ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

ORDIN nr. :? /ii

din 97 . a 7 .

2010

A vând 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.l82/2000 privind protejarea
patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
A vând 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. 5125/23.02.2010 a Comisiei Naţionale a Muzeelor
'ţ· Colecţiilor;

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind
orgaruzarea Şl funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările
ulterioare,
Ministrul Culturii

şi

Patrimoniului Naţional emite

următorul

ORDIN:

Art. 1 Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, 14 (patrusprezece) bunuri culturale
mobile cu semnificaţie etnografică, din care 8 în categoria juridică "Tezaur" şi 6 în categoria
juridică "Fond", aflate în patrimoniul Muzeului de Artă "Vasile Grigore-pictor şi colecţionar",
prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2 Direcţia Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la
cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin Muzeului de Artă "Vasile Grigore-pictor şi
colecţionar" , în vederea punerii lui în aplicare.
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Anexa
1

FIŞĂ STANDARQ

-

-

~-

Nr. crt.

Observaţii

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

Denumirea
bmmlui
culttrral

Autor(i), atelier,
marcă, şcoală,

atribuire

Titlul sau tema (dacă este
cazul)

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

Datare, anul
fabricaţiei
(după

caz)

referinţă

prezenţa semnăturilor,
inscripţionărilor,

mărcilor ş . a.)

Bunuri cult-urale mobile cu semnificaţie etnografică clasate în categoria juridică Tezaur aflate În patrimoniul
Muzeului de Artă "Vasile Grigore --pictor şi colecţionar"

1.

(1.1)
Inv.516
Icoană

(1.2)
Atelier: nrral

pe

sticlă

2.

Nicula, Cluj

lnv.517
Icoană
sticlă

Zonă/centru:

(1.3)
"Tăierea împrejur a lui
Iisus Hristos"

Atelier: nrral
pe

Zonă/centru:

"Piângerea lui Iisus
Hristos"

Nicula, Cluj

'

(1.4)

Material: Glajă (sticlă trasă la mână);
culori tempera; lianţi (ulei de in, clei de
oase); sol"!Jţii de fixare (oţet, albuş de
ou, tiere de bou); foiţă de aur; lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în
telmica "în oglindă"; contururi trase cu
pensula după izvod; pictat cu pensula;
foiţă aplicată; tăiat, cioplit, fasonat,
îmbinare cu pene şi cuie de lemn.
Dimensiuni: L= 27,5 cm; LA= 22,5
cm;
Alţi pammetri: Cromatica: albastru,
ocru, alb - fondul; galben, alb, maro,
roşu , negru, auriu, verde.
Material: Glajă (sticlă trasă la mână);
culori tempera; lianţi (ulei de in, clei de
oase); soluţii de fixare (oţet, albuş de
ou, fiere de bou); foiţă de aur; lemn.
Tehnic~: Pictură pe dosul sticlei, în
tehnica "în oglindă"; contmuri trase cu
pensula după izvod; pictat cu pensula;
foiţă aplicată; tăhit, cioplit, fasonat,

,--- (1.5)
1/2 sec. XIX

(1.6)
Stare de conservare:
Bună

'.

Inscripţii: "Tăiere .. .IS

HS" - caractere chirilice
Donaţie, act
2056110.07.2003, Vasile
Grigore

1/2 sec. XIX

Stare de conservare:
Bună

Inscripţii:

Prohodullui
IS HS - caractere
chirilice"Eu sunt cel ce
este"- greacă pe aureola
lui Iisus.
Donaţie, act

'

,.-----

3.

Icoană

sticlă

4.

Atelier: rural

Inv.519

' Inv.522
Icoană
sticlă

pe

Zonă/centru:

Nicula, Cluj

Autor: anonim
pe Atelier: rural
Zonă/centru:

Transilvania,
'fara Bârsei

5.

