ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
ORDIN

În temeiul art. 11, alin. (4) din Hotărârea Guvernului m·. 742/2003
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 12, alin. 4 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea
patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor
nr. 2053 /2002 pentru aprobarea Normelor de clasarea bunurilor culturale mobile;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 4736/28.07.2004 a Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;
Ministrul Culturii şi Cultelor emite următorul

ORDIN:

Art. 1 ( 1) Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, în categoria juri dică
"Tezaur", un număr de 30 (treizeci) de icoane pe lemn care fac parte din ansamblul
tâmplei Bisericii Paraclis "Naşterea Maicii Domnului" de la Mănăstirea Hurezi,
jud. Vâlcea, cuprinse în lista anexată.
(2) Lista face parte integrantă din prezentul Ordin.
(3) Clasarea se face la solicitarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniul Cultural Naţional Vâlcea.
Art. 2 Direcţia Monumente Istorice şi Muzee va lua toate măsurile necesare pentru
aducerea la cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin, Direcţiei Judeţene pentru
Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Vâlcea, în vederea punerii lui în
aplicare.

MINISTRUL
ACAD.

DIRECŢIA

MONUMENTE ISTORICE ŞI MUZEE
Nr. 4736 128.07.2004

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 15.07.2004, în urma analizării Rapoartelor de
Expertiză şi a documentaţiei de specialitate, Comisia Naţională a Muzeelor şi
Colecţiilor a hotărât clasarea în patrimoniul cultural naţional mobil, în categoria
juridică "Tezaur", a unui număr de 30 (treizeci ) de icoane pe lemn care fac parte
din ansamblul tâmplei Bisericii Paraclis "Naşterea Maicii Domnului" de la
Mănăstirea Hurezi, jud. Vâlcea.
Clasarea bunurilor culturale mobile menţionate se face la solicitarea
Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Vâlcea.

DIRECTOR D.M.I.M.
SECRETAR C ::- \ 4

Piaţa

Presei Libere nr. 1, sector 1, 71341

Bucureşti,

Telefon: (021) 224.00.67; 224.36.63, Fax: (021) 224.21.66

Nr.
crt.

Denumirea bunului cultural

1
1

2

Autor(i) ,ateller,marcă ,
şcoală,atribulre (după

Titlul sau tema
este cazul)

(d acă

caz)

Material , tehnică,dimensiuni

(eventual dimensiunile
suportului) şi al ţi parametrii
de identificare (după caz)

Datare, anual fabricaţiei
(după caz)

5
Material: panou de esenţă
tare. navă , 2 scănduri, 2
traverse semiTngopate,
Tehnica: tempera emulsie
!Ţclsă, grund alb gos, schiţă
incizată , foiţă de aur. nimburi

6
1696-1697

Observaţii (documente de
referinţă ,antecedente ,stare de

conservare, cantitate, date
speciale prezenţa semnăturilor,
inscri ptionărilor, mărcilor (ş .a.)

Icoană Tmpărătească.

TM-lpla bisericii paraclis, mănăstirea
Hurezi

3
Atelier brânco.tenesc Hurezi;
zugavii Preda şi Marin.

4
Deisis cu Iisus Mare
împărat şi Arhiereu

7
Stare de conservare rea.
Icoanele vor ft restaura te.

ştanţate.

2

Icoană Tmpărătească.

Tampla bisericii paraclis, mănăstirea
Hurezi

Atelier brâncovenesc Hurezi;
ZU!Ţc!Vii Preda şi Marin.

Maica Dcmnului cu
Pruncul

Dimensiuni:
890x620x50 rrm
Material: panou de esenţă
tare. navă, 2 scanduri, 2
traverse semiTngopate,
Tehnica: tempera emulsie
!Ţclsă , grund al> !J'OS, schiţă
incizată, foiţă de aur, nmburi

1696 - 1697

Stare de conservare rea.
Icoanele vor ft restaurata.

1696- 1697

Stare de conservare rea.
Icoanele vor fi restaurata.

ştanţate .

3

Icoană lmpărătească.

Tampla bisericii paraclis, mănăstirea
Ht~ezi
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Atelier brâncovenesc Ht~ezi;
zugavii Preda şi Marin.

