ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII, CULTE LOR ŞI PATRIMONIULUI

ORDIN nr.

,J..oţ}

din

,(!}-OJ...

NAŢIONAL

2009

Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 1360 din 22 decembrie
2008 pentru numirea Guvernului României;
Tn conformitate cu prevederile ari. 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,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886 din 11 .09.2008;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 66021/22.01 .2009 a Comisiei
NaţionaJe a Muzeelor şi Colecţiilor;
Tn temeiul prevederilor ari. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului
Naţional,

Ministrul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului

Naţional

emite

următorul

Art. 1 (1) Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, 40 (patruzeci)
bunuri culturale mobile cu semnificaţie etnografică, din care unul în categoria
juridică .Tezaur" şi 39 (treizeci şi nouă) în categoria juridică .Fond", bunuri aflate
în patrimoniul Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti , 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 Viticulturii şi
Pomiculturii Goleşti, in vederea punerii lui in aplicare.
~
,f;~\~

~-"-v·

THEODOR PALEOLOGU
MINISTRUL CULTURII, CULTELOR

ŞI PATRIMO

~

'"·.

'

1t~;;,\~.,.
,.. · 1

::1

N;JI_O~AL

lDRŞ\?1-- /

Anexa
FIŞA

STANDARD

MUZEUL VITICULTURII ŞI POMICUL TURII GOLEŞTJ, 40 de bunuri culturale mobile cu semnificaţie etnografică, din care 1 în categoria juridică
Tezaur şi 39 în categoria juridică Fond

Nr.
crt.

Denumirea bunului

cultural

Autor(i), atelier,
marca, şcoala,

atribuire (dupA
caz)

li. il

li. O

MUZEUL VITICULTURII

Jcoanii pe lemn (de
1.

vatră),

« Prăznicar«,

Oltenia, Glodeni, G01j,
1732

Titlul sau

tema (daci
este cazul)

Datare, anul
fabricaţiei

(dupii caz)

(dupA caz)

(i.:ll

(1.4)

Observaţii

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

referinţA,

speciale- ?t,:(e'nflt' 11/o~~~ ,
semnăturilor, ~~ sflpti~n.!rilor.~)
miirtll ras. a.") fA ..
(1. P- ;lui

(1.5)

'

ŞI POMICULTURII GOLEŞTI, 1 bun cultural mobil cu semnificaţie etnografică, clasat în categoria juridică T~t/
Material: blatul

Autor: anonim

Atelier: rural
ZonA/centru:
Oltenia, GLodeni,

Gorj

Material, tehnicA, dimensiuni
(eventual dimensiunile suportului) şi
alţi parametri de identificare

Prăznicar

şi

rama din lemn de fag,

baiţuri.
Tehnică: tăiat,

cioplit, fasonat, incizat,

1732

MUZEUL VITICULTURll ŞI
POMICULTURll GOLEŞTI
Stare de conservare: bună

sculptat.

Inscripţii :

Dimensiuni : L = 27,5 cm; 1 = 26,5 cm ~ gr. = 2
cm.
Alţi parametri: Fond: maron - culoarea
natura1ă a lemnului patinat.

caractere chirilice
Donaţie 1976 de Rizea lulian,

Nr. inv. 11780 (nr. inv. colectie 4422)

"A Mihail; 1732"-

Piteşti , Argeş

Valoare de inventar: 40000 lei

MUZEUL VITICULTURII

2.

3.

4.

ŞI

POMICUL TURII

Icoană

Autor: anonim

vatră),

Atelier: rural
Zoni/centru:
Oltenia

pe lemn (de
« Sf. Ioan
«, Oltenia,
2/2 sec. XIX
Botezătorul

Icoană

Autor: anonim

vatră),

Atelier: rural

pe lemn (de
"Sf. Arhanghel
Mihail", Oltenia, 2/2
sec. XIX

Icoană pe lemn (de
praznice) « Naşterea lui
Iisus Hristos; Botezul
lui Iisus Hristos «.
Muntenia, Buzău , 2/2
sec. XIX

ZonA/centru:

GOLEŞTI,

"Sf.loan
Botezătorul"

"Sf. Arhanghel
Mihail"

Oltenia

Autor: anonim
Atelier:
mânăstiresc

ZonA/centru:
Muntenia, Buzău

"'Naşterea

lui
Iisus Hristos;
Botezul lui
Iisus Hristos"

39 de bunuri culturale mobile cu senulificaJie elnognlfică, clasate în categoria juridică FOND
Material : blatul şi nuna din lemn de fag,
culori tempera, baiţuri
TehnicA: tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
pictat cu pensula.
Dimensiuni: L: 31 , 5 cm; 1= 21 cm; gr. =
2cm
Alţi paramentri: Fond: bleumarin, roşu,
negru, grena, maron
Nr.inv. 516 (nr. iov. colecţie 502)
Material: blatul şi rama din lemn de fag,
culori tempera, baiţuri
TehnicA: tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
incizat, pictat cu pensula
Dimensiuni: L = 28 cm; 1 = 18,5 cm; gr.
=2cm
Alţi paramentri: Fond: roşu, negru, ocru,
alb, maron, auriu
Nr. iov. 2596 (or. iov. colecţie 103)
Material : blatul şi rama din lemn de
brad, grund, clei, culori tempera, foiţă de
aur, vemiuri.
TehnicA: tăiat, ciolplit, fasonat, grunduit,
pictat cu pensula, fixare şi protejare cu
verni.
Dimensiuni: L = 27 cm; 1= 23 cm
Alţi paramentri: Fond: albastru, bleu,
alb, roşu, negru, verde, vernil, grena,
maron, lila, auriu
Nr. iov. 3047 (nr. inv.colecţie 309)

2

2/2 sec. XIX

MUZEUL VITICULTURll ŞI
POMICULTUR!l GOLEŞTI
Stare de conservar.e : b ~~~

crăpată

1

1{{'~. ~''<'1~
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Donaţie

1968

§
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2/2 sec. XIX

MUZEUL VITICULTURll ŞI
POMICULTURII GOLE~TI
Stare de conservare: bună
Inscripţii: "Arhanghelul Mihail caractere chirilice"
Achiziţie 1967 din Glodeni, Gorj
Valoare de inv.entar: 40 lei

2/2 sec. XIX

MUZEUL VITlCULTURll ŞI
POMJCULTURil GOLEŞTI
Stare de conservare: bună crăpată

Inscripţii: "Buna vestire;
Stretenie.. - caractere chlrilicc
Achizi~ie Aurelian Motomancea,
1968, Chiojd, Buzău
Valoare de inventar: 125 lei

Icoană

pe lemn (de

praznice), «Bunavestire

5.

