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ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
ORDIN nr. .JJ5lJ din

•

.f:t--O!J ·

2003

Având in vedere Decretul Preşedrntelur Româmei nr 854/2005 pentru numirea
unui membru al Guvernului;
în conformrtate cu prevederile art. 12 alin. ( 1 ) - ( 5 ) din Legea nr. 18212000
pnvind protejarea patnmoniului cultural naţional mobil, cu modtficările şi completărlie
u!terioare,
Ţinănd seama de Hotărârea de Clasare nr. 7699/1/18 12.2007 a Comisrei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţfllor;
in temeiul prevederilor art. 11 alin. ( 4 ) din Hotărârea Guvemuiul nr. 78/2005
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii ŞI Cultelor, republlcată,
Ministrul Culturii şi Cultelor emite următorul

ORDIN:
Art 1 ( 1 ) Se clasează In patnmonlul cultural na~onal mobil, in categoria
"Tezaur''. 22 ( douăzeci şi două ) bunuri culturale mobile cu semnrlicaţie
etnograficil! ( Icoane pe sticlă ). din patrimon1ul MuzeuluJ Maramureşului-51ghetu
Marmaţ1 e1 prevăzute ln Anexă.
(2) Anexa rece parte lntegrantil! din prezentul Ordin
Art 2 01recţra Muzee. Colecţii. Garanţii Guvernamentale va lua toate măsunle
necesare pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin Muzeului
Maramureşuiui-Sighetu Marma~el, in vederea punerii lui in aplicare

jundieă

•

"'~

.\ne"t"a
Fişa

stnndard

Bunuri ('Uiturale cu semnificatie etnogrllficii clasate in categoria Juridicâ "Tezaurfl
din patrimoniul Muzeului Maramureşului -Sighetu Marmafiei
Nr.
Crt.

Denum.irea
bunului
cultural

Titlul
uu tema

Autor(i).
Atelier.mardl.
şcoală. atribuire

Material. tehnicA,dimensiuoi
(Clvenrvald.immJiunRe Jtlponulul.,t
141li panm•en·t t.fe ldt•ntificarr)

Dalllre,
anul
fabriCitţici

-

Observatjj:
(d0<11lmn .. dt rtftrinta.

antt."C.YC}ente ,.•'"tt-ldt\_a)_nser,·art,

tantitat., doi• aptrinl<, pnouot•
~nmăbU)1nr, Uuţripţlonirilor.

mâr<ilor;$L)

(1)

(1.1)

(L2)

(1.3)

(1.4)

(15)

1.

Icoană pc stiei!

Loc: Călmeşti. Corn
C/llmeştl. Zona
otnogmficii Maromuroş.
Lucrat în atelier rural
Stilul centrolui icon ar de
la Nicnla..
Loc: Călincşti: Com:
Călmcşti: Zona

S llinta T rcime

Slicll. culori tempcnt, lemn,
Ioan~. pictură pe dosul stiei ei,
tehnica in oglindă, desenat cu
pem~& şi ptctllt cu pcnsul!L
Duncnsmni~ L= 46 cm : La= 36.2
cm: nr~ Inv. I65W . Sticlă, culori tempera, ICIIUl,
lian~,1Jictuni pe dosul sticle~
tehnica in oglindă, desenat cu
p<lniţa şi pictat ru pensula
Dimensiuoi· L• 46,5 cm : La=
37,5 cm: or Inv. 16559 _..
SticlA.. culon tem.pcm, lemn,
hao!i. pic;lură pe dosul sticlei,
tehnica în oghnda, desenat cu
peniiJI şi pictat cu pcnsula.
Duncnmau L~ 27,5 cm LA21,8 an:nL lnv.52R7
Sticlă, culon tempera, lemn.
hanp, piCtunl pc dosul sticle~
tehnica in oghndil, desenat c u '
penqa şi pic lat cu pensula
Dimensiuni. L•36,.5 cm. LF
3~,5 cm: or In\ 566
Sticlă, mlon tempera, lemn.
liant•. picruni pe dosul suclct.,
tehnoca in oglindA. desenat cu
pemţa şt p1ctu1 cu pensula

•;. scc.XX

2

lcoanii pe sticlA

Intrarea in
ierusalim

etnogralică: Mnmnmreş.

