte - "roate" .
Dimensiu i: L= 420 cm; l = 68 cm

_gtij.t

1

�
�

l

Inscripţii: Achiziţie 1 978,

s.Costişa,

corn. Frătăuţii }{oi,
Suceava, Lungi.ţ Iftimia
N.C. 608 ll� �32)3

·

·

Alţi para , etri: Grena, alb, mov, ciclamen,
verde, gatbţn, portocaliu.

Material: ' ână, bumbac.
Tehnică: 1 rzit lână, bătut lână şi bumbac, ţesut

!

4/4 sec. XIX

în. două ite b u urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepăt� .1 e şi cu speteaza peste fire, :t):: a.Vj\id,· :. �-- .:\.
înnodate d n firele de urzeală.
Descl"iere: Compoziţie cu câmp conţi:p.uu , •· · · : ..> ·0\
dis us în r ·,gistre transversale e to JU\.\ su rafă
. :. a ,;,<·' ,)

i

Stare de conservare:

Fomte bună

:
\
'
�
'
.
)
·
:
:
·
<�-�·-�- 1

/;.(�=-'>

"\ <

�

Stare de conserva•·e:
Inscripţii: -

Foarte bună

Achiziţie 1 978, s.Costişa,
corn. Frătăuţii Noi,
Suceava, Lut;}gu Iftimia
N.C. 608 1 7-34,35;
·

t;··

i_

'

.

�!

.

piesei dupa principiul alternaţei ritmice a
moţiveloc culorilor. Motive geometrice şi
scheomorfl . : grupe de vărgi simple alternate cu
vărgi alese cu linii punctate, "scăriţe" ,
"
"furculiţe .
Dimensiu i: L= 389 cm; 1= 26 cm
Alţi para etri: Negru, maron, roşu, verde,
galben, alb, albastru.
.
Material: ·ână, burribac.
Teţ._riică: l rzit lân�, bătut lână şi bumbac, ţesut
în dtiuă iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătrun�e şi cu speteaza peste fire, franjuri
înnodate d n firele de urzeală.
Piesă comJ usă dintr-o foaie.
Descriere: Compoziţie cu câmp continuu
dispus în r . gistre transversale pe toată suprafaţa
piesei dupE principiul alternaţei ritmice a
motivelor i culorilor. Motive geometrice şi
scheomorn1. : grupe de vargt stmp 1 e a1 ternate cu
vărgi alese cu linii punctate, romburi în trepte,
"
"furculiţe
Dimensiu i: L= 3 5 8 cm; 1 = 26 cm
Alţi para etri: Negru, maron, roşu, verde,
.galben, alb albastru, grena, portocaliu.
Materiid: ,J ână, cânepă.
ŢeJn1ică: rzit cânepă, bătut lână; ţesut în două
iţe ci.i urze lă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse,
încheiat cu acul, franjuri înnodate din firele de
urzeală. P i s ă alcătuită d i n două foi .
Descriere: Compoziţie ornamentată lineară
bazată pe 1 rincipiul alternanţei motivelor şi
culorilor. I' ecor geometric şi vegetal stiliţ�<{(..; '., ,.
dispus pe toată suprafaţi piesei în cegis c

j

32.

M.S. 29419
(8 1 104), Covor
(Lăicer)

Autor: Maria Lungu
Atelier: gospodărie
Zonă/centru:

Moldova, s. Cosţişa,
corn. Frătăuţii Noi,
Suceava

'

33. :

M.S. 29437
(81122), Covor
(Cuvertură,
Lăicer)

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru:

Moldova, Rădăuţi,
jud. Suceava

�

·

transvers
ritmic cu

!

;

4/4 sec. XIX

.

Stare de conservare:

Inscripţii: -

Foarte bună

Achiziţie 1978, s.Co�tişa,
corn. Frătăuţii Noi,
Suceava, Lungu Iftimia
N.C. 60846-21122
. •

'

.

J

1

'

'

.

�.- -·

!

.

·

�

'

62824-16

ti<f
: grupe de vărgi simple alte��te . ··� :

rgi late alese cu buchete de b�te tre�-·
·

1/4 sec. XX

_ .