Autor: anonim

"Bunavestire

Atelier:

{Blagoveştenie) ;

mânăstiresc

lntâ.mpinarea Domnului
(Siretenie) <<, Muntenia,

Muntenia, Buzău

Buzău,

Zonă/

centru :

2/2 sec. XIX

(Blagoveştenie)

Material : blatul şi rama din lemn de
brad, grund,_ clei, culori tempera, foiţă de

Domnului

aur, vemmn
Tehnici: tăiat, ciolplit, fasonat, grunduit,
pictat cu pensula., fixare şi protejare cu

(Siretenie)"

verni .

; Întâmpinarea

2/2 sec. XIX

MUZEUL VITICULTURII ŞI
POMICULTURII GOLEŞTI

'"·r"""

Stare de conservare: bună
Inscripţii :

"Buna vestire;

Strctcnie"- caractere chirihce

A~;.;..

1968, Chiojd, B }iiu" •
'<~~
Valoare de in~tar:!Iz3tei'-::,'1..
~
~~;J
~'j

Dimensiuni: L ~ 27 cm; 1= 23 cm
Alţi paramentri: Fond: albastru, bleu,
alb, roşu , negru, verde, vernil, grena,

"' ''!4

maron, lila, auriu.

6.

Icoană

pe lemn (de
praznice), « Adormirea

Autor: anonim
Atelier:

Maicii Domnului;
Schimbarea la faţă <<,
Muntenia, Buzău , 212
sec. XIX

mânăstiresc
Zonă/centru:

Muntenia,

Buzău

"Adormirea
Maieli
Domnului;
Schimbarea la
faţă"

Nr. iov. 3048 (nr. inv.colectie 3101
Material: blatul şi rama din lemn de brad,
grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,

verni uri

pe lemn

(împărătească) , "Sf.
Arhangheli Mihail şi

Gavriil", Muntenia.
Argeş , Y, sec. XIX
7.

Autor: anonim
Atelier:
mânăstiresc
Zonă/centru :

Muntenia,

Argeş

"Sf. Arhangheli
Mihail şi
Gavriil"

MUZEUL VITIClll:-TURll'Şl
POMICULTUI!JI GOLEŞTI
Stare de conservare: bună

Tehnică : tăiat,

ciolplit, fasonat, grunduit,
pictat cu pensula, fixare ş i protejare cu

Inscripţii : "Schimbarea la faţă;
Adormirea fecioarei; Eu sunt cel

verni.
Dimensiuni: L = 27 cm; 1= 23 cm

ce este"- caractere chirilice şi
greceşti

Achiziţie Aurelian Motomancea,
1968, Chiojd, Buzău

Alţi

Icoană

' ,

~~h,··~ ,,,~1'5;~
212 sec. XIX

parametri: Fond: albastru, bleu, alb,
roşu, negru, verde, vernil, grena, maron,
lila, auriu
Nr. inv. 3049 (nr. inv.colectie 311)
Material : blatul şi rama din lemn de brad,

212 sec.

grun~, ~lei, culori tempera, foiţă de aur,

XVIII

Valoare de inventar: 125 lei

MUZEUL VITICULTURII ŞI
POMICULTURll GOLEŞTI

vemmn .
TehnicA: tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
incizat, întărit, cu chingă pe spate,
grunduit, pictat cu pensula, fixare şi

Stare de conservare: bună -

protejare cu verni.
Dimensiuni: L = 63,5 cm; 1= 39 cm

Mihail

Alti parametri: Fond: albastru, alb, roz,
negru, verde, verni 1, grena, maron, ocru,

stratul pictural degradat pe mici
porţiuni.
Inscripţii : " Sfinţii Mari Voievozi
şi Gavriil; Bogatul

nemilostiv; IS XS"- caractere
chirilice
Achiziţi e

de Iliescu Constantin în

brun, auriu

1968 din

Piteşti

Nr.inv. 3531 (nr. inv.colectie 2196)

Valoare de inventar: 100 lei

Icoană

pe lemn

(împărătească),

8.

"Sf.

Ierarh Nicolae",
Muntenia, Argeş, Y2
sec. XIX

"Pistonic" (Pristomic,
Pristolnic), Muntenia,
Miroşi , Argeş , 1814
9.

Autor: anonim
Atelier:

" Sf. Ierarh

Material: blatul şi rama din lemn de brad,
grund, clei, culori tempera, foi!ă de aur,

mânăstiresc

Nicolae"

vemiuri.

Zonă/centru:

Muntenia, Argeş

Autor: anonim
Atelier: rural
Zonlilcentru:
Muntenia, Miroşi

Pristomic,
Pristolnic

TehnicA: tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
incizat, întărit, cu chingă, pe spâte,
grunduit, pictat cu pensula, fixare şi
protejare cu verni.
Dimensiuni: L = 64 cm; 1 = 39 cm
Alti parametri: Fond: albastru, alb, roz,
negru, verde, vemil, grena, maron, ocru,
brun, auriu.
Nr.inv. 35321nr. inv.colectie 2197l
Material: lemn de fug, baiţuri
TehnicA: tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
incizat.

Y:t sec. XIX

porţiuni.

"''""'"" ţ'···-

Inscriptii: "Sf. ErarhJ:iiFi.'J'l"J IS

ce este"- cara ~ clUtiti'ce ~\
Achizitie de Il 'seu C~pslântin'îr)
1968 din Piteşt "'1-A c; !!/ _,.
Valoare de inve~;uJRP ·I~i
~:;;:·

1814

Alţi

Nr.inv. 7993 (nr. inv.colectie 3629)

10.

