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Ordin Nr. .......

În conformitate cu prevederile ari. 12 alin. (1) - (5) şi ari. 14 alin. (1) din Legea nr.182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
Avăn d
Hotărârea

În vedere prevederile Cap. III din Normele de clasare a bunurilor culturale mobile, aprobate prin
Guvernului nr. 886/2008;

Ţinând

searna de

Hotărârea

de Clasare nr. 2712/29.11.2016 a Comisiei

Naţionale

a Muzeelor

şi

Colecţiilor;

În temeiul prevederilor ari. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi
Ministerului Culturii, cu modificările şi cornpletările ulterioare,

funcţionarea

Ministrul Culturii emite următorul:
ORDIN
Art. 1 Se clasează În patrimoniul cultural naţional mobil, În categoria juridică ,Fond", 30 bunuri culturale mobile
cu semnificaţie etnografică , aflate În patrimoniul Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud, prevăzute În Anexa care
face parle integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2 Direcţia Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la
prezentului Ordin Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud , În vederea punerii În aplicare.

Corina

cunoştinţă

a prevederilor

ŞUTEU

1
Nr. exemplare 1/3

Anexa la O.M.C. nr.4p.o.fJ..
Fişa

standard

din..lr:b.J!:-:c!.!?:~g

30 bunuri culturale mobile cu semnificaţie etnografică, clasate În categoria juridică "Fond ",
aflate În patrimoniul Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud
Nr.
crt.

1

Denumirea
bunului cultural
nr. de inventar

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

şi

şcoală ,

Material, tehnică , dimensiuni
(eventual dimensiunile suportului)
paramelri de identificare

Atribuire culturală: Bistriţa
anonim ,
Lucrat În atelier urban

cojoc femeiesc
Nr. inv. 12999

Meşter

Atribuire

culturală :

loc. Pinticu ,

Teaca , judeţ Bistriţa
anonim ,
Lucrat În atelier urban

comună

Năsăud , Meşter

3

Pieptar femeiesc
Nr. inv. 2668

Atribuire

culturaIă : loc . Bistriţa ,

jud.

Bistriţa Nasăud

Meşter

anonim
Lucrat În atelier urban

după

Materiali tehnică : piele ; blană ; arnici; mătase ;
curatit; albit; brodat dupa
desen , aplicatii
Dimensiuni: L: 115cm
Material i tehnică : piele; blana; arnici ; matase;
argasit; tabacit; curatat; albit; brodat dupa
desen; aplicatii
Dimensiuni: L: 71 cm

1912

Material i tehnică (text) : piele; blana ; arnici;
matase; argasit; tabacit; curatat; albit; brodat
dupa desen; Încheiat cu acul; aplicatii; n
Dimensiuni: L: 65cm

inceputul
sec.XX

1900

Material i tehnică piele; blana; arnici ;
matase; argasit; tabacit; curatit; albit ; brodat
dupa desen; aplicatii
Dimensiuni: L: 72 cm

Y. sec. XX

5

cojoc femeiesc

Atribuire

culturala : loc . Mărişelu ,
Comună : Mărişelu , Jud . Bistriţa

Datare 1/2
sec.XX

Nr. inv 11135

Nasaud
Mester anonim, lucrat in atelier rural

Material i tehnică : piele; blana ; arnici; matase;
argasit; tabacit; curatat; albit; brodat dupa
desen; Încheiat cu acul ;

Material i tehnică : piele; blana ; arnici; matase;
meşină ; argasit; tabacit; curatit; albit ; brodat
dupa desen;

prima jumat a
sec XX

-
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6

!.
Cojocel
barbatesc- \
Pieptar
\

,j,',
"/

,

,1

II

Atri,bui re ',c ulturala: loc: Perişor,
com : Zag /a, judeţ, Bistriţa Nasaud,
".':J
I