Inv.523
Icoană
sticlă
'

Autor:
pe necunoscut
Atelier: mral
Zonă/centru:

Transilvania,

-- r;~binare cu pene şi cuie dt:. _mn .
Dimensiuni: L= 27 cm; LA = 22 cm;
Alţi parametri: C.·omatica: albastru,
· ·'
portocaliu, maro.n - fondul; galben, alb,
cafeniu, maru, roşu, negru,.auriu,
_albastru,
gri, maron.
-cu Material: Glajă (sticlă trasă la mână) ;
"Maica Domnului
pruncul"
culori tempera; lianţi (ulei de in, clei de
oase); soluţii de fixare (oţet, albuş de
ou, fiere de bou); foi~ă de aur; lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în
tehnica "în oglindă"; contururi trase cu
pensula după izvod; pictat cu pensula;
foiţă aplicată; tăiat, cioplit, fasonat,
îmbinare cu pene şi cuie de lemn.
Dimensiuni: L= 31 ,5 cm; LA = 27 cm;
Alţi parametri: Cromatica: albastru,
galben, maron, -fondul; galben, alb,
'
cafeniu, maron, roşu, negru, verde,
auriu.
"Sfântul Prooroc Ilie"
Material: Glaj'ă' (sticlă trasă la mână);
culori tempera; ' lianţi (ulei de in, clei de
oase); soluţii de fixare (oţet, albuş de
ou, fiere de bou); foiţă de aur; lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în
tehnica "în oglindă"; contururi trase cu
pensula după izvod; pictat cu pensula;
foiţă aplicată; tăiat, cioplit, fasonat,
îmbinare cu pene şi cuie de lemn.
Dimensiuni: L= 56 cm; LA = 50,5 cm;
Alţi parametri: Cromatica: albastru,
beige, verde- fondul; galben, alb,
cafeniu, tnaro, roz, gri, mov, roşu,
negru, auriu.
"Piângerea lui Iisus
Material~ Glajă (sticlă trasă la mână);
Hristos"
culori tempera; lianţi (ulei de in, clei de
oase); soluţii df fixare (oţet, albuş de
"·'
' ·•
oul fiere de bou); foiţă de 'aur; lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în
,,

2056/10.07.2003, V::_~sile
Grigore

...

..

.

--

3/4 sec. XIX Stare de conservare:
Btmă - culoarea de fond
uşor exfoliată

Inscripţii:

"_fecioara
Maria", "Eu sunt cel ce
este", -caractere chirilice
şi greceşti

Donaţie, act
2056/10.07.2003, Vasile
Grigore

t;fl

2/2 sec. XIX

,..

'

;
Sta•·e de conservare:
Foarte bună
Inscripţii: "Sfântul
Ilie", "Gavriil"," Ilie",
"Adam"- caractere
chirilice.
Donaţie, act
2056/10.07.2003, Vasile ·
;
Grigore

.;

..

2/2 sec. XIX Stare de conservare:
Bună

Inscripţii:

Mormântarea ,
lui IS HS, Eu sunt cel ce
este, INRJ - caractere

•
-----·-,---

----

6.

lnv.527
Icoană
sticlă

Ţara

Olt11l

...

--·

"Sf. Haralambie legând
ciuma"

:

Transilvat a
Nicula, Cl uj

7.

Autor: Pc m

lnv.531
Icoană

sticlă

pe

Tămaş

"Botezul lui IS HS; Sf.
Proroc Ilie"

ral
ru :
Transilvm ia
Ţara Oltul Ul
centru: Fă găr aş
Atelier:

f1

Zonă/cen

8.