,,Pistomic" (Pristomic,
Pristolnic), Muntenia,
Argeş , 2n sec. XIX

Autor: anonim
Atelier: rural
ZonA/centru:
Muntenia, Suseni,

Pristomic,
Pristolnic

Argeş

,,Pistomic" (Pristomic,
Pristolnic), Muntenia,
1873

Argeş,

Il.

Autor: anonim
Atelier: rural
Zonă/centru :

Muntenia,
Treţuleşti , Argeş

Pristornic,
Pristolnic

Material: lemn de fug
TehnicA: tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
incizat.
Dimensiuni: D = 23 cm; 1= 12 cm
Alti paramentri: Cromatica: negru gălbui
- culoarea naturală a lemnului patinat.
Nr.inv. 7996 lnr. inv.co1ectie 3631l
Material: lemn de fug, baiţuri
Tehnici: tăiat, cioplit, fasonat, scuJptat,
incizat.
Dimensiuni: D = 30,5 cm; 1= lO cm
Alţi paramentri: Cromatica:maron culoarea naturală a lemnului patinat.
Nr.inv. 8007 (nr. inv.colectie 3642)

4

~/

MUZEUL VITICULTURII ŞI
POMJCULTURII GOLEŞTI
Stare de conservare: bună
Inscripţii : Iisus Hristos
la
Nika, 7322 de la fucerea lumii caractere chirilice
Achizitie 1972, Miroşi , Argeş
Valoare de inventar: 50 lei
MUZEUL VITICULTURII ŞI
POMICULTURII GOLE~TI
Stare de conservare: bună
Inscripţii : Iisus Hristos Nikacaractere chirilice
Achiziţie 1971, Suseni, Argeş
Valoare de inventar: 250 lei
MUZEUL VITICULTURII ŞI
POMICULTURII GOLEŞTI
Stare de conservare: bună
Inscripţii : Iisus Hristos Nika, B
P; 1873 -caractere chirilice
Achiziţie 1972, Trctuleşti, Argeş
Valoare de inventar: 200 lei

de

Dimensiuni: D = 21 cm; 1= 7 cm
parametri: Cromatica: maron culoarea naturală a lemnului patinat

Argeş

MUZEUL VITICULTURII ŞI
POMICULTURII GOLEŞTI
Stare de conservare: bună stratul pictural degradat pe mici

2/2 sec. XIX

1873

Icoană pe lemn "Maica
Domnului cu Pruncul",
Muntenia, Argeş, 1864

Autor: anonim
Atelier:
mânăstiresc

Zoni/centru:
Muntenia, Argeş

"Maica
Domnului cu
Pruncul"

12.

Icoană

pe lemn

(împărătească) ,

13.

"Sffinta
Cuvioasă Paraschiva",
Muntenia, Argeş , 2/2
sec. XVIll

Material: blatul şi rama din lemn de brad,
grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,

cioplit, fasonat, sculptat,
incizat, întărit, cu chingă pe spaÎ.e,
grunduit, pictat cu pensula, fixare şi
protejare cu verni.
Dimensiuni : L = 46, 5 cm; 1= 44 cm
Alţi parametri : Fond: albastru; alb, roz,
negru, verde, vernil, grena, maron, aJb,
auriu.
Nr.inv. 802l(nr. inv.colectie 423)

mânăstiresc

Cuvioasă

Zonă/centru:

Paraschiva"

Tehnică: tăiat,

Muntenia,

Argeş

"Sffinta

212 sec.

xvm

Inscripţii: "Cuvioasa Paraschiva"
- caractere chirilice
Donaţie 1973, llie Rizea lulian,

Dimensiuni: L = 68 cm; 1= 44 cm
Alţi paramentri: Fond: albastru; alb, toz,

14.

Autor: anonim
Atelier: rural
Zonă/centru:

Muntenia,
Argeş

Săpata,

Nr.inv. 823l(_nr. inv.colectie 37341
Material: lemn de fag
Tehnici: tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
incizat.
Dimensiuni: D = 19 cm, I = 7 cm
A l ţi paramentri: Cromatica: negru gălbui
-culoarea naturală a lemnului patinat
Nr.inv. 8917 (nr. inv.colectie 464)

MUZEUL VITlCULT.~1V
POMICULTURII GOLEŞTI
Stare de conservare:
Satisfăcătoare - stratul pictural
degradat pe mici porţiuni.

cioplit, fasonat, sculptat,
incizat, întărit, cu chingă pe spate,
grunduit, pictat cu pensula, fixare şi
protejare cu verni.

Piteşti

Valoare de inventar: 150 lei

negru, verde, vernil, grena, maron, auriu.

"Cruce de mână" ,
Muntenia, Săpata,
Argeş, 1839

MUZEUL VITICULTURII ŞI
POMJCULTU!UJ GOLEŞTI
Stare de conservare: bună
stratul pictural degradat pe mici
porjiuni.
Inscripţii: "feciara maria,· Eu sunt
cel ce este; S. Gheorghe~ S. Ioan ;
ISXS ; M ; G ; 1864 ; -ii~"
(septembrie) 4" - ~tdf'
'-"
chirilice, greceşti, ci{re aq"J?tR
·--,: ~
Achiziţie de Vochln Filofl:'liii:îo ' li)
1973 din Moşoaia, · ~~eş ~ !.4 .:·1
7
Valoare de inventar.· ·-l'.QQJ_e· . !,~,/

Tehnică: tăiat,

Material: blatul şi rama din lemn de brad,
grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
vemiuri

Autor: anonim
Atelier:

1864

verniuri

1839

MUZEUL VITICULTURll ŞI
POMJCULTURll GOLEŞTI

Stare de conservare: bună
Inscripţii: Iisus Hristos Nika;
1839 -caractere chirilice
Achiziţie 1974, Săpata, Argeş
Valoare de inventar: 15 lei

Icoană

de lemn, "Maica

Domnului cu Pruncul",
Rusia, Orei, 4/4 sec.
XIX

Zonă/centru :

"Maica
Domnului cu
Pruncul"

Rusia, Orei,
Odrinsk:i

15 .

16.