\\
~

bine conservata ,

buna de

de expus, bl ă niţă
În zoba gâtulu i
Inscripţie : 1900 Ale xandru Sotra
Bibliografie: Viorica Pascu; portul
popular din zona Năsăudului ;
AMET1965-1967 ; Cluj
Piesă bine conservata,
buna de
expus
Bibliografie:lulius Bieltz ; Portul
popular al saşilo r din Transilvania;
Caiete de artă popul ară; Sibiu;
1956
Piesa bun ă de expus , la
mâneci bl ă nita este deteriorată
Bibliografie:Viorica Pascu; Portu l
popular din zona Nă s ăudului ;
A.M .E.T. 1965-1967; Cluj ; 1969
Piesa

bun ă

puţin deteriorată

Atribuire culturală : loc. Budacu de
Jos, comună : Budacu de Jos,
judeţ
Bistriţa Nasaud
lucrat În atellier urban

I

Piesă

expus

Pieptar bărbatesc
Nr. inv. 1790

-

o b servaţii

caz)

4

<'

Stare de conservare,

fabricaţi ei

argăsit ; tăbăcit ;

2
Pieptar bărbatesc
Nr. inv. 1118

Datare, anul
şi alţi

Piesa bună de expus , bl ă n i ţă
deteriorata pe marginea. de jos a
cojocului
Bibliografie:Romulus Oş ianu ;
Aspecte privind evo l uţia portul
popular de la Ş ieu -Ş ieuţ , jud.
Bistriţa -Năsăud ; A. M.E.T.19651967; Cluj ; 1969
Piesa bine conservata , bună
de expus'

Nr. inv.12279

Mester anonim , lucrat in atelier rural

7

Pieptar
femeiesc
Nr. inv. 1189

Atribuire culturala : lulius Bielz; Portul
popular al saşilor din Transilvania;
Caiete de artă populară ; Sibiu ; 1956;
17-21 Bistriţa , jud. Bistriţa Năsaud
Meşter anonim , lucrat În atelier
urban

Material i tehnică : piele; blana ; arnici ; matase;
argasit; tabacit; curatit; albit; brodat dupa
desen; aplicaţii
Dimensiuni: L: 57cm

inceputul
sec.XX

8

Pieptar femeiesc
Nr. inv. 3315

Piesa bine conservata , bună de
expus

Pieptar barbatesc
Nr. inv. 12280

Materiali tehnică : piele ; blana; arnici ; matase;
argasit; tabacit; curatit; albit; brodat dupa
desen;
Dimensiuni: L: 45cm
Material i tehnică : piele; blana ; arnici ; matase;
argasit; tabacit; curatit; albit; brodat dupa
desen; aplicaţii
Dimensiuni: L: 53 cm

inceputul
sec. XX

9

Atribuire culturala : loc: Mărişelu Com :
Mărişelu , judej: Bistrita Nasaud
Mester anonim , atelier rural
Dimensiuni: L: 45cm
Atribuire culturala: loc. Perişor, com .
Zagra, judej: BISTRIŢA- NAsAuD
Mester anonim, atelier rural
( Salva)

prima jumat a
sec. XX

10

Pieptar femeiesc
Nr. inv. 3291

Atribuire culturala: localitate: Salva
comună : Salva, judej Bistrita Nasaud
Mester anonim, atelier rural

Materiali tehnică : piele; blana; arnici; matase;
catifea; fir metalic; argasit; tabacit; curatat;
albit; brodat dupa desen; Încheiat
Dimensiuni: L: 54 cm
Materiali tehnică : lână ; lânică ; ţesut În 4 iţe;
ales printre fire; ales peste fire; feston ; tivit
Dimensiuni: L 98 cm : La : 63 cm
Formă , decor, temă iconografică : zadie; motive
geometrice; cruce În x;

inceputul sec.
XX

Materiali tehnică : lină , lânică , ţesut În 4 iţe,
ales printre fire, ales peste fire , ales peste fire ,
feston , tiv it
Dimensiuni: L 90 cm : La: 59 cm