" :-c•>·.'\
_

�

-,

' :,?��·�)

Stare de consenrare:

Inscripţii: -

Foarte bună

Achiziţie 1978, Rădăuţi,
jud. Suceava, Pînzariuc
Titiana
N . C . 6153 8-9; 61537-8
'

'

':'.'_

:· �:·"!1�:_�-:j

. ... �,<. .

:

j

•

.

!i

34. M.S. 29439
(81124), Covor
(Cordăraş,
Grin.dar)

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru:
Moldova, Rădăuţi,
jud. Suceava

frunze.
Negru, gall en, roşu, verde, alb, mov.
Dimensiu11 i: L= 2 1 5 cm; 1 = 1 58 cm
Alţi paran et.-i: Negru, maron, roşu, verde,

galben, alb albastru, grena,...Q_ortocaliu.
Material: ână, bumbac.
Tehnică: l rzit lână, bătut lână şi bumbac, ţesut
în două iţe FU urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătrun e şi cu speteaza peste fire, fi·anjuri
înnodate dip firele de urzeală.
Pie.să comr usă diritr�o foaie.

Desniere:

1/4 sec. XX

Stare de conservare:

Inscripţii: -

Foatte bună

Achiziţie 1978, Rădăuţi,
jud. Suceava, Pînzariuc
Titiana

·

Compoziţie cu câmp \:ontinuu
dispus în n gistre transversale pe toată suprafaţa
piesei dup2 principiul alternaţei ritmice a

N.C.

60745-7,8

motivelor � i culorilor. Motive geometrice şi
scheomorfl : grupe de vărgi simple alternate cu
vărgi alese cu linii punctate, "scăriţe",
"
"furculiţe
Negru, ma on, roşu, verde, galben, alb, albastru,
portocaliu.

'
i

'
:
'
�;

.,
.,

35.
1

M.S. 29440
(81125), Covor
(Cordăraş,
Grindăraş)

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru:
Moldova, Rădăuţi,
jud. Suceava

·.

DimensiUI i: L= 380 cm; 1= 26 cm
Alţi para11 et.-i: Negru, maron, roşu, verde,

Material: lână, cânepă.
Tehnică: l!Jrzit cânepă, bătut lână, ţesut în două

galben, alb albastru, portocaliu.

r

1/4 sec.

iţe cu urze lă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse
şi cu sJietei za peste fire, franjuri înnodate din
.
fi, ,.,.
. de u 1 ala. .
Pi e�ă corn usă dintr-o foaie.
Descriere: Compoziţie cu câmp continuu
dispus în r. gistre transversale pe toată suprafaţa

�

�

� "irt ;

vă�gi alese cu linii_Qunctate, "scărlte'iJ::
\'

'

-�

'·{;:,•�:\:., ,
!
'
'
' . .. <.>J
'.
. �l�'.i�: <:·. /·
;.

:

XX

Stare de conservare:

Inscripţii: -

Foarte bună

Achiziţie 1 978, Rădăuţi,
jud. Suceava, Pînzariuc
Titiana
N.C. 60846-23,24

' · " •:" "

piesei du principiul alternaţei ritmice a . -:, --; -.·�
"'·J 10'
motivelor . i culorilor. Motive geometrj.ce şt·
scheomo �: grupe de vărgi simple alţ rh e cu,1

.

:
'
;

J•

-�

·�

·-

'r ·, ·

' ·

!J:.

�- .

-

36. 1 M.S. 29450
(8 1 1 35) Covor
(Cordăraş,
Grindăraş)
,

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru:

Moldova, Rădăuţi,
jud. Suceava

1:

37. 1 M.S. 29451
(81 136), Covor
(Cordăraş,
Grindăraş)

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru:

Moldova, Rădăuţi,
jud. Suceava

1
ll

'
Dimensiun : L= 3 5 7 cm; 1= 2 7 cm
Alţi para m:.b tri: Negru, maron, roşu, verde,
galben,.alb,_l albastru, portocaliu.
Material: ână, bumbac.
Tehnică U izit bumbac, bătut lână şi bumbac,
"

.

o\'

furculiţe" i linii punctate.

l:

1 1/2 sec.