Autor: anonim
Atelier: mânăstirca
Odrinsk:i

"Pistomic" (Pristomic,
Pristolnic), Muntenia,
Argeş , 212 sec. XIX

Material: blatul şi rama din lemn de brad,
grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
vernituri.
Tehnică: tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
incizat, intărit cu chingă pe spate,
grunduit, pictat cu pensula, fixare şi
protejare cu vernil.
Dimenisiuni: L = 29,5 cm; 1= 24 cm
Alţi parametri: Fond: argintiu, auriu,
roşu; alb, roz, negru, verde, vernil, grena,
maron, alb, auriu.
Nr.inv. 9235 (nr. inv.colecţie 109)

4/4 sec. XIX

2/2 sec. XIX

Autor: anonim
Atelier: rural

Pristomic,

Material: lemn de fag, baiţuri
Tehnică: tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,

Zonălcentru :

Pristolnic

incizat.

porţiuni .

Inscripţii : " Sporuciniţa greşnik ... "

- ''Preacu.rata

Dumnezeu Ap
păcătoşi "Achiziţie

de
1974 din s. R

Vrancea

Muntenia, Argeş

Icoană

pe lemn
"Sfânta
Treime; Înălţarea

Autor: anonim
Atelier:

" Sfânta

grun~. ~lei,

mânăstiresc

Treime;

vemmn.

Sfintei Cruci'', Oltenia,

ZonA/centru:
Otenia, Vâlcea

Sfintei Cruci"

(Prăznicar) ,

Vâlcea, Y. sec. XIX
17

şi rama din lemn de fag,
culori tempera, foiţă de aur,

Material: blatul
Înălţarea

Tehnică : tăiat,

cioplit, fasonat, sculptat,
incizat, întărit cu chingă pe spate,
grunduit, pictat cu pcnsula, fixare şi
protejare cu verni.
Dimensiuni : L = 44 cm; 1= 27, 5 cm
Alţi paramentri : Fond: albastru; alb, roz,
negru, verde, vernil, grena, maron,
galauriu
Nr.inv. 11743 (nr.

6

inv. colecţie

4385)

MUZEUL VITICULTURJl ŞI
POM!CULTURJl GOLEŞTI
Stare de conservare: bună stratul pictural degradat pe mici

Y.t sec. XIX

Valoare de inven
MUZEUL VIT!CULTURII ŞI
POMJCULTURJl GOLEŞTI
Stare de conservare: bună
Inscripţii : lisu~ Hristos Nika caractere chirilice
Achiziţie 1975, Argeş
Valoare de inventar: 50 lei
MUZEUL VITICULTURll ŞI
POMICULTURJl GOLEŞTI
Stare de conservare: bună stratul pictural degradat pe mici
porţiuni

Inscriptii: "Sf. Treime; Sf. Ilie,
Sf. lnan, Soborul Sfinţilor;

Constantin; Elena"- caractere
chirilice
de lliescu Cons~tin în
1966, Olteanca, Drăgăşani , Vâlcea
Valoare de inventar: 40 Ici

Achiziţie

Icoană

18

pe lemn,
-

Autor: anonim

"Prăznicar

Atelier:

" Prăznicar

Răstignirea", Şcoală

mânăstiresc

Răstignirea"

rusească, Rusia, Kazan,
4/4 sec. XIX

Zonă/centru :

-

Rusia, Kazan

Material: blatul şi rama din lemn de fag,
grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,

4/4 sec. XIX

foiţă de

argint, vemiuri.
Tehnici: tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
incizat, întărit cu chingă pe spate,
gruoduit, pictat cu pensula, fixare

MUZEUL VITICULTURll ŞI
POMICULTURll GOLEŞTI
Stare de conservare:
satisfăcătoare - stratul pictural
degradat pe mici porţiuni dar
destul de frecvente.
Inscriptii: "Preacurata Născătoare
de Dumnezeu din 1<=>Si
Nicolae făcătorul ţ}ii ili~fu'l>l'>-

şi

protejare cu verni.
Dimensiuni: L = 37,5 cm; 1= 31 cm
Alti parametri: Fond:argintiu; alb, negru,
verde, aerul, grena, roşu, maron, auriu,

~~
Achiziţie

alb, orange
Nr.inv. 11747 (nr. inv.colectie 4389)

din Piteşti,

li%i,l.i!i 19'1îi ~
;j;,-.:
f

.st.·

Valoare de inve
Icoană

pe lemn, "Marea

Deisis ..,

Şcoală

rusească,

Rusia, 4/4

sec. XIX

Autor: anonim
Atelier:

"Marea Deisis"

mânăstiresc

ZonA/centru:

Rusia
19.

Icoană

pe lemn (de
«Sf. Petru şi
Pavel <~ Oltenia,
Glodeni, Gorj ; 4/4 sec.
vatră),

XVIII
20.

Autor: anonim
Atelier: rural
Zonă/centru :

Oltenia, Glodeni,
GOJj

"Sf. Petru şi
Pavel"

Material: blatul şi rama din lemn de fag,
grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
foiţă de argint, verniuri.
Tehnici: tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
incizat, întărit cu chingă pe spate,
gruoduit, pictat cu pensula, fixare şi
protejare cu verni.
Dimensiuni: L = 64 cm; 1= 46,5 cm
Alti paramentri: Fond: argintiu; alb,
negru, verde, ocrul, grena, roşu , maron,
auriu, alb, orange
Nr.inv. 11755 (nr. inv.colectie 4389)
Material: blatul şi rama din lemn de fag,
culori tempera, baiţuri
Tehnici: tăiat, cioplit, fasonat, incizat,
sculptat, pictat cu pensula
Dimensiuni: L = 27 cm; 1= 17 cm; gr. =
2cm
Alti parametri: Fond: maron - culoarea
naturală a lemnului patinat ; roşu , negru
Nr.inv. 11779 (nr. inv.colectie 442ll

7

4/4 sec. XIX

MUZEUL VITIC
POMICULTURll G

1

Stare de conservare:
satisfăcătoare - stratul pictural
degradat pe mici por~uni .
Inscriptii: "Sf. Petru, Sf. Paul,
Dumnezeu atotputernic; .
-

.

slavonă
Achiziţie de Rizea Iulian în \976
din Piteşti , Argeş
Valoare de inventar: 500 lei

4/4 sec.