Sfin~i lmpăraţi

Constantin şi Elena

Dimensiuni:
890x620x50 rrm
Material: panou de esenţă
tare, navă , 2 scanduri. 2
traverse semiTngopate,
Tehnica: tempera emulsie
!Ţclsă, grund alb !J'OS, schiţă
incizată , foiţă de aur, nimburi
ştanţate.

Dimensiuni:
890x620x50 rrm

Nr.
crt.

Denumirea bunului cultural

1

2

Autor(i),atelier,marcă;

şcoa lă,atribuire (după

Titlul sau tema
este cazul)

(dacă

caz)

Observaţii

Material ,tehnică,dimensiuni

(eventual dimensiunile
suportului) şi alţi parametrii
de Identificare (după caz)

Datare, anual fabricaţiei
(după caz)

5

6
1696 -1697

(documente de

referinţă,antecedente, sta re de

conservare, cantitate, date
speciale prezenţa semnă turilor,
inscripţionărilor, mărcilor (ş. a .)

4

Icoană lmpărătească .
Tămpla bisericii paraclis, mănăstirea

3
Atelier blâ!lWienesc Hurezi;
zugavii Preda şi Marin.

4
Naşterea Maicii
Domnului

Hurezi

Material: panou de esenţă
tare, navă, 2 scândlXi, 2
traverse serniTngopate.
Tehnica: tempera ernulsie
!JC!să. grund alb gros, schiţă
incizată, foiţă de aur, nimburi

7
Stare de conservare rea.
Icoanele vor fi restaurate.

ştanţate .

5

Icoană prăznicar de lămplă

Tămpla

bisericii paraclis. mănăstirea

Atelier blâncovenesc Hurezi;
zugavli Preda şi Marin.

Naşterea

Maicii

Domnului

Hurezi

Dimensiuni:
890x620x50 mrn
Material: panou de esenţă
tare, navă, 2 scăndl.fi . 2
traverse sernilngopate.
Tehnica: tefll>8r8 emulsie
grasă . grund alb gros, schiţă
incizată, foiţă de aur. nimburi

1696- 1697

Stare de conservare rea.
Icoanele vor fi restaurate.

1696- 1697

Stare de conservare rea.
Icoanele vor fi restaurata.

1696-1697

Stare de conservare rea.
Icoanele vor fi restaura te.

ştanţate.

6

Icoană prăznicar de lărnplă
Tămpla bisericii paraclis, mănăstirea

Atelier blâncovenesc Hurezi;
zugavii Preda şi Marin.

Buna Vestire

Hurezi

Dimensiuni:
340x250x30 mrn
Material: panou de esenţă
tare, navă . 2 scănduri . 2
traverse serniTngropate,
Tehnica: te!TlpE!r8 emulsie
grasă, grund alb gros, schiţă
incizată , foiţă de aur. nimburi
ştanţate.

7

Icoană prăznicar de lămplă

Tampla bisericii paraclis. mănăstirea
Hurezi
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Atelier blâncovenesc Hurezi;
zugravii Preda şi Marin.

Naşterea

lui Iisus

Dimensiuni:
340x250x30 mrn
Material: panou de esenţă
tare, navă. 2 scânduri. 2
traverse semiTngopate.
Tehnica: tempera emulsie
grasă, grund alb gros, schiţă
incizată. foiţă de aur. nimbl.fi
ştanţate.

Dimensiuni:
340x250x30 mrn

Nr.
crt.

Denumirea bunului cultural

Autor(l),ateller,marcă;

Titlul sau tema
este cazul)

(dacă

şcoală,atribuire (după caz)

Material,tehnică ,dimensiuni

Observaţii

(documente de
de
conservare, cantitate, date
speciale prezenţa sem năturil or,

(eventual dimensiunile
suportului) şi alţi parametrii
de identificare (după caz)

Datare, anual fabricaţiei
(d upă caz)

referinţă,antecedente ,stare

5
Material: panou de esenţă
tare, navă, 2 scânduri. 2
traverse semiingopate,
Tehnica: tempera emulsie
gasă, grund alb gros, schiţă
incizatâ, foiţă de aur, nimburi

6
1696-1697

7
Stare de conservare rea.
Icoanele vor fi restaurata.

1696 -1697

Stare de conservare rea.
Icoanele vor fi restaura te.

1696 - 1697

Stare de conservare rea.
Icoanele vor fi restaurata.

1696 -1 697

Stare de conservare rea.
Icoanele vor fi restaurale.

i nscriptionărilor, mă rci lor (ş.a .)

