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ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI CUL TELOR

ORDIN nr.

.)jtJ2

d in

.3,{ O_?

·

2008

Avănd 1n vedere Decretul Preşedintelui României nr. 854/2005 pentru numirea

unul membru al Guvernului:
in conformitate cu prevederile ert 12 alin. ( 1 ) - ( 5) din Legea nr 182/2000
pnVII':d protejarea patnmoniului cultural naţional mobil cu modificările ŞI completarile
ulteriOare,
Ţlnând seama de Hotărărea de Clasare nr 7699/6/18 ,12.2007 a Com1siel
Naţionale a Muzeelor şi Colec~llor;
în temeiul preveqerllor art 11 alin. ( 4 ) din Hot~rârea Guvernului nr 78/2005
pnvind organizarea ŞI t'unc~onarea Ministerului Culturii şi Cultelor, republicată,
Ministrul Culturii şi Cultelor emite următorul

ORDIN:
Art. 1 ( 1 ) Se clasează In patnmonlul cultural na~onal mobil, in categona
]undlcă "Tezaur", 21 {douazeci şi unu) bunuri culturale mobile cu semnifica~e
etnografică( Icoane pe lemn ),din patrimoniul Muzeului Maramureşului-Sighetu
Marma~el, prevăzute in Anexă
(2) Anexa faca parte Integranta din prezentul Ordin.
Art. 2 Direcţ1a Muzee, Colec~l. Garan~l Guvernamentale va lua toate măsurile
necesare pentru aducerea la cunoştlnţă a prevedenlor prezentului Ordin Muzeu:ut
Maramureşului.Sighetu Mannaţiel. in vederea punerii lui in aplicare
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Icoană pc IeDUl

Meşter nnonm1, lucrat în atelier
rurni.,Loc Bo~ Com Borşa;
Zona emografică· Maram~.

Soborul
ApostoWor

M~ter nnonm1,
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lemn, gips,câlp, euloo tempern,
tempera pe lemn, ptelllt cu peosulll.
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OtmCUSJuni: L=79cm , Ln-49 em; nr
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tempera pc lemn, ptctat ou J'IMI!Uia.
Dtmensiuni- L-ll2cm , La-57 crn, nr
lnv2735 ~
Lemn, câ~i tie cânepă, tempe.m pc ltrnn,
pictat cu pensn!a_ Dimensrum 1..-R3cm
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Letnn, giJ>S,câlţi, cu Ion tempcr~,
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Ormcnsumi· L=72cm. Ln-.'>4 cm, nr
lnv IP72 <=-·
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Zonn ctnogrn r.ca • Marnmureş.
4

5
!
. ti

ICQanli pc lemn

Icoană pe
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Meşter anonim, lucrat in alelicr
ruroi.,Loc.Sârbt, Com.SSrbi;
L.ona emograficli MftflltlltltCŞ.
MeŞter anonnn, lucral în areher
rural .Loc Snrbi; C'A:>m:Budeşti.
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Sfănrul Stwll"'

P~nr.\. lc01JL vorscle, {oJ(a de ~ur
tempera pc lemn_ l>tmec~mni L- 71>,5
cm_ La- 62 cm, nr. lnv 40'J
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cm. nr lnv.408
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tempera, tempera pe lcnuJ, plel.,l ru
pcn.'lllln.Dimensiuni: L- 84 cm, La59,5crn; nr. lnv.496 ,..Lemn,gips, câlli de cânepfi, culori
lcmpern, tempera pe lomn, pictat cu
pensutn.Dmx:nsmru. L-79 cm, La= 49
cm. nr. Inv386
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DJRECŢlA GENERALĂ PATRlMONIU CULTURALNAŢJ ONAL
DIRECŢI A MUZEE, COLECŢII , GARAN ŢII

GUVERNAMENTALE

COMlSJA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢI]LOR
Nr.7699/6/ 18. 12.2007

HOTĂRÂRE DE CLASARE

In

şedtnta

Exper1 1ză şi

a

hot ărât

din data de 18. 12.2007, în urma anali.z.ării Rapoartelor de

a documentatiei specifice, Comisia Naponală a Muzeelor şi Coleqiilor

clasarea în patrimoniul cultural

naţional

mobil, categon a

j uridică

"Tezaur", a 21 bwlllri culturale mobile cu semnificatie etnografică (icoane pe lemnnr inv.:390; 516; 2735; 526:527, 1072; 492; 405; 434 ; 673: 391 ; 410: 674: 524;
401. 490, 409, 386; 494: 408; 406) din

colecţia

Muzeului

Maramureşului-

S1ghetu

Mannatiel.

Prof. univ. dr. Ionel CÂNDEA

PREŞED I NTE

COMISIA NAŢIONALĂ A
MUZEELOR ŞI COLECŢllLOR

Bucureşti 011347, Şos. Kiseleff nr. 30, sector 1, O P. 33, ROMĂN IA: Tel . 224 46 62, Fax 224 19 47

