ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

ORDIN
Nr.

,{:f-6 3 din

.2b. /(. b f

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;
A vând 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. 6688/ 19.11.2004 a Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;
Ministrul Culturii şi Cultelor emite următorul

ORDIN:
Art. 1 (1) Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, categoria juridică
"Tezaur", un număr de 10 (zece) bunuri culturale din domeniul etnografie, aflate
în patrimoniul Muzeului Bran, jud. Braşov, 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 Bran,
jud. Braşov, în vederea punerii lui în aplicare.

MINISTRUL CULTURII I
ACAD. RĂZVAN THE...,....,,....,"'".........,

COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢITLOR
DIRECŢIA MONUMENTE ISTORICE ŞI MUZEE
Nr. 66881 19.11.2004

HOTĂRÂRE DE CLASARE

din data de 18.11.2004, în urma analizării Rapoartelor de
Expertiză şi a documentaţiei specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi Co lecţi i lor
a hotărât clasarea în patrimoniul cultural naţional mobil, categoria jurid ică
"Tezaur", a unui număr de 1O ( zece ) bunuri culturale din domeniul etnografie,
aflate în patrimoniul Muzeului Bran, jud. Braşov, conform listei de obiecte anexată
solicitării de clasare.
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Nr.
crt.

Denumirea bunului
cultural

Autor(i), atelier, Titlu sau temă
(dacă este cazul)
marcă, şcoală,
atribuire (după
caz)

Material, tehnică, dimensiuni
(eventual dimensiunile
suportului) şi alţi parametri
de identificare (după caz)

Datare, anul
fabricaţiei
(după

caz)

Observaţii

(documente de
antecedente,
stare de conservare,
cantitate, date speciale referinţă,

prezenţa semnăturilor,
inscripţionărilor,
mărcilor)

1.0

1.

1.1
Cergă (procoiţă) -

1.2
Zona Bran

nr.inv. E 294
2.

Scoarţă (zăvastă)-

Zona Bran

nr.inv. E 311

3.

4.

Cămaşă până în
talie- nr,inv. E
1522

Zona Bran

Cămaşă bărbătească

Zona Bran

- nr.inv. E 1860

5.

Cămaşă bărbătească

- nr.inv. E 1859

Zona Bran

1.3

1.4
Lână, ţesut în două iţe, dat la
dârstă, dat la vâltoare,
L=260, LA=183
Lână, ţesut în două iţe, ales
cu găurele, motive
geometrice,romb,romburi
concentrice, L=205, LA=l31
Bumbac, amici, fir metalic,
ţesut în două iţe, încheiat cu
acul, brodat pe creţuri, L=47,
LA=86, LM=77, LAM=35
Bumbac, mătase, fir metalic,
ţesut în două iţe, încheiat cu
croşeta, brodat la fir, cheiţă
L=98, LA=l02, LM=64,
LAM=35
Bumbac, mătase, fir metalic,
fluturi, ţesut în două iţe,
încheiat cu croşeta, brodat la
fir, cheiţă, L=103, LA=l06,

1.5
1880-1890

1.6
Stare de conservare

1875-1900

Stare de conservare bună

1875-1895

Stare de conservare bună

1905-191 o

Stare de conservare bună
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conserv"'e bună

6.

Cămaşă bărbătească

Zona Bran

tip "poncho"nr.inv. E 2051

7.

Cămaşă bărbătească

Zona Bran

- nr.inv. E 1237

8.

Cămaşă bărbătească

Zona Bran

- nr.inv. E 1118

9.

Cămaşă încreţită-

Zona Bran

nr.inv. E 1188

10.

Cămaşă femeiască
fără poale- nr.inv.

E 1124

Zona Bran

LM=60, LAM=30
Bumbac, amici, fir metalic,
19 15-1925
Stare de conservare bună
ţesut în două iţe, încheiat cu
croşeta, cheiţă brodat la ftr,
L=24, LA=l07, LM=66,
LAM=37
Bumbac, amici, fir metalic,
Stare de conservare bună
1900-1915
ţesut în două iţe, încheiat cu
croşeta, brodat la fir cheiţă,
L= 103, LA= 108, LM=66,
LAM=29
Stare de conservare bună
Bumbac, amici, fir metalic,
1910-1920
ţesut în două iţe, încheiat cu
croşeta, brodat la fir, cheiţă,
ajur, L=97, LA=103,
LM=59, LAM=29
Bumbac, amici, fir metalic,
1875- 1890
Stare de conservare bună
ţesut în două iţe, încheiat cu
croşeta, brodat în cruci,
brodat peste fue, cheiţă,
L=130, LA=72, LM=75,
-=
~OM N~
LAM=32
Bumbac, amici, ţesut în două 1 900-r_12~ABINf ·r§~Je conservare bună
iţe, încheiat cu croşeta,
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brodat în cruci, brodat pe
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creţuri, tivit cu găurele, decor
în table, L=44, LA=68,
LM=69, LAM=29
~r-