1

8

2
Icoană prăznicar de tămplă

3

Tâmpla bisericii paraclis. mănăstirea
Hurezi

Atelier brănc<Nenesc Hurezi:
zugavii Preda şi Marin.

4
lntămpinarea

Domnului

ştanţate .

9

Icoană prăznicar

de tâmplă

Tâmpla bisericii paraclis, mănăstirea
Hurezi

Atelier brâne<Nenesc Hurezi;
zugavii Preda şi Marin.

Dimensiuni:
340x250x30rnm
Material: panou de esenţă
tare. navă , 2 scânduri, 2
traverse semiTngopale.
Tehnica: tempera emulsie
gasă, grund alb gros. schiţă
incizatâ, foiţă de aur, nimburi

Botezul

ştanţate.

10

Icoană prăznicar de ~ă

Tampla bisericii paraclis, mănăstirea
Hurezi

Atelier brâne<Nenesc Hurezi;
zugavii Preda şi Marin.

Schinbarea la

Faţă

Dimensiuni:
340x250x30 rnm
Material: panou de esenţă
tare. navă, 2 scanduri. 2
traversa semiingopate.
Tehnica: tenwa emulsie
gasă, grund alb gros, schiţă
incizat'l, foiţă de aur, nimburi
ştanţate .

11

Icoană prăznicar de tâmplă
Tampla bisericii paraclis. mănăstirea
Hurezi
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Atelier branc<Nenesc Hurezi;
zugavii Preda şi Marin.

Invierea lui Lazăr

Dimensiuni:
340x250x30 rnm
Material: panou de esenţă
tare. navă, 2 scânduri. 2
traversa semiingopate.
Tehnica: tempera emulsie
grasă, grund alb gros, schiţă
incizală , foiţă de aur, nimburi
ştanţate.

Dimensiuni:
340x250x30 rnm

Nr.
crt.

Denumirea bunului cultural

1
12

2

Autor(i), atelier,marcă:

Titlul sau tema
este cazul)

(dacă

şcoală,atribuire (după caz)

Material,tehnică ,di mensi uni

Observatii (documente de
de
conservare, cantitate, date
speciale prezenta semnăturilor,
referintă, antecedente , sta re

(eventual dimensiunile
suportului) şi alti paramebii
de identificare (după caz)

Datare, anual fabricatiei
(după caz)

5
Material: panou de esenţă
tare, navă, 2 scănduri , 2
traverse semilngopate,
Tehnica: tempera emulsie
gasă, grund alb !105, schi!ă
incizată. foiţă de aur. nimburi

6
1696 - 1697

7
Stare de conse!Vare rea.
Icoanele vor fi restaurata.

1696-1697

Stare de cons81Vare rea.
Icoanele vor fi restaurata.

1696- 1697

Stare de conse!Vare rea.
Icoanele vor fi restalKate.

1696 - 1697

Stare de conserva-e rea.
Icoanele vor fi restalKate.

inscriptionărilor, mărcilor (ş. a .)

3

Icoană prăznicar de tâmplă
Tampla bisericii paraclis. mă năstirea

Atelier brăncovenesc Hurezi;
zugavii Preda şi Marin.

4
Duminica Floriilor

Hurezi

ştanţate.

13

Icoană prăznicar de tamplă
Tămpla bisericii paraclis, mănăstirea

Atelier brancovenesc Hurezi;
zugavii Preda şi Marin.

Răstignirea

HlKezi

Dimensiuni:
340x250x30 mm
Material: panou de esenţă
tare. navă , 2 scănduri, 2
traverse semilngopate,
Tehnica: tempera emulsie
gasă , grund alb !105. schiţă
incizată, foiţă de aur, nimburi
ştanţate.

14

Icoa nă prăznicar de tfvll>lă
Tampla bisericii paraclis, mă năstirea
HlKezi

Atelier brancovenesc HlM'ezi;
zugavii Preda şi Marin.

Invierea Domnului
(Anastasis)

Dimensiuni:
340x250x30mm
Material: panou de esenţă
tare, navă, 2 scănduri, 2
traverse semiTngopate,
Tehnica: tempera emulsie
gasă, grund ab !105. schiţă
incizată . foiţă de aur, nimburi
ştanţate.