L
ţesut în do iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătrun e şi peste fire cu speteaza, franjuri
înnodate di firele de urzeală. Piesă compusă
dintr-o foai .
Descriere: 1 ompoziţie cu câmp continuu
dispus Î!l re 1 istre tranşversale pe toată suprafaţa
piesei după principiu l alternaţei rhmice a
motivelor ş culorilor. Motive geometrice şi
sch61morfe grupe de vărgi simple alternate cu
vă.rgi alese u linii punctate, " scăriţe" simple şi
duble şi lini punctate.
1
Dimensiun : L= 357 cm; 1 = 27 cm
Alţi param� tri: Negru, maron, roşu, verde,
galben, alb,llalbastru, portocaliu.
1 1/2 sec.
Material: l�nă, bumbac.
Tehnică U it bumbac, bătut lână şi bumbac,
ţesut în dou iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătrunsb şi peste fire cu speteaza, franjuri
înnodate di ,l firele de urzeală. Piesă compusă
dintr-o foai .
Descriere: 1 ompoziţie cu câmp continuu
dispus în re 1 istre transversale pe toată suprafaţa
piesei dlipă rincipiul alternaţei ritmice a
motivelor ş" culorilor. Motive geometrice -şi· �� � � ;�
scheoinorfe grupe de vărgi simple alternate cu '{', "'\
vărgi alese ' u linii punctate, " scăriţe" imple şi
'?. 1\
l
duble şi li ni punctate.
· � )J
�· ./
Dimensiun : L= 370 cm; 1 = 28 cm '\
�
Alţi param tri: Negru, maron, roşu, ve�'de,

XX

f�
:

�

f

·

·

Stare de conservare:

Inscripţii: Achiziţie 1 978, Rădăuţi,

Foarte bună

jud. Suceava, Pînzariuc
Titiana
N.C. 6078 1-9, 1 0

·

fJ

,

,

.

XX

Stare d e conservare:

Inscripţii: Achiziţie 1 978, Rădăuţi,

Foarte bună

jud. Suceava, Pînzariuc
Titiana
N.C. 60747-29,30

,

.
.
.�

\�

galb�11, albJialbastru, portocaliu.
'
1 9 1 6 (?)
Material: ână, bumbac, cânepă.
Autot·: Guică Maria
38. 1 M.S. 29606
Tehnică: rzit cânepă, bătut lână şi bumbac;
Atelier: gospodărie
(81294), Covor
ţesut în do � iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
Zonă/centru:
(Păretar)
1 e, franjuri din fire de urzeală
întrepătrun
Moldova, s.
.
, înnodate. P esă alcătuită dintr-o foaie.
Negrileşti, corn.
Descriere: Decor geometric dispus în câmp
Bîrseşti, jud . Vrancea
continuu li 1 itat pe una din laturile lungi de
bordură cu �ecorată cu motiv compus din
triunghiuri egate prin cruci drepte. Câmpul ales
cu romburi concentrice cu marginile în trepte,
clepsidre, ruei drepte, pătrate.
Dimensiu r.= L= 306 cm; 1 = 79 cm
Alţi para etri: Negru, alb, verde, galben,
�io\et î�ch·�, roşu. (culori vegetale şi
tll!st n ale l
-:---:------;:--�----r-----rl-;-ri-:;-'
: --+-Autm
:-: :-:-::::-:
::-:29625
: .S.
--=-::
f--::-:-+M
Maţerial: ână, bumbac, cânepă.
·: Lechea
1 1 900 (?)
Tehnică: rzit şi bătut lână; ţesut în două iţe cu
Măriuţa
(81313), Covor
urzeală ase nsă, ales cu fire întrepătrunse şi
Atelier: gospodărie
(Păretar)
r:
peste fire, fanjuri din fire de urzeală înnodate.
Zonă/centru:
Piesă alcăt ită dintr-o foaie.
Moldova, s.
Negrileşti, com.
Descriere: JDecor geometric dispus în câmp
continuu, 1ispus în registre transversale pe toată
Bîrseşti, jud. Vrancea
suprafaţa p'esei: grupe de vărgi simple separă
registrele ese cu romburi simple - "gura
păpuşii" , s 1ăriţe duble, linii crenelate şi
:l
punctate, da apei - "coada rândunicii",
romburi c interiorul în tablă de şah.
Dimensiu i: L= 362 cm; 1 = 6 1 cm
Al fi'para etri: Roşu, alb, verde, neg �<<�;:; :IIJr1, . �
)
� · ) \\
galbe q , m vi, portQCil;l .1u (cu 1oq. .,vegeta /':.�
. .
e:.'.Şl
·c\
...- .
...�
.
1
..
/f . ' ·
\.- \
.