XVIII

MUZEUL VITICULTURll ŞI
POMICULTURll GOLEŞTI
Stare de conservare: bwtă
Inscripţii : "Petru, Pavel; IS HS;
NIKA;"- caractere chirilice
Donaţie 1976 de Rizea Iulian,
Piteşti, Argeş

Valoare de inventar: 50.000 lei

Icoană pe lemn
(molenie), "Sf. Ioan
Evanghelistul",
Muntenia, Argeş, 4/4
sec. XVID

Autor: anonim
Atelier:

lcoaoă

Autor: anonim
Atelier: şcoala de
la Corbi
Zonlt/centru:
Muntenia, Argeş

"Sf. Arhidiacon
Ştefan şi Sf.
Ierarh Nicolae"

Autor: anonim
Atelier: rural
Zonllcentru :
Oltenia, Drăgăşani

"Sf. Ierarh
Nicolae"

mânăstiresc

"Sf.Joan
Evanghelistul"

Zonlt/centru:
Muntenia, Argeş

21.

pc lemn, "Sf.
Arhidiacon Ştefan şi Sf.

22.

Ierarh Nicolae",
Muntenia, Corbi,
Argeş, 4/4 sec. XIX

Icoană

23 .

pc lemn, "Sf.
Ierarh Nicolae",
Oltenia, Drăgăşani , 2/2
sec. XIX

Material: blatul şi rama din lemn de
stejar, grund, clei, culori tempera, foiţă de
aur, vemjuri
Tehnică : tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
grunduit, pictat cu pensula, fixare şi
protejare cu verni.
Dimensiuni: L = 39 cm~ 1= 21 cm
Alţi parametri : Fond: albastru; alb, roşu ,
negru, verde, grena, maron, auriu
Nr.inv. 14466(nr. inv.colectie 5849)
Material : blatul şi rama din lemn de fag,
grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
verni uri
Tehnică : tăiat, cioplit, fasonat, incizat,
întărit cu chingă pe spate, grunduit, pictat
cu pensula, fixare şi protejare cu verni.
Dimensiuni: :L = 39 cm; 1= 26 cm
Alţi parametri: Fond: albastru; alb, roz,
negru, verde, ocrul, grena, maron, auriu
Nr.inv. 20324 (nr. inv.colecţie 7092)
Material: blatul şi rama din lemn de tei,
culori tempera, baiţuri
Tehnică : tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
pictat cu pensula
Dimensiuni: L = 18 cm~ 1= 16 cm
Alţi parametri: Fond: gălbui - culoarea
naturală a lemnului patinat ~ roşu, negru
Nr.inv. 2169 (nr. inv.colectie 1746)

8

4/4 sec.
XVIII

MUZEUL VITICULTURTI ŞI
POMICULTURII GOLEŞTI
Stare de conservare: bună
Inscripţii : "Sfântul Ioan
Blagoslovul" - .caractere chirilice
Achiziţie de Gorgoi M'. · r-î~
1978 din Piteşti de ~'HWI''If0ajja
Valoare de inven«
150:tJ Ci ·ii~
g
::."'
:\

4/4 sec. XIX

MUZEUL VITl~~~~·
POMICULTURII G
· '
Stare de conservare: bună stratul pictural degradat pe
anumite porţiuni.
Inscripţii : Sf. Arhid .. Ştefan; S.
Nikolae - caractere chirilice
Achiziţie de Voichin Filofj:eiu în
1984 din Ştefăneşti, Argeş
Valoare de inventar: 500 lei

2/2 sec. XIX

MUZEUL VITICULTURTI ŞI
POMICULTURll GOLEŞTI
Stare de conservare: bună -

~

J/;~

.f'

crăpată

Inscripţii : Sf. ~icola e- caractere
chirilice
Dona!ie 1968
Valoare de inventar: 30 lei

.~
Icoană

pe lemn
«Naşterea lui Iisus
Hristos", Muntenia,
Argeş , 4/4 sec: XIX

Icoană

pe lemn (de
vatră), « Iisus Hristos
Mare învăţător «,
Oltenia, Drăgăşani, 2/2
sec. XIX

Icoană

26.

mânăstiresc

«Naşterea

lui
Iisus Hristos"

Zonă/centru:

Muntenia, Argeş

24.

25 .

Autor: anonim
Atelier:

pe lemn, "
Maica Domnului cu
pruncul", Şcoală
rus ească, Rusia, Kazan,
4/4 sec. XIX

Autor: anonim
Atelier: rural
Zonă/centru :

Oltenia, Drăgăşani

Autor: anonim
Atelier:
rnânăstiresc
Zonă/centru :

Rusia, Kazan

..Iisus Hristos
Mare

ÎnvăJător"

" Maica
Domnului cu
pruncul"

Material: blatul şi rama din lemn de fag,
grun~. ~l ei , culori tempera, foiţă de aur,
venuun
Tehnică: tăiat, cioplit, fas onat, sculptat,
incizat, întărit cu chingă pe spate,
gruoduit, pictat cu pensu la, fixare şi
protejare cu verni.
Dimensiuni: L = 44 cm; 1 = 28,5 cm
Alţi parametri: Fond: albastru, verde;
alb, roz, negru, verde, cerul, grena,
maron, auriu.
Nr.inv. 2170 (nr. inv.colectie 1745)
Material: blatul şi rama din lemn de nuc,
culori tempera, baiţuri
Tehnică: tăiaţ cioplit, fasonat, sculptaţ
pictat cu pensula
Dimensiuni: L = 34 cm; 1= 25 cm; gr. =
3 cm
Alţi parametri: Fond: gălbui -culoarea
naturală a lemnului patinat; roşu , negru
Nr.inv. 2171 (nr. inv.colectie 1746)
Material: blatul şi rama din lemn de fag,
grund, clei, culori tempera, foiţ·ă de aur,
foiţă de argint, vemiuri
Tehnică : tăiaţ cioplit, fasonat, sculptaţ
incizat, întărit cu chingă pe spate,
gruoduit, pictat cu pensula, fixare şi
protejare cu verni.
Dimensiuni: L = 38,5 cm; l = 3 1 cm
Alţi paramentri: Fond: auriu; alb, roz,
negru, verde, ocrul, grena, ma ron, auriu
Nr.inv. 2304 (nr. inv.colecţie 1846)
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4/4 sec. XIX

MUZEUL VITICULTURII ŞI
POMICULTURII GOLEŞTI

Stare de conservare:
Satisfăcătoare - stratul pictwal
degradat pe mici porţiuni dar
destul de frecvente; icoana

afectată de agresar~ --

::-;;..

