ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

ORDIN nr.

•

cl!Mo

din

12 OC

2007

Având l'n vedere Decretul Preşedintelui României nr. 854/2005
pentru numirea unui membru al Guvernului;
În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (4) din Legea
nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, ou
modificările şi completările ulterioare;
Având in vedere prevederile Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor
nr. 2053/2002 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor
culturale mobile;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 296217/14.04.2007 a
Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor,
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului
nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi
Cultelor, republicată,
Ministrul Culturii

şi

Cultelor emite

următorul

ORDIN:

•

Art. 1. - (1) Se clasează rn patrimoniul cultural naţional mobil, în
categoria juridică "Fond·, 9 bunuri culturale mobile cu semnificaţie
artistică, aflate in patrimoniul Complexului Muzeal Bucovina - Suceava,
cuprinse in Anexă .
(2) Anexa face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2. - Direcţia generală Patrimoniu cultural naţional va lua toate
măs urile necesare pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor
prezentului Ordin Complexului Muzeal Bucovina- Suceava, in vederea
punerii lui în aplicare.

•

•
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Alii"EXĂ
COIIlP~"LILMl iZFAI

RUCOVINA

Sectia ARTĂ
FIŞĂ STA N DARD

Nr.
crt.

Denumirea
bunului cultura l

Autor/autori,
atelier, m.arcli,
şconli. atribuire

1\iatu ial, tdmică,
dim ensiuni
(dimensiunile
mportulm1 şi alti
parametri de

Titlul sau temA

Datare,
anul
fabricaţiei

identificare

{.1)
l

.2
3.

4.

(1.1 )

Hun cu
semnificatie
artJsuca, plcturtl
Bun cu
semnificatie
artistică, picturâ
Bun cu
semnificatie
artistică, picturii
Bun cu
semnificaţie

artisucă, ptctură

-5

Bun cu
semruficaţ~e

-6

artistică,

picturii

(1.3)

(1.2)
POPP, MIŞU

( l.4)

BERTA GORGON

- u.p.

(1827-1892)

- 0,535x0,670

BUCEVSCHl,

FDIE1E TANARA

- inv.l25
- u.p
- 0,355x0,440

EPAMINONDA
1 (1843-1891)

POPP,MIŞU

(1827-1892)

BUCEVSCHJ,
El'AMINONDA
(1 843-1891)
HIRLESCU.
DIMITRTE
(1872-1923)

/U))
- stare de conservare bună

ncdata1

-stare de conservare bună

- rnv.l88
ClPRIAN
PORUMBESCU

- u.p.

nedatat

- stare do conservare bună

PORTRETUL D-R El
J<'L ONDOR

- u.p. caşeralli pe nedntat
carton
-

-semnat lateml dr mijloc,

POPAS

- inv.569
- u.p.

- 0,515x0,650
- mv.216

- 0,490x0,610

cu

Bun cu

BARD AS ARE.

COLŢDElHMA

semoifica~te

PANAlTF.ANU,
EMANOIL
(1 R50-19l5)

PAHAR ŞT ŞEitVET

artistică, ptclllră

-liS)nedatat

Observatii (d~nm ~e dt)
referin!J, anteeec lÎJlte, ;.
stltre d e conserv\fl, · ·
cantitate, date JP~,.,
~
preunp semni turUor,
inscript ionllrilor,
m.lrcilor etc.)

nedatat

- 0,405x0,616
• Jnv,580

- u.p.
- 0,685x0,400
• mv.673

1868

initiaJe· B.A.B.
- stare de conservare bună
- semnal stg.jos cu negru;
D . Hirlescu
-stare de conservare bună
-semnat, datat şt localizat,
centru-jos, alb· Em P
Bardasare Derlin 1868
- stare d c conservare bună

•

7

8.

Bun cu
semmficat•e
artisticA. p1ctură

SOTIA

PANAITEANU,
I!MANOIL
(1850..1935)

PlCfORULUI

Bun cu

BARD AS ARE,

semnificaţie

PANAITEANU,
EMANOlL
(1850-193 5)

PORTRET DE
FEMEIE

artistică, p1crură

9

BAR.DASARE,

-

• --

188t>

• u._p.

nedatat

Bardasare Tassy 1886 ~
- stare de conservare ~
"
· semnat ŞI localizat dr. jb·~ f-=Em P Bardasare Iaşt
- stare de conservare bună.

1919

- semnat ş• dRlBt stg. Jos;,

dr. JOS, alb: Cm P

. 0,470x0,595
- mv 678

Bun cu

BAEŞU,AUREL

PORTRET DE

• u p.

semn.ifica~e

( 1896-1928)

FEMEIE

- 0,390x0,660
• mv742

artlStJci, PICUJJ1l

- .ernnut. Jatat ~~ lucahzat

• up
• 0.473x0,585
· mv 677

roşu, A Băeşu

.

1919
• stare de conservare bună