~--·

Inv.532

Autor:

---·

-

11

Autor:
pe neCWlOSCl
Atelier: n ra
Zonă/cen

··'·"

-·

"Adormirea Maicii

-

tehnica "în oglindă"; cont1. ·i trase cu
pensula după izvod; pictat cu pensula;
foiţă aplicată; tăiat, cioplit, fasonat,
îmbinare cu pene şi cuie de lemn.
Dimensiuni: L= 47,5 cm; LA = 62,5
cm;
, ·
Alţi parametri: Cromatica: albastru,
portocaliu, maro o -fondul; galben, alb,
cafeniu, maro, roşu, negru, auriu,
albastm, gri, maron.
Matel"ial: Glajă (sticlă trasă la mână);
culori tempera; lianţi {ulei de in, clei de
oase); soluţii de tixare (oţet, albuş de
ou, fiere de bou); foiţă de aur; lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în
tehnica "în oglindă"; contururi trase cu
pensula după izvod; pictat cu pensula;
foiţă aplicată; tăiat, cioplit, fasonat,
îmbinare cu pene şi cuie de lemn.
Dimensiuni: L= 53,5 cm; LA= 42,5
cm;
Alţi pa.-ametri: Cromatica: albfobdul; alb, gri, roşu, negm, auriu.
Material: Gfajă (sticlă trasă la mână);
culori tempera; lianţi (ulei de in, clei de
oase); soluţii de fixare (o~et, albuş de
ou, fiere de bou); foiţă de aur; lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în
tehnica "în oglindă"; contururi trase cu
pensula după izvod; pictat cu pensula;
foiţă aplicată; tăiat, cioplit, fasonat,
imbinare <::u pene şi cuie de letml.
Dimensiuni: L= 62 cm;LA = 72,5 cm;
LA ramă = 5,5 cm
Alţi parameb·i: Cromatica: albastm,
p01tocaliu, maron - fondul; galben, alb,
cafeniu, maro, roşu, negru, auriu,
albastru, gri, maron.
Maţerial: Glajă (sticlă trasă la mână);

chirill~e Şigreceşti .
Donaţie, act
2056/10.07.2003 , Vasile
Grigore
'

4/4sec. XIX

Stare de conservare:
Bună

Inscripţii: fLSENACP caractere chirilice
Donaţie , act
2056/10.07.2003 , Vasile
Grigore

2/2 sec. XIX

Stare de conservare:
Bună

Inscripţii:

Ioan, Eu
sunt cel ce este, IS XS
de două ori - cru·actere
chirilice şi greceşti.
Donaţie, act
2056/10.07.2003, Vasile
Grigore

.,,

.

2/2 sec. XIX

Stare de conservare:

,----·

Icoană
sticlă

pe necunoscut
Atelier: rural

--

-----

Domnului"

Zonă/centru:

Transilvania,
Tara Oltului
,.

.,

f-- - · --

9.

Inv.533
Icoană
sticlă

Autor:
pe necunoscut
Atelier: rural

"Masa Raiului"

Zonă/centru:

Transilvania,
Ţara Bîrsei
'

1 - -·

10.

- - -- -

·'--

-~------

Bună
Insct·ipţii:

"Adormirea
Maicii Domnului" -·
caractere chirilice.
Donat:ie, acl
2056/10.07.2003, Vasile
Grigore

r
Bunuri cultua·ale mobile cu semnificaţie etnografică clasate în categoria Juridică Fond atlate în patrimoniul
Muzeului de At·tă "Vasile Grigore ·- pic:tor şi colecţionar"

'

f--- ·

-

culori tempera; lianţi (ulei de in, clei de
oase); soluţii de fixare (oţet, albuş de
ou, fiere de bou); foiţă de aur; lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în
teh11ica "în oglindă"; contururi trase cu
pensula după izvod; pictat cu pensula;
foiţă aplicată; tăiat, cioplit, fasonat,
îmbinare cu pţ:Qe şi cuie dt<.lemn .
Dhiaensiuni: L,~ 59,5 cm; LA= 69cm;
Alţi pa.-ametri: Cromatica: cărămiziu,
bleu- fondul; galben, alb, cafeniu,
maron, roşu, negru, auriu, albastru,_gri.