--;;-.>,

lcmmli pe sltclii

4

lcoanli pc sticlii

5~

leoonă pc sticJj

Lucrat in atelier rnml
Stilul centrului iconar de
la Nicula.
Loc:Sigbetu Mann&ltCi;
Zona etnogrnfioA.
Maramureş Lucrat in
atelier rural Sulul
ccntmlm x:onu de la
Nieulll
Loc Ro7.a\ lea. ZQna
etnogmficâ: Maramureş~
Lucrat in atelier mrnl
Stilul centrului ICOn ar de
la Nicnla.
LocJ.eud • Com leud,
Zonn etnografic!.
Mamnmreş. Lucrat in
atelier mral. Sll lul

•

Zămishrea

Fec100ret Mann

Ma511 Raiuhu

Sliintn P!l!llschiv1l

-

•

~

(L6)

S111rc de conservare relaliv
bună~

V. =:XX

Stare de consen an: relati''
bună.

y, s.x:.XX

S!Me de CQnservare rclabv
bună

>;.sec. XIX

Stare de conscrvl1re rela11,-bunii

2/4 sec. XIX

Stnrc de con!'Cnnre relati\
btmA..

- ---

lconnă pe sliclii

6

Icoană

7

pc sticlă

centrului tcunnr ~~~ In
Nkula
LO<::Şum. Corn_ Rou,•lea. Stintti lmpăra!i
Consmntin ŞI Eleoo
Zona etnogmtic6
Maram~ Lucrat in
atelier rural. Stilul
C..."!ltrolu1 teonar de la
NicubL
Maica lndurcrat.ă
Loc·Glod,
Cam:Strâmwrn; Zona
emografică: Mar.uuureş

Lucrnt in atelier nuul
Stilul cenlrului iconnr do

8.

-

Icoană

pc sticlă

la Ntcula.
Loc: Şieu, Cont:
Roa,•lca ~ Zona

Isus lnviiliitor

etnografică Maramureş.

9

Icoană

pe sticlă

Lucrat in atelier rural
Solul ccntrolui tCOnar de
laNicul11.
Loc: Ro7.avlea, Corn
Rozavlea, Zona

Adam şi Eva

ctnografică Maramureş

10.

Icon nil pe sueta

Il

IcoanA pc sticlă

Lucrat in atelier rural.
Sulul ccnlrulut tconar de
laNicula.
Loc: Rotavlca, Com:
Ro7.avlcn; Zonn
etnogralicll. Maramureş.
Lucrat în atelier ntral
SUlul ccnlruhu aconar de
laNicula.
Loc:lcud, Corn leud ,
Zooa ctnografică.
Maramureş Lucrat in
atelier rural Slllul
ceruroJui icoo11r de la
Nicnla.

12

-

Jcoan! pe sticlă

Loc: lcud. Corn lcud,
ZOllD etnoJ..'flllică·

-

•

Maica

lndurerată

Buna vestire

Sfăntu

Gheorghe

Dtm~nomm L •.j(, 7 cm La= 17
cm nr In~ 1313....,
Sliclil, culori tcmpern, lemn,
lianp, pic!Urll pe d05UI suclct
tehnica in oglmdâ, desenlll ru
pcni!a şt ptctltt cu pensula.
DuneDSiuDI L» -10,5 cm; La= 36
cm_ nr '"' 1065 "'Sliclă. culori tempera, lemn.
li an~. ptetur8 pe dosul sticle•,
tehmca in oglmd6. desennt cu
pcnil8 ŞI ptctat cu pensula
DIDlcnsmru: L• 30,8 c~a~ 28
cm; nr. lnv.4372
.
Sticlă, culori tempcra, lemit.
lianli, picturi pc dO!>'UI sticle~
telmica in oglindA, desenat cu
pemJll şi pictat cu pcusuJn..
Dimenstum· V. 4 7 cm ; La= 41 ,5
cm; nr. lm .1 06-1 """"Sllclă. culori tempera, lemn,
liantt, ptetuti pe dosul sticle~
tehmca in oglmdA, dcSCllJil cu
peniJa şi ptctat cu pcosula
Dtmcnsiunt: L• 28,5 an ; La~ 22
cm; nr. lnv.584~
Sticlă, culori tcmpcra. lemn,
lianli, ptcturA pc d05UI ~tide~
t.elmtCJa în oghndll, dcSCIUlt cu
pentln şi ptctat cu pensuln
Dtmenstuni· L•30,5 an , La:
24,5 etn nr. lnv.SGS - .
SttciA. cu Ion tempera. lemn.
hanp, ptelurd pc dosul suclei.
tehotca in oghndA, desenat cu
peruJu şt pactat cu pen<ula
Duncll5tunl lr31 cm , 1 a= 25,5
cm, nr lm 1312Suclă, culori tcmpern., lemn.
honh . pocturâ pe d05UI stoclet.