/

:L

1j

'

40. M.S. 29632
(81320), COVOR
__(Zăvadi!)_

,

1

.

Autor: Genuche
Maria
Atelier:_g_o�odărie

o

•

•

),

!

•

�

.

·.

Stare de conservare:
Foarte bună
Inscripţii: Achiziţie 1978, s.
Negrileşti, corn. Bîrseşti,
jud. Vrancea, Lechea
Stanca
N.C. 62573-27,28
'·

'

__ _

m!hJ,�ţţtale
1! j · '
��:-:
Mi; ftrial: lână, bumbac răsucit.
_
1 rzit bumbac răsucit, bătut lână şi
Tehnică:
,·

Stare de conservare:
Foarte bună
Inscripţii: Achiziţie 1978, s.
Negrileşti, corn. Bîrseşti,
jud. Vrancea, Păun
Valeriu
N.C. 62569-2,3

bumbac; ţ9sut în două iţe cu urzeală ascunsă,

-

<

1

·

'·f 1

W (?)

;/

'/

Stare de conservare:
Foarte bună
Inscripţii: -

1.1�

' •·

Zonă/centru:

•

Moldova, RucăreniSoveja, jud. Vrancea

1
• 1

'

;,
•
• �

ales ci.i fire întrepătrunse, încheiat cu acul,
fra�jurl dit fire de urzeală înnodate. Piesă
alcătuită d"h două foi.
Desc.-iere: !compoziţie ornamentală cu câmp
limitat de ( renare şi borduri.
Decorul câ�pului este alcătuit din motive
geometrice şi fitomorfe -un registru orizontal de
variante al romburilor concentrice cu marginile
în interior separate de pomul
în trepte şi bruci
1
vieţii ("rac ', "roate", "bărdace"). Chenarul,
mărginit la exterior de linii în zig-zag (vrej
stilizat) pe aturile lungi şi vărgi înguste pe cele
scurte, est lales cu romburi cu cârlige şi coarne
alternate c P.matic ("raei)".
Dimensiu i: L= 480 cm; 1 = 147 cm
Alţi para 1 etri: Nţgni, verde, roşu, roz, galben,
albastru, al ' ' (culori' vegetale Şi inâustriale.
1 4/4 sec. XIX
Miţterial : ână, cânepă.
Tehnică: rzit cânepă, bătut cânepă şi lână;
ţesut în do ă iţe cu urzeală ascunsă, ales cu
v i runse şt• peste fitre cu speteaza,
fitre mtrepa
franjuri di fire de urzeală înnodate. Piesă
alcătuită di tr-o foaie.
Descriere: Compoziţie ornamentală lineară
bazată pe rincipiul simetriei verticale şi al
alternanţei itmice a motivelor şi culorilor.
Decor geo ,l etric şi flora) stilizat dispus pe
toată supra�aţa piesei, în câmp continuu: grupe
de vărgi si ple alternate cu linii p_u nctat�r:�i�"""': c:- ..
·' · l:·'-1 ' :·· �\
zaguri şi vtfgi alese cu trandafiri.
Dimensiu �r.: L= 452 cm ; 1 = 66 cm /( ' ·
Alţi paran etri: Negru, roşu, verde, :galben,
i':
:
:·It
Portocaliu, biclamen,
albastru
(culori
'v.ege
tale
'
j
/;
,
.r'" t:·_ ;/
şi i!!dustria'e.
M;it�rial: ână
1/4 sec. XX

.
i.

Achiziţie 1978, RucăreniSoveja, jud. Vrancea,
Ghenuche Maria
N.C. 60801-10, 1 1

f

]

Autor: Moisiuc
41. 1 M.S. 29760
(81449), COVOR Nastasia

(Scorţar, Păretar) Atelier: gospodărie
Zonă/centru:

j
!