sfarsitul sec.
XIX-inceputul
sec. XX

Piesa bine conservata, bună de
expus
Bibliografie: Viorica Pascu ;
Portul popular din zona
Năsăudului ; A.M.E.T. , pe anii
1965-1967; Cluj; 1969
Buna de expus, broderia
deteriorată pe portiuni mici,
prezinta parti lipsa din blanita de
sub brat
Piesa bine conservata , bună de
expus
Bibliografie:Romulus Oşianu ;
Aspecte privind evoluţia portului
popular de la Şieu-Şieuţ , jud. BN ;
A.M.E.T. 1965-1967; Cluj ; 1969
Piesa bine conservata, bună de
expus

Materiali tehnică ): lână , lânică ; ţesut În patru
iţe ; ales peste fire; ales printre fire; feston
Dimensiuni: L 90 cm : La : 50cm

primul sfert al
sec. XX

11

Zadie cu trup
vâ năt

Nr.inv. 12511

12

Zadie cu trup
vânăt

Nr. inv. 12513

13

Atribuire culturala : localitate Mintiu
comuna Nimigea de Jos,
jud. Bistria Nasaud
Mester anonim , lucrat in gospodarie
in loc. Mintiu
Atribuire culturala : : localitate Mintiu
comuna Nimigea de Jos,
jud. Bistria Nasaud

Mester anonim , lucrat in gospodarie in
loc. Mintiu
. ,.' - -:'At~buire culturala: loc : Liviu
. RecJ~anu Comună : Năsăud
zadie /
Nr. inv. 3887 \
judej,\BISTRIŢA-NASAUD,
; Mester : Creţ Floarea , lucrat În
,. ,QosPodarie

~

\.

r

Dimensiuni: L 57cm ;

Formă,

decor, temă

iconoarafică : Zadie

sfarsitul sec.
XIX-inceputul
sec. XX

Bibliografie: Viorica Pascu;
Portul popular din zona
Năsăudului ; A.M .E.T.1965-1967;
Clui ; 1969
Piesa bună de expus, blanita de
pe marginea de jos este puâin
deteriorata
Bibliografie : lulius Bielz; Portul
popular al saşilor din Transilvania;
Caiete de artă populară ; Sibiu ;
1956; 17-21

Piesa bine conservata , bună de
expus

cu truD

2

vânăt ;

14

Zadie cu trup
vânăt

Nr. inv. 12496

15

Zadie- pânzătură
Nr. inv. 4973

16
Zadie
Nr. inv. 11132

motive geometrice

Atribuire culturala : localitate Mintiu
comuna Nimigea de Jos,
jud. Bistria Nasaud
Mester anonim , lucrat in gospodarie

in patru
ales peste fire; ales printre fire; feston
Dimensiuni: L : 91 cm: La : 60 cm
Formă , decor, temă iconografică : Zadie cu
trup vânăt; motive geometrice

sfarsitul sec.
XIX-inceputul
sec. XX

Atribuire culturala : loc: Neteni
comună : Mărişelu, judet: Bistrita
Nasaud
Mester anonim , lucrat in gospodarie

Materiali tehnică . lână ; lânică ; ţesută in 4
paiete, mărgele , croşetat
Dimensiuni: L : 102 cm: La: 52 cm

inceputul sec.
XX

Atribuire culturala: loc. Mărişelu , com .
Mărişelu, jud. Bistriţa Nasaud
Mester anonim, lucrat in gospodarie

Materiali tehnică ): lână; lânică ; paiete; ţesut
În 4 iţe ; ales printre fire; ales peste fire; tivit;
festonat
Dimensiuni: L : 90 cm: La: 60cm
Formă, decor, temă iconografică: zadie;
motive geometrice; motive florale;

inceputul sec.
XX

Material/tehnică) : lână , lânică ; ţesut
iţe ;

iţe ;

