ANEXA

FIŞĂ STANDARD

Bunuri culturale mobile cu

semnificaţie artistică

Muzeului
Nr.

Denumirea bunului

Crt.

cultural

1
!.

2.

3.

Autor(i), atelier, marcA,
şcoaUi, atribuire
(dupA caz)

(1.2.)

1.1
Icoană

Icoană

Icoană

atelier Nicu la

atelier Banat

Savu
Arpaşu

4.

Icoană

Moga (?);
de Sus

atelier Braşov

Titlul sau tema
(dacA este cazul)

1.3

Arhanghelii
Mihail şi Gavril

clasate în categoria juridică Fond aflate în patrimoniul
de Artă al României

Naţional

Material, tehnicA, dimensiuni (eventual
dimensiunile suportului) ş i alţi
parametri de identificare (dupA caz)

(1.4)

tempera pe sticlă
40/35 cm
Jnv: 110010/i.2336

Data, anul
fabricatiei (dupli
' caz)

(1.5)
Secolul XIX

1.6
bună;

Stare de conservare: relativ
şi

Jacune minuscule ale

peliculei de culoare; rama uşor
desprinsă la colţuri şi atacată de
cari.
•'

tempera pe sticlă
26/20cm
lnv: 110011 / i.2337

Secolul XIX

S f. Gheorghe
omorând balaurul

tempera pe sticlă
49/43 cm
lnv: 110012/i.2338

1886

tempera pe sticlă
49/43 cm
lnv: 110013/i.2339

Secolul XIX

!ndurerată

(documente de referinţA,

date speciale·prezenţa semnAturilor,
inscripţion1\rilor, mArci lor ş.a.)

desprinderi

Iisus Hristos
lmpărat şi Mare
Arhiereu

Maica Domnului

Observaţii

antecedente, starea de conservare, cantitate,

Stare

de

desprinsă şi

conservare: mediocrA;
lacune ale peliculei de

culoare.
Stare de conservare: relativ bună;
culoarea căzută pe alocuri; rama
uşor ciobită.

Stare de conservare: mediocră;
numeroase cracluri şi desprinderi
ale peliculei de culoa~... ra~
desprinsă pe la colţuri, . J!ţa%i\~~ 1~·,
cari ca şi panou! din j,Îiş1ele Ş!i<j(e{ '
care este crăpat Ion git f!jnal. ~ ~
•,1

l~i
.
.
/
·~
;;il;

~:;/-

.

1
5.

1.1
Icoană

1.2.

1.3

atelier Ţara

Plângerea
Domnului

Făgăraşului

1.6

1.5

(1.4

tempera pe sticlă
52/27 cm
Jnv: IIOOJ4/i.2340

Secolul XIX

Stare de conservare: mediocră;
culoarea parţial căzută; rania uşor
desprinsă pe la colţuri, ataeată de
cari ca

şi

panou! din spatele sticlei

care este parţial desprins.
6.

Icoană

atelier Braşov

Maica Domnului
Îndurerată

tempera pe sticlă
52/46 cm
lnv: 110015/i.2341

Secolul

tempera pe sticlă
46/42 cm
lnv: Il 00 16/i.2342

1860

XIX

Stare de conservare: deteriorat!!;
pictura desprinsă masiv; rama şi
panou! din spatele stiei ei sunt
atacate masiv de cari; lipseşte

bagheta din dreapta a ramei.
7.

Icoană

Moga (?);
Arpaşul de Sţts
Savu

SUintul Nicolae

Stare de conservare: relativ bună;

rare lacune ale peliculei de culoare;
rama

uşor

desprinsă

la

colţuri,

8.

Icoană

Savu Moga (?);
Arpaşul de Sus

Sfântul
Haralambie

tempera pe sticlă
51/45cm
lnv: 110017/i.2343

1875

panou! crăpat longitudinal şi atacat
de cari.
Stare de conservare: mediocră;
cracluri, desprinderi şi lacune
minuscule ale peliculei de culoare;

9.

Icoană

atelier Transilvania

Buna Vestire

tempera pe sticlă
45/39cm
lnv: 110018/i.2344

Secolul XIX

Stare de

rama desprinsă la colturi.
mediocră;

conservare:

culoarea parţial căzută; rama uşor
desprinsă pe la colţuri, ataea~dc;..
cari; lacună în colţul dr.O~t•iltf~ti'&.:

/~l·

al ramei.
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MINISTERUL CULTURII $1 PATRIMONIUWI NATIONAL

Bucureşti, Dn347, $11S.IIiselen nr.30 ,seclor 1, O.P.33, ROMANIA

DIRECŢIA

MUZEE, COLECŢII ŞI ARTE VIZUALE
COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR
Nr.4590/26 .01 .2010

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 26.01.201 O, în urma analizării Rapoartelor de
a docmnentaţiei specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi
Colecţiilor a hotărât clasarea în categoria juridică Fond a patrimoniului
cultural naţional mobil a 9 bunuri cu semnificaţie artistică (icoane), aflate în
patrimoniul Muzeului Naţional de Artă al României.
Expertiză şi

Dr. Ernest. oh21ander -Târnoveanu

PREŞEDINTE

COMISIA NAŢIONALĂ A
MUZEELOR ŞI COLECŢliLOR

ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURJl ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

ORDIN nr.

rl,_0filt

din

03-o). ·

2010

Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 1902 din 23 decembrie 2009
pentru numirea Guvernului României ~
În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) - (5) din Legea nr.182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicatâ, cu modificârile si completările
ulterioare;

Având in vedere prevederile Normelor de clasarea bunurilor culturale mobile, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 886 din 11 .09.2008 ;
Ţinând seama de Hotârârea de Clasare nr. 4590/26.01.2010 a Comisiei Naţionale a
Muzeelor şi Colec~ilor;
În temeiul prevederilor art Il alin. (4) din Hotârârea Guvernului nr. 9/2009, cu
modificârile si completârile ulterioare,
Ministrul Culturii şi Patrimoniului

Naţional

emite următorul

ORDIN:
Art. 1 (1) Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, în categoria juridicâ
,,Fond", 9 (nouă) bunuri culturale mobile cu semnificaţie artisticâ (icoane), aflate în
patrimoniul Muzeului Naţional de Artă al României, prevăzute în Anexa care 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 Na~onal de Artă al
României, tn vederea punerii lui în aplicare.