lnv.530
Icoană
sticlă

Autor:
pe necunoscut
Atelier: rural
Zonă/centru:

Transilvania,
Tara Bârsei

"Iisus viţă de vie"

Material: Glajă (sticlă trasă la mână);
culori tempera; lianţi (ulei de in, clei de
oase); soluţii de fixare (oţet, albuş de
ou, fiere de bou); foiţă de aur; lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în
tehnica "în ogHndă"; contururi trase cu
pensula după izvod; pictat eli pensula;
foiţă aplicată.; tăiat, cioplit, .fasonat,
inib1nare eli pent: şi cuie oe lerm1.
Dimensiuni! L= 53,5 cmi LA= 48,5
cm; LA ramă. = 5 cm
Alţi parametri: Ca·omatica: alb,
orange- fondul; galben, alb, verde,
maron, ro~u, negru, auriu.
Matet·ial: Glajă (sticlă trasă la mână);
culori tempera; lianţi (ulei de in, clei de
oase); soluţii de fixare (oţet, albuş de ,
ou, fiere de bou); foiţă de aur; lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în
tehnica "în oglindă"; contururi trase cu
pensula după .izvod; pictat cu pensula;
foiţă aplicată; tăiat, cioplit, fasonat,
îmbinare cu pene şi cuie de lemn.

...

:

.
...
'

li se c.XIX Stare de conservare:
Bună
Inscripţii: -lS XS,
Fecioara Maria; Sf.
Nicolae; Sf. Parascbiva
caractere chirilice şi
greceşti.

Donaţie, act
2056/10.07.2003, Vasile
Grigore

4/'4 se c.XIX Stare de conservare:
Hună

Inscripţii:

•

-

IS XS; Eu
sunt cel ce este caractere chirilice şi
greceşti

Donaţie,

act
2056/10.07.2093, Vasile
..
Grigore

-----,------

--

.

-

Dimensiuni: L= 46 cm ; LA t= 42 ct; ; ; Alţi parametri: Cromatic ••. albfondul; ocru, alb, verde, maron, roşu ,
amiu, gri, albastru, bleu.
Material: Glajă (sticlă trasă la mână);
2/2 sec. XTX Stare de conservare:
culori tempera; lianţi (ulei de in, clei de
Bună ··- pictme exfoliată
oase); soluţii de fixare (oţet, albuş de
pe mici po1iuni;
ou, fiere de bou); foiţă argintie; lemn.
Inscripţii: ngroparea
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în
lui Iisus Hristos realu tehnica "în oglindă"; contumri trase cu
caractere chirilice
p~nsula după jzvod; pictat cu pensula;
Donaţie, act
foiţă aplicată; tăiat, cioplit, fasonat,
2056/10.07.2003 , Vasile
îmbinare cu pene şi cuie de lemn.
Gtigore
Dimensiuni: L= 44 cm; LA = 49 cm;
Alţi parametri: Cromatica: albastru -'
fondul; alb, cafeniu, maro, roz, gri,
verde, negru, roşu, tonuri de albastru,
auriu.
Material: Glajă (sticlă trasă. la mână);
3/4 sec. XIX Stare de consea-vare:
culori tempera; lianţi (ulei de in, clei de
Btmă - culoarea de fond
oase); soluţii de fixare (oţet, albuş de
uşor exfoliată
ou, fiere de bou); foiţă de aur; lemn.
Inscripţii: "JS XS",
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în
"Eu sunt cel ce este", tehnica "în oglindă"; contururi trase cu
caractere chirilice şi
pensula după izvod; pictat cu pensula;
greceşti
foiţă aplicată; tăiat, cioplit, fasonat,
Donaţie, act
îmbinare cu pene şi cuie efe lemn.
2056/10.07.2003 , Vasile
Dimensiuni:' L= 53 cm; LA = 48 cm;
Grigore
Alţi parametri: Cromatica: verde fondul; galben, alb, cafeniu, maron,
roşu, negru, verde, gri, auriu.
Material: Glajă (sticlă trasă la mână);
2/2 sec. XIX Stare de consea·vare:
culori tempera; lianţi (ulei de in, clei de
Bună
oase); soluţii de fixare (oţet, albuş de
Inscripţii : MRQOc
ou, fiere de bou); foiţă ele aur; lemn.
caractere greceti, "Eu
1,'ebnică: PictlU'ă pe dosul sticlei, în
sunt cel ce este" tehnica "în oglindă"; contururi trase cu
greacă pe am·eola lui
pensula după izvod; pictat cu pensula;
Iisus.
foiţă aplicată ; tăiat, cioplit, fasonat,
Donaţie , act