Piesa bine conservata , bună de
expus
Bibliografie: Romulus Oşianu ;
Aspecte prind evoluţia portului
popular de la Şieu-Şieuţ , jud.
Bistriţa-Năsăud ; AM.E.T.19651967; Cluj ; 1969
Piesa buna de expus, lipsesc
paiete de pe partile laterale
Bibliografie: R. Oşianu ; Aspecte
privind evoluţia portului popular
de la Şieu-Şieuţ , jud. Bistriţa
Năsăud ; AM.E.T.1965-1967;
Cluj ; 1969
Piesa bine conservata , bună de
expus
Bibliografie: Romulus Oşianu;
Aspecte prind evoluţia portului
popular de la Şieu-Şieuţ , jud.
Bistriţa-Năsăud ; AM.E.T.19651967; Cluj; 1969

17

Zadie
Nr. inv. 11133

Atribuire culturala: Atribuire culturala:
loc. Mărişelu, com. Mărişelu , jud.
Bistriţa Nasaud, mester anonim ,
lucrat in gospodarie

Materiali tehnică ): lână ; lânică ; ţesut În 4 iţe ;
ales printre fire; tiv it; festonat
Dimensiuni: L: 93cm , La : 53cm
Formă , decor, temă iconografică : zadie cu
trup vânăt ; motive flora le; motive fitomorfe

inceputul sec.
XX

Piesa bine conservata, bună de
expus
Bibliografie: Romulus Oşianu ;
Aspecte prind evoluţia portului
popular de la Şieu-Şieuţ , jud.
Bistriţa-Năsăud ; AM.E.T.19651967; Cluj ; 1969

18

Zadie
Nr. inv. 4802

Atribuire culturala: loc. Şieut , comună
Şieut , judet Bistriţa Nasaud
Mester anonim , lucrat in gospodarie

Material/tehnică : lână ; lânică ; ţesut in 4 iţe;
ales printre fire; tiv it
Dimensiuni: L: 92cm , La : 56 cm
Formă , decor, temă iconografică : zadie ;v râste ;
motive florale

inceputul sec.
XX

Atribuire culturala: loc. Ardan , com .
Şieu : juqel Bistriţa Nasaud
Mester ,anonim , lucrat in gospodarie in
loc. Ardan

Materiali tehnică : lână ; bumbac; ţesut În 4 iţe ;
cusut; croşetat ; festonat
Dimensiuni: L: 87cm, La: 57 cm
Formă , decor, temă iconografică : zadie; motive
florale

prima jumat a
sec. XX

Piesa buna de expus
Bibliografie: Romulus Oşianu ;
Aspecte privind evoluţia portului
popular de la Şieu-Şieuţ , jud.
Bistriţa-Năsăud ; AM .E.T. 19651967; Cluj ; 1969
Piesa buna de expus pe
portiuni mici prezinta pete albe

/

19

.."

~/,
Nr. inv. 4 .:03 .

bd',

1

i

1.

,

-

3

20

Zadie cu trup
vănăt

Nr. inv. 12915
21

Zadie cu trup
vânăt

Nr. inv. 12515

22

23

Zadie
(Şurţ)
Nr. inv. 12514

Atribuire culturala : localitatea Buduş
comuna : Budacu de Jos, jud. Bistrita
Nasaud,
Mester anonim , lucrati in gospodarie
Atribuire culturala localitate: Mintiu
Comună : Nimigea de Jos , jud.
Bistrita Nasaud,
Mester anonim , lucrat in gospodarie in
localitatea Mintiu

MaterialI tehnică : lână , lânică ; ţesut in patru
iţe ; ales peste fire; ales printre fire; feston
Dimensiuni: L: 95cm, La: 59 cm

prima jumat a
sec. XX

Material : lână ; Iănică ; ţesut in 4 iţe; ales
printre fire; ales peste fire; feston ; tiv it
Dimensiuni: L: 99cm , La: 59 cm
Formă, decor, temă iconografică :zadie cu
trup vânăt; vergi; motive geometrice

sfarsitul sec.
XIX-inceputul
sec. XX

Atribuire culturala localitate: Mintiu
comuna: Nimigea de Jos , jud. Bistrita
Nasaud,
Mester anonim , lucrat in gospodarie in
localitatea Mintiu