A

Moldova, Frătăuţii
Noi, Bucovina, jud,
Suceava

---.

�

1

42. M.S. 31271

1

1 Autor: -

1

1

•

/!;/'

'

·

1

·

.

,

" ·

.

\.

...

·

: �;\\
�

Stare de conserVare:
Inscripţii: -

Foarte bună

Achiziţie 1978, s. Costişa,
corn. Frătăuţii Noi,
Suceava, Moisiuc
Nastasia
N.C. 60823- 16, 17

Stare de conservare:

·

�
o

gospodărie

(83683), Covor

Atelier:

(Păretar)

Zon ă/centru:

Moldova, corn Ţepu,
jud. Galaţi

ir

�
�

Moldova, Neamţ

i:

303

1 92 cm

cm; =
L=
1
etri: Roşu, negru,

+1

portocaliu,
maron, v e n it, galben, lila, grena, alb.

Alţi para

43. 1 M.S. 31986
(84403), Covor
(Lăicer, Păretar)

Achiziţie 1 979, corn
Ţepu, jud. Galaţi, Mîndru
Ioan
N.C. 62503-27,28
Inscripţii: -

franjuri în bdate din firele de urzeală. Piesă
alCăţnită d tr-o foaie.
Dtsc•·iere Compoziţie cu câmp închis, limitat
de borduri e laturile lungi.
Decor geo . etric, dispus pe câmp şi borduri.
Bordurile , linii crenelate încadrează câmpul
ales în "ta lă de şah" .
Dimensiu

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru:

Foarte bună

zit şi bătut lână; ţesut în două iţe
cu urzeală scunsă,. ales cu· fire .întrepătrunse,

Tellnică:

Material: ână
Tehnică: zit şi bătut lână; ţesut în două iţe,
culori na Jrale şi industrial�

)

J�
f(

1 4/4 sec. XIX

ales cu fir 1 ntrepătrunse, franjuri din fire de
urzeală în �date.
Descl·iere: riesă. al��tuită. di�tr-? fo�i�. .
.
It ut t �e !mn
D�cor, cu ·�mp c?qtmuu
. r! �
crll;:t;�elate
latunle lungi ŞI varg1 simple p e

Stare de conservare:

Inscripţii: 1 904
Achiziţie 1 980, ��c��eşti, Il

Foarte bună

Segal Bernard
N.C. 608 1 1 -35,36

J,�eI

cei!; f". Gurte Câmpul decorat cu motive

geometric �ispuse longitudinal pe toată
.
suprafaţa esei: trei romburi mari,
concentric. cu marginile zimţate separate de
aceleaşi m bve de dimensiun'i mai mici
dispuse câ J1 două în şiruri transversale.
Dime n siu i: L= 257 cm; 1 = 73 cm
Al.ti para btri: Negru, roşu, alb, verde,
galben, m . culori naturale şi industrial�
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1 M.S. 3 1 987

(Lăicer, Păretar)

(84404), Covor

Autor: -

Stare de conşervare:

Zonă/centru:

Atelier:

gospodărie

Foarte bună

Achiziţie 1980� Bucureşti,
Segal Bernard
N.C. 6082 1 -32,33
Inscripţii: -

Moldova, Neamţ

· .
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45. J

46. J

M.S. 3 1988
(84405), Covor

(Lăicer, Păretar)

M.S. 32109
(84526), Covor
(Lăicer, Păretar)