.

1-·

11.

Inv.529
[coană

Autor: anonim
pe Atelier: rural

sticlă

"Ingroparea lui Iisus
Hristos"

Zonă/centru:

Transilvania,
Lancrăm, V alea
Sebeşului

12.

Iov.S26
Icoană
sticlă

Autor:
pe necunoscut
Atelier: rural

"Maica Domnului cu
Pruncul"

Zonă/centru:

Transilvania,
'fara Bârsei,
centru: Şcheii
Braşovului

13.

lnv.521
Icoană
sticlă

Autor: Petru
pe

Tămaş

Atelier: rural
Zonă/centru:

Transilvania,
Ţara Oltului,
centru: Făgăraş

"Sf. Cuvioasă
Paraschiva; Maica
Domnului îndurerată"

-

1

14.

Inv.508,
Icoană

pe lemn

îmbinare cu pene şi cuie dt- ..:nm.
Dimensiuni: L= 60 cm; LA = 67,5 cm;
Alti parametrii Cromati~a: albastrufondul; ocm, alb, cafeniu, maron, roşu,
negm, amiu, albastru, gri.
Atelie" rural
. 1 "N"..ece;-lu~lis;:~l·· Materhl.I;-EI~bJl şi -;ama din lemn de II872
Zonă/centru:
Hlistos"
brad, gnmd, clei, culori tempera,
Moldova
de
bronz, verniuri.
Nord
·
Tehnică:
Tăiat,
cioplit,
fasonat,
sculptat, incizat, întărit cu chingă pe
spate, grunduit, pictat cu pensula,
îmbinare cu pană şi uluc.
Dimensiuni: L= 32 cm; LA= 25 cm;
La ramă= 5,5 cm
Alţi parametri:
Cromatica: albastm, ocru, albfondul; galben, alb, maro, roşu, negm,
auriu, verde .
. /'

.

l

fi:·

'

2056/10.07.2003, Vasile
Grigore

u·--·- -

Star·e de conservare:
Bună

lui
TS HS, 1872 : D 2 caractere chirilice
Donaţie, act
2056110.07.2003, Vasile
Grigore

Inscripţii: Naşterea

, MINISTERUL COLTURII ŞI PATRIMONIULUI NATIONAL
Bucureşti, 011341, Şos.KiseleH nr.30. sector 1, O.P.33, ROMANIA

DIRECŢIA

MUZEE, COLECŢII ŞI ARTE VIZUALE
COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR
Nr. 5125/23.02.2010

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 23.02.201 O, în urma analizării Rapoartelor de
a documentaţiei specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi
C olecţiilor a hotărât clasarea în patrimoniul cultural naţional mobil , a 14 de
bunuri culturale cu semnificaţie etnografică, din care 8 în categoria juridică
Tezaur şi 6 în categoria juridică Fond, aflate în patrimoniul Muzeului de Artă
"V asi le Grigore - pictor şi colecţionar".
expertiză ş i

Dr. ErnesV Oberlănder- Târnoveanu

hJn' cu
PREŞEDINTE COMISIA NAŢIONALĂ A

MUZEELOR ŞI

COLECŢIILOR
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