•

214 sec. XIX

Stare de conservare btmă.

i

.
1

'1.. :.cc.XlX

Stare de cooscrvare bunâ

:Y.sec XIX

Stnre de conservare relativ
bund
1

'!.sec. XIX

Stare de conserv~~re bunâ
1

~/4 sec

XIX

V. sec. XIX

Stare de conservare bună

1

Stare de cortS<.-rvare bunii
1

1

1

l~

sec XIX

Stare de consernrc bunâ.

j

13

14

15.

16

lcoat1ă pc sticlă

Icoană

Icoană

Icoană

pe sticl5

pe sticlă

pc sticla

\!anunul\.') LUC111 in
au:lter rural Slllul
cenuulu1 aconar de la
Nteula.
Loc:SighCIU Mnnna!Jel:
Zona Clrtogra fiei:
Maramureş Lucnn Îl1
alclter rurnl Stilul
ccnuulu1 1connr de la
Nicu la.
Zone cu1ografic5
Maramureş Lucrnt Îl1
atchcr rural Stilul
cenuulw lconnr de la
Nicula.

Sfiinln N1colae

Maicn lndurerată

Zonn emogrnfică.
Maramureş Lucrnt in
oteher ruroi.Sulul
ccntrulu1 1conor de la
N1cula.

Răstignirea

Zarul etnogratică

Răstigllirea

Mnnnnureş.

Lucnn în
atelier I'UI'l11 Sti!nl
cenuulu1 1tonor de In
N~tulo

17

18.

Icoană

pc sticlA

leoani pc sticl4

Loc:Strimtunt •
Com Strimwra, ZoM
emografic3 Maramureş_
Ltterat Îl1 atelier
rural .Solul cenbului
ICOIIAf de la Nteula
Loc Sighetu Monnnpet;
Zona et:nognJftc4
Mannmrrcş. Lucrat în
atelier runslStilul
cenbului 100nnr de la
Nicu la

•

MasaRamlni

Sfinta Parnscluva

' tehmca in oghndă. desenat cu
perujll ŞI p1tlat cu pensula
Dunensru11L L~50.6 cm. La~ 40
cm: !IL lllvll95 ~
Sticlă. culor1 tempera. lemn.
han li. picturA pe dosul sttclei.
telmica în oglindă, dcscnQt cu
penita şi pictat cu pcm'llla
Dimensiuna. L-27.7 cm; La- 2.2,4
.._,__
cm: 11r. lllv.5l85
Sticlă, culon tempera. lemn,
han li,' pactunl pc dosul sbclo1.
lchmca in oglindii, desenat cn1
pc:m1ta ŞI p1ctnt cu pcru;uln.
Dimensiuni: V.30cm, Lu• 25 CDJ.
nr. lnv.l824
Sticlă, culori tempera, ltlllll,
lianii, pictură pc dosul sticle~
tchruca in oglindă, desenat cu
pcrufll Şl p1t:tnt ru pensuln.
Dimcnsruni. L=28.S <111. La= 23,5
cm; nr. lnv.576 ' Sticla, culon tcmpcns, lemn.
linniJ, picturi pc dosul sticleL
tehnica in oglindă, desenat cu
peruta ŞI p1ctat cu pensula.
Dllllcnsrum. L=39.5 cm. La~ 33.5
tm;nr. lm .9ll0 S!Jclă, culori tempera, lemn.
lianta. plduri pe dosu.lsttelCL
tehmca în oglindA, dcscrust cu
penita şi piCIIU cu pcnsula
Dimensruni L~29 cm; La• 23.5
cm: nr Jnv .9625 ...._.
Sticlă, colon tempera. lemn.
lianti. pictură pe dosul sticlc1,
tehnica in oglindă, desenat cu
pemJa şc pictat cu pcnsula
OJUJensinm L=28 CnL L,- 22,7
cm: nr lnv 56() ......._

'

•

T

'

'1, sec XIX

Stare de conservare bu11ă.
\

y, sec. ·XIX

'·

.

