ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI
ORDIN nr.

o2ktS

din

09

Of.

NAŢIONAL

2012

Având in vedere Decretul Preşedintelu i României nr. 430/2012 pentru numirea unui
membru al Guvernului ;
in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1)- (5) şi art. 14 din Legea nr. 182/2000
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;
Având in vedere prevederile Cap. III din Normele de clasare a bunurilor culturale
mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886 din 11.09.2008;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 1247/24.04.2012 a Comisiei Naţionale a
Muze_elor şi Colecţii lor;
a In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind
"''l!'!rganizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional , cu modificările şi
completările ulterioare,
Ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional emite următorul

ORDIN :

Art. 1 Se clasează in patrimoniul cultural naţional mobil, in categoria juridică , Fond", un
bun cultural mobil cu semnificaţie artistică (Icoană de iconostas , Sfânta Cuvioasă
Paraschiva' ), aflat in patrimoniul Bisericii , Sfântul Nicolae' din municipiul Brăila , prevăzut in
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 Bisericii , Sfântul Nicolae" din municipiul Brăila , in
vederea punerii lui in aplicare .
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Anexa
FIŞĂ STANDARD
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Bun cultural mobil cu semnificaţie artistică clasat în categoria juridică Fond anat în patrimoniul Bisericii "Sfântul Nicolae" din municipiul Brăila
1.
Icoană
Matache Orăşianu J
Sf Paraschiva
Icoana: ulei pe panou de 11869 - data!
Stare de conservare:
de iconostas
'
lemn din trei blaturi, cu două
în
adaosuri târzii de metal
traverse semiîngropate; 1 inscripţie; (aureolă, mână) , carii, mici
dimensiune:
1870
urme de lovituri şi zgârieturi '
112,5 x 72,5 x 3 cm;
1 (crucea de pe suprafaţa pictată, pete.
lconoslas cu ladă- lemn cu J metal)
Lipseşte partea de jos a
intarsii şi ornament în relief
cruciide metal din 1870.
mic; dimensiune maximă:
lconostasul puternic lăcuit, ,
340 x 124 x 61 cm;
intarsia greu vizibilă sub
nr. inventar: 378
lacul gros, alterat. Pe
iconostas, pe centura de sub
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