15

Icoană prăznicar de tamplă

Tămpla

bisericii paraclis, mănăstirea

HlKezi
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Atelier brancovenesc HlKezi;
zugavii Preda şi Marin.

Dimensiuni:
340x250x30 mm
Material: panou de esenţă
tare, navă , 2 scănduri, 2
traverse semiln!1opate,
Tehnica: tempera emulsie
gasă, grund alb !105. schiţă
incizată, foiţă de aur, nimburi
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Dimensiuni:
340x250x30 mm

Nr.
crt.

Denumirea bunului cultural

1
16

2

Autor(i),atel ier,marcă,

şcoală,atribuire (după

Titlul sau tema
este cazul)

(dacă

caz)

Material , tehnică,dimensiuni

Observaţii

(documente de
de
conservare, cantitate, date
speciale prezenţa semnăturilor,
referinţă, antecedente, stare

(eventual dimensiunile
suportului) şi alţi parametrii
de Identificare (după caz)

Datare, anual fabricaţiei
(după caz)

5
Material: panou de esenţă
tare, navă. 2 scânduri. 2

6
1696 . 1697

7
Stare de conservare rea.
Icoanele vor fi restaura te.

1696 . 1697

Stare de conservare rea.
Icoanele vor fi restatKate.

1696 ·1697

Stare de conservare rea.
Icoanele vor fi restaurate.

1696 . 1697

Stare de conservare rea.
Icoanele vor fi restaurate.

inscripţionărilor, mărcilor (ş. a .)

Icoană prăznicar

de tâmplă
Tâmpla bisericii paraclis. mănăstirea
Hurezi

3
Atelier brâncovenesc Hurezi;
zugavii Preda şi Marin.

4
Adormirea Maicii
Domnului

traverse serniingopate,
Tehnica: tempera emulsie
(1asă, grund alb (105, schiţă
incizată , foiţă de aur, nimburi
ştanţate.

17

Icoană prăznicar de tămplă
Tampla bisericii paraclis, mănăstirea
Hurezi

Atelier brâncovenesc Hurezi;
zugavii Preda şi Marin.

Sfânta Treime de tip
veterotest.nentar

Dimensiuni:
340x250x30 mm
Material: panou de esenţă
tare, navă , 2 scânduri, 2

traverse sernilngopate,
Tehnlca: tempera emulsie
gasă , grund alb !10S, schiţă
incizată, foiţă de aur, nimburi
ştanţate.

18

Icoană de !Mlplă
Tâmpla bisericii paraclis, mănăstirea
Hurezi

Atelier brâncovenesc Hurezi;
ZU(13Vii Preda şi Marin.

Oeisis

Dimensiuni:
340x250x30 mm
Material: panou de esenţă
tare, navă, 2 scânduri, 2

traverse serniingopate.
Tehnica: tempera emulsie
gasă, grund alb !105, schiţă
incizată, foiţă de aur. nimburi
ştanţate.

19.

Icoană de tamplă
Tâmpla bisericii paraclis, mănăstirea
Hurezi

-

Atelier brâncovenesc Hurezi;
zugravii Preda şi Marin.

Apostolul Amtei

Dimensiuni:
430x250x30 mm
Material: panou de esenţă
tare, navă , 2 scânduri, 2

traverse serniingopate,
Tehnica: tempera emulsie
gasă, grund alb (105, schiţă
incizată , foiţă de aur, nimburi
ştanţate.

Dimensiuni:
430x250x30 mm

Nr.
crt.

Denumirea bunului cultural

1
20

2

Autor (i) ,atelier, marcă',
şcoală,atribuire

Titlul sau tema
(dacâ este cazul)

(dupâ caz)

Material,tehnică ,dimensiuni

Observaţii

(documente de

(eventual dimensiunile
suportului) şi alţi parametrii
de identificare (dupâ caz)

Datare, anual fabricaţiei
(după caz)

5

6

Material: panou de esenţă
tare, navă. 2 scănduri, 2
traverse semiingopate,
Tehnica: tempera emulsie
gasă, grund alb g-os, schiţă
incizată , foiţă de aur. nimburi

1696 - 1697

Stare de conservare rea.
Icoanele vor fi restaura te.

1696 -1697

Stare de conservare rea.
Icoanele vor fi restaurate.

1696- 1697

Stare de conservare rea.
Icoanele vor fi restaurata.