.

'·

~

Stare do conservare relativ
bună.
1

~sec

XIX

Stare de conservare
medJocră

2/4 sec XIX

Stare de con:savare
mediocră

1!<sec XIX

'!. sec. X'TX

t

Stnrc de con.'>el'\ are
mediocrii

StaR de conservare
mcdiocrn
1

1

l'l'

20.

tcoo:na pc >lld&

[coană pc sticlă

l...,lt Ro"a' lea , liHlll
ctnograficil MIITllll1llfeş.
Lucrnl in atelier
ruraLStilul centrului
•conar de In Nteula.
Lot·lcud ; Zoll3
etnografJCă.. Mansmureş
L~rnt in atelier

runl Sulul centmJu i
tcon.ar de In Nkuln.

2T

lcoanfi pe sticlă

22.

Icoană pe sticlA

Lot: Sighetn Mnnnatie•:
Zona etnegrnficil:
Maramureş. Lucrnt în
atelk:r rurai.Stilnl
centrului iconar de la
N'w:ula.
Loc:Rozavlea; Zona
CU1Qgrafică: M:rramureş

Lucrnt in 11telier
rurnLStilul centrului
iconnrde la Nicula.

~: SC( XIX
StKil. <ulon tcmpern.le:mn
h~np. plţlurii pe dosul slu:lc1,
tdm•cu in oglindă, desenat cu
ponitn şi pictat CIJ pensula.
Dimeosiuru: 1.~32,5 cm. La~ 28
cm; 11r lnv.572
Masa Ra•ului
Suclă. culori tempera, lemn,
•;. sec. XJX
Lumll, p~etuni pe dosul sucle•.
tehnica in oglindă, desenat cu
pc.uta ŞI pictnt cu pensuls
D1mens iuru L=31 cm. Ln= 25
cm, nr lnv .1324 =
Mnicu lnd=rutA
SticlA, cu.lori tempera. lemn,
2/4 sec. XIX
liant•. p•cuară pe dosul sllclci,
tehnica in oglindă. desenat cu
pcmto ~i picla! cu pensu.la.
D•meosiuni· L=30 cm, La- 25
em. nr. lnv.3860 ~
Sticl3, culori tempera, lemn,
\1, sec. XIX
S fintii'impăraJi
CoiiS1l111lin ŞJ Elena lianp, piCturi pe dosul sticle•.
tehnica in oglindă. de..cenat cu
perura ş• p1ctaL cu pensula
Dimeositmt: 1=30,5 cm; La= 25,5
cm. nr. ln1•.588

l\laSil RY1ulu•

-

--

•

•

Swc J,; 'on.<er\ar<"

on:J•ocrll,
1

·,

Sllm: de conservare
med1ocră

1

Stare de cousen·are bun.ă

Stare de COOSCT\'i!R bună.

'

DIRECŢIA GENERALĂ PATRJMONIU CULTURAL NAŢIONAL
DIRECŢIA

MUZEE,

COLECŢII. GARANŢII

GUVERNAMENTALE

COMlSIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR Şl COLECŢllLOR
Nr 7699/ 1/ 18. 12.2007

•

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şed.inta din data de 18. 12.2007, în unna analizării Rapoartelor de
Expcrti7.ă şi

11 hotănit

a documenta Jiei specifice, Comisia

a Mw..eelor şi

Colcc~i lor

clasarea în palrimoniul cullural naponal mobil, categoria

"Te.tnur··. a 22 bunuri culturale mobile cu
sticlă- nr.

Natjonală

semnjfica~e etnografică

juridică

(icoane pe

inv.. 16560; 16559; 5287; 566; 1313: 1065 ; 4372; 1064: 584; 568; 1312.

1295. 5285; 1824, 576: 9110; 9625; 560: 572; 1324; 3860: 588) din colec11a

Muzeului Maramureşului - Sigberu Marmatiei.

•

Prof. unjv, dr. Ionel CÂNDEA

PREŞEDINTE

COMISIA NAŢIONALĂ A
MUZEELOR ŞI COLECŢ IILOR

Bucureşti 011347 Şos Kiseleff nr. 30, sector 1. O P. 33, ROMĂNIA: Tel 224 46 62. Fax· 224 ..3~ 4

