/

Ordin Nr. .....

J.~.......din .......f21:~.~........ 2015

In conformitate cu prevederile art 12 alin. (1) - (5) şi art 14 alin. (1) din Legea nr.182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural na9onal mobil, repubUcată;
Având in 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. 3575/28.07.2015 a Comisiei Na9onale a Muzeelor şi

Colec9ilor,
În temeiul prevederilor art 11 ain. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi
func9onarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
Ministrul Culturii emite următorul:

ORDIN

Art. 1 Se clasează in patrimoniul cultural na9Dnal mobil, in categoria .Tezaur', 11 bunuri culturale mobile,
aflate in patrimoniul Muzeului Judeţean Mureş, prevăzute in Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.

Art 2 Dinec9a
cunoştinţă

Generală Juridică şi Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la
a prevederilor prezentului Ordin Muzeului Judeţean Mureş, in vederea punerii in aplicare.

Ioan VULPESCU
Ministrul Culturii

Nr. exemplare 2/_3

Anexa la O.M.C .......... . .. din .... ........ ... ..... .
Fişa

standard
11 bunuri culturale mobile, clasate în categoria juridică Tezaur, anate În pntrimoniul Muzeului Judetean

Nr.
crt.

Denumirea bunului
cultural ş i numărul
de inventar al

Autor, atelier, marc A,
şcoală,

Titlu sau tema

atribui•·e

Material, tehnici, dimensiuni,
alti parameh·i de identificare

Dataranul

rabricaţiei

M.urcş

Observaţii/

Starea de conservare

acestuia

1.

Piesă

de mobilier
Nr. inv. 4972

Caserolă romană

2.

bronz
nr. inv. 3655

Bartholomeo Avner,
atelier transi l vănean
stil renascentist

Dulap renascentist

Loc de descoperire:
localitate Cristeşti ;
comuna Cristeşti :
judeJul Mureş

Medi u cultural
roman

Loc de descoperire:
Susenj, corn. Suse ni,
jud Mureş

Fibula de bronz de
tip passamantarie cu
3 spirale, placa
eliptică deeorată cu
motive geomelrice
de care sunt prinse 9
pandantive
lanceolate

din

Fibulă

din bronz
nr. inv. 193

3.

Opaiţ

Bronz, turnare
Dimensiuni :înăiJime : 1Ocm ~
diametru) buzei : 17,4 cm.
Descriere: vas înalt cu toarta
perforată la un capăt . Sub buză
decorat cu 2 caneluri, orodus italie
Bronz lucrat manual la rece,
ciocănire, cizelare, incizare
Dimensiuni: 22,7 x8,8 x3,9 cm;
G: 300,5g

MateriaV tehnică : lut, turnare
din pastă gălbuic cu angobă
roşie metalizată; disc dreptunghiular
impăr~t tn două registre pătrate .
Toarta este decorată cu o nervură
centrală, tenninată cu o
protuberan!ă de la eare pornesc două
rânduri de frunze sti lizate.
în soate are o aD ucătoare bifiză

Starea

de conservare

Loc de descoperire:
localitate Cristeşti ;
comuna Crisleşti ;
judeţul Mureş

OpaiJ roman cu 5
arzătoare

(po lil ychnis)

este

bună
Prima ju m ăt.

a sec. XVII

In scripţie

limba l atin ă
''Spes
mea
Chrisl.
Bartolome. Avner ", .. 1622"
în

Prima jumăt. a sec.l încep .see 11 p Chr.

Stare de conservare bună

Epoca bronzului
târziu Ha A l , See.Xll,
înainte de Chri stos

Starea de conservare este
bună cu patină nobilă pe toată
suprafaja piesei cu uşoare
unne de coroziune pe scutu l
fibulei

Opaiţ

nr. inv. 467

4.

Lemn de brad, fier forjat, sculptat,
pictat în tempera.
Dimensiuni : lungime: I52cm;
l ăJime 57,5cm ; îllăJ~rne 159 cm

•lil~ ··~ ,, ~~~-~ti

p. Chr.

~.... Mlillsreu

·~

din bronz

nr. inv. 123

Loc de descoperire:
localitate Sângeorgiu de
Pădure, comuna
Sângeorgiu de Pădure,

5.

Ceaun din bronz
cu ataşe cruciforme
(B2a)

Prima epocă a ficrului
HaB2, Sec. IX înainte

de Chr.

judeţul Mureş

Nr. 551

Mediu cultural roman
Loc de descoperire:

localitate Cristesti;

6.

comuna

Cristeşti ;

judeţul Mureş

Medalion votiv

roman Medalion

J>erioada

votiv sau tipar de

sec. Il- Ul p. Chr.

romană

ceramică

Piesa este bine conservată
Arc o patină de culoare
verde închis care este
acoperită de o depw1erc maro
închis pc toată suprafaţa , cu
uşoare unne de coroziune pc
partea inferioară a vasului.

Piesa este bine conservată,
cu unne de degradare numai
pe margine.

Pahar

de conservare este

nr. inv. 4469

7.

Autor: Johann Wagner
Atelier augsburghcz

Stil baroc

Pal1ar

16, Jcm;
diametru) gurii: 13,3 cm
diamctrul buzei : l0,6cm;
Iconografie dCcor: motiv beraldic

foarte

bună

lnscrip~ie
Srarşitul

sec. XVIJ

în limba latină .

"BETHLEN COMES
NICOLAUS şi IULIA
REDEI COMITINA,
Marcă/semnătură;

stema
Augsburg şi a
meşterului Johann Wa~ner
oraşului

Atelier orăşenesc din

8.

regatul maghiar,
probabil din Gyor .

2

Cazan medieval

din broz cu 3

9.

Sec. XV- începutul
sec. XVI-lea

picioare şi mâner,
denumit Grappe

Stare bună de conservare ;
are urme de patină pe
picioarele vasului.

Înălţime : 29,5 cm;
lungime: 22cm;
Lăi.ime 3 cm;

Nr. inv. 8115

Descriere: Cahlă

renascentistă

reprezentând un cavaler în

echipament de tu mir;
Scoală/atelier :

10.

Regatul

ungar,
stil renascentist

Cahlt:i cu cavaler

stilul annurii este caracteristic
evului mediu târziu; cavalerul e în
mişcare cu f.'lJa spre partea dreaptă ~
suprafaţa cahlei este decorată cu un
strat de vopsea de angobă de culoare
roşie şi albă; calul şi elementele
arhitectonice, flora le au culoarea
roşie

iar cavalerul

culoarea

şi

fundalul au

albă .

Iconografie, dCcor: cavaler
rcnasccntist, d6cor architectonic şi

flora! pictat

Nr. inventar 7877

Il.

Atelier maghiar
Stil: Renaştere

Cah/6 cu dragoni

Lut ars, sculptat, ·
Lungime: 22,1cm, llitime 1,7 cm;
'inlilţime : 23 ,2 cm

Descriere: cahlă renaascentistă
reprezentând doi dragoni încolaci!i
care
stema familiei

Prima jumăt a sec.
XVI

Stare bună de conservare;
piesa a fost restaurată :