··"··· "NT ·,\.

Hristos"- carac - chi!) ' e 's. \
Achizitie de Ilie & Con~t;!Îitio îi'i

2/2 sec. XIX

1968, Piteşti,
~t:,{)~~. ~ 1
Valoare de inven
r.Je~~·
MUZEUL VITICULTURII"Şl
POMICULTURII GOLEŞTI
Stare de conservare: bun~ crăpată

Inscripţii:

IS XS - caractere

chirilice

4/4 sec. XIX

Donaţie

1968

Valoare

invent~ar :

30 lei

MUZEUL VlTICULTURII ŞI
POMICULTURII GOLEŞTl
Stare de conservare:
satisfăcătoare - stratul pictural
degradat pe mici por~uni dar
destul de frecvente
Inscripţii: indescifrabil caractere chirilice
Achiziţie de Iliescu Constantin în
1960 din s. Olari, c. Horezu,
Vâlcea
Valoare de inventar: 3321ei

Icoană pe lemn, "
Maica Domnului cu
pruncul", Şcoală
rusească, Rusia, Kazan,
4/4 sec. XIX

Autor: anonim
Atelier:
mânăstiresc
Zonă/centru :

"Maica
Domnului cu
pruncul"

Rusia, Kazan

27.

Icoană

Prăznicar - Răstignirea

Autor: anonim
Atelier:

"Prăznicar -

", Şcoală rusească,
Rusia, Kazan, 4/4 sec.
XIX

mânăstiresc

Răstignirea"

Rusia, Kazan

pe lemn, "

Zonă/centru :

Material: blatul şi rama din lemn de fag,
grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
foiţă de argint, vemiuri
Tehnică: tăiat, cioplit, fasonat; sculptat,
incizat, întărit cu chingă pe spate,
grunduit, pictat cu pensula, fixare şi
protejare cu verni .
Dimensiuni: L = 37 cm; 1= 31 cm
Alţi paramentri: Fond: auriu; alb, roz,
negru, verde, ocrul, grena, maron, auriu
Nr.inv. 2534 (nr. inv.colecţie 41)

4/4 sec. XIX

Material: blatul şi rama din lemn de fag,
grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
foiţă de argint, vemiuri
Tehnică: tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,

4/4 sec. XIX

·~~e~' )~, ~
·~,~,·m
Kazan"- slavo :&
2'f] '!<~
Născătoare de D

i

incizat, întărit cu chingă pe spate,

grunduit, pictat cu pensula, fixare şi
protejare cu verni.
Dimensiuni : L = 36 cm; 1= 30 cm
Alţi paramentri: Fond: argintiu; alb,
negru, verde, ocru!, grena, roşu , maron,
auriu, alb, orange.
Nr.inv. 7428 (nr. inv.colecţie 333)

28.

MUZEUL VITICULTURJI ŞI
POMICULTURJI GOLEŞTI
Stare de conservare:
satisfăcătoare - stratul pictural
degradat pe mici porţiuni dar
destul de frecvente

Achiziţie de M .:u
:..
Aurelian in 1
eq!~ '
G01j de la Chiril
6~"'
Valoare de inventa
·
MUZEUL VIT)CULTURJI ŞI
POMICULTURil GOLEŞTI
Stare de conservare:
satisfăcătoare - stratul pictural
degradat pe mici porţiuni dar
destul de frecvente
Inscriptii: " Preacurata Născătoare
de Dumnezeu din Ka.zan; Sf.
Nicolae făcătorul de minuni;"caractere chirilice
Achiziţie de Motomancea
Aurelian în 1971 din Şte[aneşti,
Argeş

"Pistomic" (Pristomic,
Pristolnic), Muntenia,
Sfârci, Argeş , 1932

Autor: anonim
Atelier: rura1
Zonă/centru:

Muntenia, Sfârci,
29.

Argeş

Material: lemn de tei,

Pristomic,
Pristolnic

Tehnică: tăiat,

baiţuri

cioplit, fasonat, sculptat,
incizat
Dimensiuni: D = 20,5 cm; 1= 7 cm; gr. =
3 cm
Alti paramentri: Cromatica : maron culoarea naturală a lemnului patinat
Nr.inv. 8001 (nr. inv.colecţie 3642)

10

1932

Valoare de inventar: 300 lei
MUZEUL V!TICULTURJI ŞI
POMICULTURU GOLEŞTI
Stare de conservare: bun ă
Inscriptii: " Iisus Hristos Nika;
1932"- caractere chirilice
Achiziţie 1972, Sfârci, Argeş
Valoare de inventar: 90 lei

"Pistomic" (Pristomic,
Pristolnic), Muntenia,
Sflirci, Argeş, 1923

Autor: anonim
Atelier: rural
Zonă/centru :

Pristornic,
Pristolnic

Argeş

incizat
Dimensiuni: D = 23 cm; 1 = 4. cm
Alti paramentri: Cromatica : maron culoarea naturaJă a lemnului patinat
Nr.inv. 8003 (nr. inv.colecţie 3638)

Autor: anonim
Atelier: rural

Material: lemn de tei, baiţuri
Tehnică: tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,

Muntenia, SÎarci,
30.

uPistornic" (Pristomic,
Pristolnic), Muntenia,
Sflirci, Argeş, 1930

Zonă/centru :

Pristornic,
Pristolnic

Muntenia, SÎarci,
Argeş

31.

Icoană

pe lemn
" Sfiinta
Cuvioasă Paraschiva",
Muntenia, Argeş , 4/4
sec.xvm
(împărătescă),

32.