MaterialI tehnică : lână , lânică ; ţesut in patru
cusut; cheiţă ; tiv it; Împletit
Dimensiuni: L: 97cm, La: 81 cm

sfarsitul sec.
XIX-inceputul
sec. XX

Atribuire culturala :localitatea Şieu ,
comuna Şieu , judet Bistrita Nasaud
Meşter anonim , lucrat in gospodarie

Zadie cu trup
vânăt

Nr. inv 4801

iţe;

Formă, decor, temă iconografică : surţ ; motive
flora le; ghirlandă ; motive fitomorfe
Materiali tehnică : bumbac; lânică ; ţesut in 4
iţe ; ales printre fire; festonat; croşetat
Dimensiuni: L 96 cm ; La 52cm
Formă , decor, temă iconografică : zadie ;
motive flora le; trandafir; motive fitomorfe;
vârste

sfarsitul sec.
XIX-inceputul
sec. XX

24

Zadie
Nr. inv. 4708

Atribuire culturala: localitatea Sebiş
comuna Şieu\. , judet Bistrita
Nasaud
Me~ter anonim , lucrat in gospodarie in
localitatea Sebiş

Materiali tehnică: lână ; lânică ; ţesut În 4 iţe;
ales printre fire; tiv it; festonat
Dimensiuni: L: 98 cm ; La : 55cm
Formă , decor, temă iconografică : zadie cu
trup negru ; motive flora le; motive geometrice

inceputul sec.
XX

25

Zadie cu trup

Atribuire culturala: localitatea Sebiş
comuna Şieut, judet Bistrita Nasaud
Me~ter anonim, lucrat in gospodarie in
localitatea Sebiş

Materiali tehnică : lână ; lânică ; ţesut in 4 iţe;
ales printre fire; tivit; festonat; croşetat
Dimensiuni: L: 90 cm ; La 50cm
Formă , decor, temă iconografică : zadie cu
trup vânăt; motive flora le; motive fitomorfe

inceputul sec.
XX

Materiali tehnică : lână ; lânică; paiete; mărgele ;
fir metalic; ţesut În patru iţe; cusut; feston;

Inceputul
sec. XX

vânăt

Nr. inv. 4654

·f

26

Zadie cu tt p
vânăt

I

Nr. inv. 4652

A)ribLiire, culturala: localitatea Sebiş
, comuna', Şieut, judet Bistrita Nasaud
.. " Meşter ~nonim, lucrat in gospodarie in
,,' ' localitatea Sebiş
'1

croşetat

Stare de conservare relativ
buna , mici portiuni decolorate

Bine conservata,

bună

de expus

Piesa bună de expus
Bibliografie: Romulus O~ianu ;
Aspecte privind evoluţia portului
popular de la Şieu-Şieuţ jud.
Bistriţa-Năsăud ; A.M .E.T. ; Cluj ;
1969
Stare de conservare relativ
bună , piesa bună de expus
Bibliografie: Romulus Oşianu ;
Aspecte privind evoluţia portului
popular de la Şieu-Şieuţ, jud.
Bistriţa-Năsăud ;
A.M.E.T.19651967; Cluj;
1969
Stare bună de conservare, bună
de expus
Bibliografie:Romulus
O~ianu ;
Aspecte privind evoluţia portului
popular de la Şieu-Şieuţ, jud.
Bistriţa-Năsăud ;
A.M .E.T.19651967; Cluj ;1969
Stare de conservare: piese
bună de expus
Bibliografie: Romulus Oşianu ;
Aspecte prind evoluţia portului
popular de la Şieu-Şieuţ, jud.
Bistriţa-Năsăud ; A.M .E.T.19651967; Cluj; 1969
Piesa prezinta o mica portiune
decolorata;
Bună de expus