1696-1697

Stare de conservare rea.
Icoanele vor fi restaura te.

referinţă, antecedente, stare de

conservare, cantitate, date
speciale prezenţa semnăturilor,
inscriptionărilor, mărcilor (ş.a.)

Icoană

de tâmplă

Tâmpla bisericii paraclis, mănăstirea
Hurezi

3
Atelier brânCOIIenesc Hurezi:
zugavii Preda şi Marin.

4
Apostolul Filip

7

ştanţate.

21

Icoană

de tămplă

Tampla bisericii paraclis, mănăstirea
Hurezi

Atelier brânCOIIenesc Hurezi;
zugavii Preda şi Marin.

Apostolul Ioan

Dimensiuni:
430x250x30 mm
Material: panou de esenţă
tare. navă, 2 scănduri, 2
traverse semfingopate,
Tehnica: tempera emulsie
gasă, grund alb !JOS, schiţă
incizată, foiţă de aur, nimburi
ştanţate .

22

Icoană

de tămplă

Tampla bisericii paraclis. mănăstirea
Hurezi

Atelier brânCOIIenesc Hurezi:
zugavii Preda şi Marin.

Apostolul Iacov

Dimensiuni:
430x250x30 mm
Material: panou de esenţă
tare, navă, 2 scănduri . 2
traverse semiTn!Jopate.
Tehnica: tempera emulsie
gasă. grund alb !JOS, schiţă
incizată , foiţă de aur. nimburi
ştanţate.

23

Icoană de IOOlplă

Tâmpla bisericii paraclis. mănăstirea
Hurezi
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Atelier brânCOIIenesc Hurezi:
zugavii Preda şi Marin.

Apostolul Luca

Dimensiuni:
430x250x30mm
Material: panou de esenţă
tare. navă, 2 scănduri, 2
traverse semiTngopate.
Tehnica: tempera emulsie
gasă, grund alb g-os, schiţă
incizată. foiţă de aur. nimburi
ştanţate.

Dimensiuni:
430x250x30 mm

Nr.
crt.

Denumirea bunului cultural

1
28

2

Autor(i),atelier,marcă·,
şcoală , atribuire (după

Titlul sau tema
este cazut)

(dacă

caz)

Material, tehnică , dimensiuni

Observaţii

(documente de

(eventual dimensiunile
suportului) şi al~ paramebii
de identificare (după caz)

Datare, anual fabricaţiei
(după caz)

referinţă,antecedente,stare de

5

6
1696 . 1697

7
Stare de conservare rea.
Icoanele vor fi restaurate.

1696 - 1697

Stare de conservare rea.
Icoanele vor fi restaurate.

1696. 1697

Stare de conservare rea.
Icoanele vor fi restal.fate.

conservare, cantitate, date
speciale prezenţa semnăturilor,
i nscripţionărilor, mărcilor (ş. a .)

Icoană

de tâmplă
Tâmpla bisericii paraclis. mănăstirea
Hl.fezi

3
Atelier brâllCOIIenesc Hurezi;
zug-avii Preda şi Marin.

4
Apostolul Smon

Material: panou de esenţă
tare, navă , 2 scânduri. 2
traverse semiingopate,
Tehnica: tempera emulsie
g<~să, grund alb !JOS, schiţă
incizată , foiţă de aur, nimburi
ştanţate .

29

Icoană de tâmplă
Tampta bisericii paraclis, mănăstirea
Hurezi

Atelier brâllCOIIenesc Hurezi;
Preda şi Marin.

Apostolul Toma

zug<~vii

Dimensiuni:
430x250x30 mm
Material: panou de esenţă
tare, navă , 2 scânduri, 2
traverse sem iingopate,
Tehnica: tempera ernulsie
g<~să, grund alb gros. schiţă
incizată. foiţă de aur. nirnbl.fi
ştanţate.

30

Icoană

de tâmplă

--.
s

Tămpla bisericii paraclis. mănăstirea

Hurezi
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Atelier brâncovenesc Hurezi;
zug<~vii Preda şi Marin.

Apostolul Vartolomeu

Dimensiuni:
430x250x30 mm
Material: panou de esenţă
tare, navă, 2 scânduri, 2
traverse semilngopate.
Tehnica: t~a emulsie
g<~să, grund alb !JOS, schiţă
incizată, foiţă de aur, nîmburi
ştanţate .

Dimensiuni:
430x250x30 mm