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru:
Moldova, Neamţ

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru:
Moldova, Bucovina

�
i

toată supr �aţa piesei: registre transversale
alcătuite d n grupe de vărgi simple alternate cu
vărgi ales bu "piepteni", "spic", "scăriţe,
pomişo. fi. 1
_.; ; ·, 1 .
. : .
'
. cm· 1 73 'cm
Dimerlsiu i: L=·257
Alti· para letri: Negru, ;oşu;· alb, verde;
galben, m Iila. (culori naturale şi
industriale J
Material : ână
1 1/4 sec. XX
Tehnică: rzit şi bătut lână; ţesut în două iţe,
ales cu fir �ntrepătrunse, franjuri din fire de
urzeală în odate.
Descriere. Piesă alcătuită dintr-o foaie.
Decor geo ! etric dispus în câmp continuu pe
toată .supr rta piesei: registre 'transversale
alcătuite d 111 grupe de vărgi simple alternate
cu vărgi al ·�e cu "piepteni", "spic" , "scăriţe" .
Dimensiu i: L= 257 cm; 1 = 73 cm
Alţi para �Ţ� �tri: Negru, roşu, alb, verde,
��en, Ill_Q! (cl!l()ri naturale şi industriale).
-) .
Mater1'itl: l'ână :·:�'.:f
1 1/4 sec. XX
Te!�ri l �ă: !lrzit şi bătut lân,ă; ţesut în două iţe
cu tl.rzeală scunsă, ales cu fire întrepătrunse
şi karama i cu găurele, franjuri înnodate din
firele de u �eală.
Descriere Piesă alcătuită din două foi (două
grindare iddntice unite pe lungime).
C6mpoziţi eu câmp închis limitat de borduri
cu ;·;dinţi d fierăstrău" alternaţi cromatic, pe
segmente. 1 ecor geometric dispus uniform
pe toată su rafaţa piesei: romburi cu �:c-.--:
marginile 1 1 trepte şi interiorul în "t j:l;\oe 1'11 11 1 1'1,?;,·
Şah", cruc1 ' repte.
�,
. .o
.,{!-:: _.;:
...
.....
!1
�
l
Di�ensiu 1: L= 267 cm; 1 = ?6 cm �; ./, .,
�:)
Alţ1 paral!l�tn:. _Negru, alb, hla, ver · e. , - · ?
�- �

�

=

·
.

·

·,

··

.

·

·.

l

l
�

.

' �.:
' ..

�

••
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Stare de conservare:
Foarte bună
Inscripţii: Achiziţie 1980, Bucureşti,
Segal Bernard
N.C. 60831-20,21
·

Stare de ·conservare:
Foarte bună
Inscripţii: Achiziţie 1980, Bucureşti,
Răduleac Ana
N.C. 60758-20,21;
63896-33
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47.

M.S. 32652
(85069), Covor
(Lăicer, Păretar)

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru:
Moldova, Bucovina

' ;f

•

1

M.S. 32654
Covor
(Lăicer, Păretar)

(85071),

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru:
Moldova, Bucovma

.

• •

• ..

4$

1

�

deschis, orapge, cilamen, albastru, ocru,
galben (cu Jri naturale şi industriale).
1/4 sec. XX
Material: l l�nă
Tehnică: �rzit şi bătut lână; ţesut în două iţe cu
urzeală as 1nsă, ales cu fire întrepătrunse," peste
fire cu spe Jaza şi karamani cu tăieturi, franjuri
din fire de 1 rzeală înnodate.
Dts(:riere: Piesă alcătuită din două foi (două
grindare i tice unite pe lungime).
Compoziţi � �u câmp închis limitat de borduri cu
"dinţi de fi răstrău" alternaţi cromatic, pe
segmente. [�ecor geometric dispus uniform pe
toată supn frţa piesei: romburi" cu marginile în
trepte şi in riorul în "tablă de şah" , cruci
drepte.
Dimensiu 1: L= 13 8 cm; 1 138 cm
Alţi para � �tri: Negru, roşu, alb, galben,
maron, albaktru. (culori naturale şi industriale).
Material: l l�nă
4/4 sec. XIX
Tehnică: !frzit şi bătut lână; ţesut în două iţe
c� urzeală scun �ă, ales cu �re în�repătrunse
.
ŞI kara a ! l eu gaurele, franJun dm fire de
�
urzeala- m odate. . :
�.� � i;riere. Piesă ai�ătuită dintr-o foaie.
CQmpoziţi ornamentală lineară bazată pe
priacipiul i metriei orizontale şi al alternanţei
l
ritmice a '<!ltivelor
şi culorilor.
1
Decor geo etric, antropomorf şi fitomorf
disp� s pe � ��tă suprafaţ� piesei, în câ�np
.
contmuu h 1tat de latunle lung1. de va�g1�:.-,
. ,
cu coarne şi cîrlige, '. /;/
simple: ro buri
1
'/. <o
p1stormce, 9reng1 cu frunze, boboc flor�,.
lalele, cap t1e de fete.
(\:.:;. .
;;)
·'/
Dimensiu i·, . L= 330 cm· 1 = 63 cm'\\, ,,•. . · '"
'
Alti parametri: Negru, roşu,
alb, galbi!ij',t:�.-lr,n�'.�·' '/j