Material: lemn de tei, baiţuri
Tehnică: tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,

Autor: anonim
Atelier:
mânâstiresc

" Sfiinta

Zonălcentru :

Paraschiva"

Muntenia,

Argeş

Cuvioasă

1923

Inscriptii: " Iisus Hristos Nika;
1923"- caractere chirilice
Achiziţie 1972, !oneşti , Argeş
Valoare de inventar: 90 lei

1930

Il

~'·\

MUZEUL VITIC)ffl'l"UR,ll ;ŞI

TU~:~rt&~T.l ~

POMJCUL
Stare
de conserv -~-; b~~/
.6~~
Inscripţii: " Iisus
·~s Ni~ '
1930"- caractere ch1~ 11J' ~~~\\1•::9"'·
Achiziţie 1972, Sflirci, Argeş
Valoare de inventar: 90 lei

incizat
Dimensiuni: D = 20,5 cm; 1 = 7 cm; gr. =
3cm
Alţi parameotri: Cromatica: maronculoarea naturală a lemnului patinat
Nr.inv. 8010 (nr. inv.colecţie 3645)
Material: blatul şi rama din lemn de brad,
grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
verni uri
Tehnică : tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
incizat, întărit cu chingă pc spate,
grunduit, pictat cu pensula, fixare şi
protejare cu verni.
Dimensiuni: L = 69,5 cm; 1 = 42,5 cm
Alţi paramentri: Fond : albastru ; alb,
roz, negru, verde, ocrul, grena, maron,
auriu
Nr.inv. 8238 (nr. inv.coleclie 3735)

MUZEUL VITICULTURII ŞI
POMJCULTURII GOLEŞTI
Stare de conservare: bună

4/4 sec.
XVlll

MUZEUL VITICULTURII ŞI
POMJCULTURII GOLEŞTI

Stare de conservare:
satisfăcătoare - stratul pictural
degradat pe mici porţiuni dar
destul de frecvente
Inscripţii: " Sf. Cuvioasa
Paraschiva"- caractere chirilice
Donţie 1973, Ilie Rizea lulian,
Piteşti

Valoare de inventar: 150 lei

Icoană

pc lemn

"Prăznicar-

33.

Maica
Domnului cu pruncul",
Muntenia, Argeş, 4/4
sec. XIX

Autor: anonim
Atelier:
mânâstiresc
Zonă/centru:

Muntenia, Argeş

"Prăznicar-

Maica
Domnului cu
pruncul"

Material: blatul şi rama din lemn de fag,
grund, clei, culori tempera, foif'ă de aur,
foi fă de argint, verni uri
Tehnică : tăia~ cioplit, fasonat, sculpta~
incizat, întărit cu chingă pe spate,
grunduit, pictat cu pensula, fixare şi
protejare cu verni.
Dimensiuni: L = 44 cm; 1 = 27,5 cm
Alţi paramentri: Fond : albastru ; alb,
roz, negru, verde, ocrul, grena, maron,
auriu
Nr.inv. 8909 (nr. inv.colecţie 456)

4/4 sec.

XVIII

MUZEUL VITICULTURII ŞI
POMICULTURJI GOLEŞTI
Stare de conserVare:
satisfăcătoare- stratul pictural
degradat pe mici porţiuni dar
destul de frecvente
Inscripţii: Fecioara~~

XS,
Eu sunt cel ce est~~la~h~~~~

Botezătorul,

·

•

Proroc Ilie,
Sf. Dumitru
Achiziţie de
1974 din Săpata;
Bădescu Cătălin

lcnană pe lemn " Maica
Domnului cu pruncul",
Şcoală rusească, Rusia,
Kazan, 4/4 sec. XIX

34.

Autor: anonim
Atelier:
mânâstircsc
Zonă/centru:

Rusia, Kazan

" Maica
Domnului cu
pruncul"

Material: blatul şi rama din lemn de fag,
grund, clei, culori tempera, foită de aur,
foiţă de argint, vemiuri
Tehnică: tăia~ ciopli~ fasonat, sculpta~
incizat, întărit cu chingă pe spate,
grunduit, pictat cu pensula, fixare şi
protejare cu verni.
Dimensiuni: L = 37 cm; 1 = 3 1 cm
Alţi paramentri: Fond : auriu ; alb, roz,
negru, verde, ocru), grena, maron, auriu
Nr.inv. 11750 (nr. inv .colecţ ie 4392)
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4/4 sec.

XVIU

Valoare de inventar: 90o' lei
MUZEUL VITICULTURJI ŞI
POMICULTURn GOLEŞTI
Stare de conservare:
satisfăcătoare- stratul pictural
degradat pe mici porţiuni dar
destul de frecvente - în spţ:eial
partea stângă
Inscripţii: "Icoana Preacuratei
Născătoare de Dumnezeu din
Kazan" - slavonă
Achiziţie de Rizea lulian în 1976
din Piteşti , Argeş
Valoare de inventar: 25U lei

Icoană pe lemn "Sf.
Ioan Botezătorul",
Oltenia, 212 sec. XIX

Autor: anonim
Atelier: rural

"Sf. Ioan

Zonă/centru:

Botezătorul"

Oltenia
35.

Material: blatul şi rama din lemn de tei,
culori tempera, foiţă de aur
Tehnicii: tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
pictat cu pensula
.
Dimensiuni: L = 32,5 cm; 1= 25 cm
Alţi paramentri: Fond : albastru ; roşu ,
negru, verde, alb, auriu
Nr.inv. 11777 (nr. inv.colecţie 4419)

2/2 sec.

xvrn

MUZEUL VITICULTURII ŞI
POMICULTURII GOLEŞTI
Stare de conservare: bunăstratul pictura.J exfoliat pe _mici
porţiuni
Inscripţii: "Sf. Ioan Botezătorul "
- caractere chirilice
Achiziţie 1976, Pit~
Valoare de invent ~
2-70.::

&-

Icoană

pe lemn
"Mica
Deisis", Muntenia,
Argeş , 4/4 sec. XIX
(împărătescă)

Autor: anonim
Atelier:

"Mica Deisis"

mânăstiresc

Zonă/centru:

Muntenia,

Argeş

36.

Icoană

pe lemn,
- Coborârea

"Prăznicar

37.