L: 103cm; La: 54cm

4

27

Atribuire culturala : localitatea Sebiş
comuna Şieul, judel Bistrita Nasaud
Meşter anonim , lucrat in gospodarie in
localitatea Sebiş

Zadie cu trup
vănat

Nr. inv. 4665

28

Atribuire culturala: localitatea Agrieş
comuna Târlişua , jud . Bistrita Nasaud

Zadie cu trup
vănat

Nr, inv. 12067
Meşter

29

Zadie-pânzătură

Atribuire culturala: localitatea Ruştior
comună Şieul, judetul BistritaNasaud
Meşter anonim, lucrat in gospodarie

Nr. inv. 1114

Atribuire culturala: localitatea Mintiu
,coriÎurt<;l Nimigea de Jos, judetul
Bisrtita
~asaud
~
I I 1

30
Zadie cu tureac
Nr. inv.

1 \~2

\,
.

"

anonim, lucrat in gospodarie

\.

•

,

1-,1;
l

/

Formă , decor, temă iconografică :zadie cu
trup vânăt; motive flora le; buchet; vrej
Materiali tehnică : lână; lânică ; ţesut În 4 iţe ;
ales printre fire; tiv it; festonat; croşetat
L: 98 cm ; La: 55cm
Formă , decor, temă iconografică : zadie cu
trup vânăt; motive florale ;

'1
sfarsitul sec.
XIX-inceputul
sec, XX

Materiali tehnică : lână ; lânică; ţesut În 4 iţe ;
cusut; tivit
L: 99 cm; La: 51cm
Formă , decor, temă iconografică : zadie cu
trup vânăt; motive flora le; motive fitomorfe

sfarsitul sec,
XIX-inceputul
sec. XX

Material tehnică: lână , lânică ; ţesut În 4 iţe;
cusut cu acul; mărgele ; paiete, feston
L: 100cm; La: 59cm
Formă , decor, temă iconografică : zadie ; motive
florale; ghirlandă; motive fitomorfe ; frunză ;
motive Qeometrice
Materiali tehnică : lână, lânică; ţesut În patru
iţe; ales peste fire; ales printre fire; feston
L: 98 cm; La: 62cm

sfarsitul sec.
XIX- inceputul
sec , XX

Inceputul
sec. XX

Piesa bine conservata , bună de
expus
Bibliografie: Romulus Oşianu ;
Aspecte prind evoluţia portului
popular de la Şieu-Şieuţ , jud .
Bistriţa-Năsăud ; AM .E.T.19651967; Cluj ; 1969
Piesa buna de expus
Bibligrafie : Romulus Oşianu ;
Aspecte privind evoluţia portului
popular de la Şieu-Şieuţ , jud .
Bistriţa-Năsăud ; AM ,E.T.19651967; Cluj ; 1969
Piesa buna de expus , stare de
conservare buna
R. Oşianu ; Aspecte privind
evoluţia portului popular de la
Şieu-Şieuţ jud , Bistriţa Năsăud ;
A .M.E.T.1965-1967 ; Cluj ; 1969
Piesa bine conservata, buna
de expus

Formă, decor, temă iconografică : zadie ; vârste;
motive geometrice; romb; cruce În x

,~

5

I

Nr.2712/29.11.2016

COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢII LOR

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 29.11 .2016, În urma analizării Rapoartelor de expertiză şi a
specifice, Comisia Naţională a Muzeelor ş i Colecţiilor a hotărât clasarea În
patrimoniul cultural naţional mobil , a 30 bunuri culturale cu semnificaţie etnografică În
categoria juridică Fond , aflate În patrimoniul Complexului Muzeal Bistriţa Năsăud.
documentaţiei
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