t,tr
j
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Stare de conserviire:
Foarte bună
Inscripţii: Achiziţie 1980, Bucureşti,
Petrescu Coineli�
N. C. 62617-4,5
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Stare de conservare:
Foarte bună
Insc ri.p.ţii: .
1980, Bucureşti,
AchlZlţle
Petrescu Cornelia
N.C. 60775-4,5

1

(

.

�

49.

J

M.S. 32656
(85073), Covor
(Lăicer, Păretar)

50. 1 M.S. 32657
(85074), Covor
(Lăicer, Păretar)

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru:
Moldova, Botoşani

Autor: Atelier: gospodărie
Zonă/centru:
Moldova, Botoşani

maron, alba'stru. (culori naturale şi
industrialell
Material: 'ână
1 4/4 sec. XIX
Tehnică: �zit şi bătut lână; ţesut în două iţe cu
urzeală asc�1 nsă, ales cu fire întrepătrunse şi
1 e, �mnod at.
�
karamam c 1 gaure
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie.
Comp�ziţi cu câmp li mitat de chenar �e :rei
. �s pe ch�nar y camp.
la� r� · Dec f veget�l dtsp
;
Chenarul a es vase cu flon putermc sttltzate.
C �mpul de \orat cu maci şi vase cu flori
Dimensiu : L= 23 5 cm; 1 = 85 cm
Alţi para btri: Verde, maron deschis, alb,
albastru, r $u, negru (culori vegetale şi
industriale
Material: �ână
1 4/4 sec. XIX
Tehnică: zit şi bătut lână; ţesut în două iţe
cu urzeală scunsă, ales cu fire întrepătrunse
şi karaman leu găurele, înnodat.
Descriere: Piesă alcătuită din două foi
încheiate p 1 Iungime. Compoziţie cu câmp
limitat de �enar mărginit pe laturile lungi de
linii dublu 1onturate şi de vărgi simple pe
cele scu.rte J pecor g�ometric şi vegetal dispus
.
pe chenar
_ �il cîmp_ .. Chenarul ales, cu un vrej
c4 ţlori, C 'Ppul d'ecorat cu două tipuri de
flori. aispu � în şiruri transversale alterna� e
1
ritmic.
�--·-Diniensiu i: L= 220 cm; 1 = 1 60 cqr;:,;�:;;1i.i1ia {:· .
' '·
'l ,. '
J
1
\
Alţi para -;:[etri: Albastru, maron�alb', roşu, ''··<��;
�egru; �al �l�n, vernil (culori vegdt�} erşi , ::
mdustnaletl
\\�;_: ·· ,:�· � '
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�
J

.

r

·

·

Stare de conservare!
Foarte bună
Inscripţii:
Achiziţie 1980, Bucureşti,
Petrescu Corneli�
N.C. 60843-5,6 . : .

-

.

·

,' .
;

:;

Stare de conservare:
Foarte bună
Inscripţii: Achiziţie 1 980, J:lucureşti,
Petrescu Corrietia
N.C. 62579-1 9,20 ·
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MINISTERUL CULTURII, CULTELOR $1 PATRIMONIULUI NATIONAL
Bucuraşli, 011347, Şos.ICisalan nr.30 , sector 1 , O.P.33, ROMANIA

DIRECŢIA MUZEE, COLECŢII ŞI ARTE VIZUALE
COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR

Nr.34 1 5/23 . 1 O .2009

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 23 . 1 O . 2009, în urma analizării Rapoartelor de

Expertiză şi a documentaţiei specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi
Colecţiilor a hotărât clasarea în categoria juridică Fond a patrimoniului

cultural naţional mobil a 50 bunuri cu semnificaţie etnografică, aflate în
patrimoniul Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" .

PREŞEDINTE
COMISIA NAŢIONALĂ A
MUZEELOR Ş I COLECŢIILOR