în iad",

Şcoală

rusească,

sec. XIX

Rusia, 4/4

Autor: anonim
Atelier:
mânăstiresc
Zonă/centru:

Rusia, Kazan

"Prăznicar

Coborârea în
iad"

Material: blatul şi rama din lemn de fag,
grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
foiţă de argint, vemiuri
Tehnicii: tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
incizat, întărit cu chingă pe spate,
grunduit, pictat cu pensula, fixare şi
protejare cu verni
Dimensiuni: L = 64 cm; 1 = 46,5 cm
Alţi paramentri: Fond: albastru; alb,
roz, negru, verde, ocrul, grena, maron,
auriu
Nr.inv. 11784 (nr. inv.colecţic 4426)

4/4 sec. XIX

Material: blatul şi rama din lemn de fag,
grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
foiţă de argint, verniuri
Tehnicii: tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
incizat, întărit cu chingă pe spate,
grunduit, pictat cu pensula, fixare şi
protejare cu verni
Dimensiuni: L = 38 cm; 1 = 30 cm
Alţi paramentri: Fond · albastru ; alb,
roz, negru,verde, ocru!, grena, maron,
auriu
Nr.inv. 14144 (nr. inv.colecţie 5037)

4/4 sec. XIX

13

~\

MUZEUL VITI~~f}~ŞI ';;; )
POMICULTURII 5/L!:;Ş,:P
[ 1•
Stare de conserva ~
~;
satisfăcătoare - stratu fblli.lm:~
degradat pe anumite porţiuni dar
destul de frecvente.
Inscripţii: "Venip blagoslovip
părintelui meu de .. .împă .. Jui
Fecioara Maria, Ap. Ioan"caractere chirilice şi greceşti
Achiziţie de Rizea lulian în 1976
din Piteşti, Argeş
Valoare de inventar: 250 lei
MUZEUL VITICULTURII ŞI
POMICULTURII GOLEŞTI
Stare de conservare:
satisfăcătoare - stratul pictural
degradat pe anumite porţiuni dar
destul de frecvente.
Inscripţii: "lcoana Preacuratei
Născătoare de Dumnezeu din
Kazan"- slavonă
Achiziţie de Novac Vasile în 1977
din Certeşti, Galaţi de la Borcea
Elena
Valoare de inventar: 1500 lei

"Pistomic" (Pristornic,
Pristolnic), Muntenia,
Săpata, Argeş, 1939

Autor: anonim
Atelier: rural

Pristomic,

Zonă/centru:

Pristolnic

Muntenia,

Săpata,

Argeş

38.

Material: lemn de tei, baiţuri
Tehnică: tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,

1939

incizat
Dimensiuni: D = 19 cm; 1= 8 cm
Alţi paramentri: Cromatica: niaronculoarea naturală a lemnului patinat

Stare de conservare: Bună
Inscriptii: '1isus Hristos Nika,
1939"- caractere chirilice
Achiziţie 1972, Săpata, Argeş de
la Vîlcu Marin
Valoare de inventar: 100 lei

Nr.inv. 16714 (nr. inv.colectie 5806)

Icoană

pe lemn (Uşi
"Buna

Autor: D. Norocea
Atelier: urban

"Buna Vestire"

Vestire"

Zonă/centru :

(Blagoveştenie)

(Blagoveştenie),

Muntenia,

împărăteşti) ,

39.

Argeş

Muntenia, Argeş, Y.
sec. XX

Icoană pe lemn "Iisus
Hristos Pantocrator",
Şcoală rusească, Rusia,
4/4 sec. XIX

40.

Autor: anonim
Atelier :
mânăstiresc
Zonă/centru :

Rusia

"Iisus Hristos
Pantocrator"

Material: blatul şi rama din lemn de fag,
grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
vemiuri
Tehnicii: tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
incizat, întărit cu chingă pe spate,
grunduit, pictat cu pensula, fixare şi
protejare cu verni
Dimensiuni: L = 58 cm; 1 = 68 cm
Alţi paramentri: Fond: albastru; alb, roz,
negru, verde, aerul, grena, maron, auriu
Nr.inv. 16869 (nr. inv.colectie 5935)

!4 sec. XX

Material: blatul şi rama din lemn de fag,
grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
foiţă de argint, vemiuri
Tehnicii: tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
incizat, întărit cu chingă pe spate,
grunduit, pictat cu pensula, fixare şi
protejare cu verni
Dimensiuni: L = 64 cm; 1 = 46,5 cm
Alţi paramentri: Fond: argintiu; alb, roz,
negru, verde, aerul, grena, maron, auriu
Nr.inv. 16869 (nr. inv.colectie 5935)

4/4 sec. XIX
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MUZEUL VITICULTURII ŞI
POMICULTURII GOLEŞTl

MUZEUL VIT!C
POMUCULTURD
Stare de conserv
Inscriptii: "Buna
Norocea"- caractere la ~
Achiziţie 1980, Ilie Rizea lulian,
Piteşti , Argeş

Valoare de inventar: 5000 lei

MUZEUL VITICULTURII ŞI
POMICULTURJI GOLEŞTI
Stare de conservare:
satisfăcătoare - stratul pictural
degradat pe anumite portiuni dar
destul de frecvente
Inscripţii: "Vserderjitel; Veniţi
blagosloviţi părintelui meu
de ... împă . .lui"- slavonă
Donaţie de Gorgoi Mihail, Piteşti,
Argeş
·
Valoare de inventar: 875 lei

,

1

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ŞI PATRIMONIULUI
NAŢIONAL

DIRECŢIA MUZEE, COLECŢII ŞI ARTE VIZUALE
COMISIA NAŢION ALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR
Nr. 6602/22.01.2009

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 22.01.2009, în urma analizării Raportului de
Expertiză şi

a

Colecţiilor

hotărât

a

documentaţiei

bunuri culturale mobile cu
juridică

Tezaur

şi

specifice, Comisia

semnificaţie etnografică,

39 în categoria

Muzeului Viticulturii

Naţională

clasarea în patrimoniul cultural

şi

Pomiculturii

juridică

a Muzeelor

naţional

şi

mobil, a 40

din care 1 în categoria

Fond, aflate în patrimoniul

Goleşti .

Praf. univ. dr. Ionel CĂNDEA

PREŞEDINTE

COMISIA NAŢIONALĂ A
MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR

