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ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
ORDIN nr. ~{Jg din

..2..f j).

•
2007

Având in 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, ' cu 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. 7370/1/20.11 .2007 a Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;
in temeiul prevederilor art. 11 alin. ( 4 } din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005
privind organizarea şi funcponarea Ministerului Culturii şi Cultelor, republicată,
Ministrul Culturii

şi

Cultelor emite

următorul

ORDIN :
Art. 1 ( 1 } Se clasează în patrimoniul cultural na~onal mobil, in categoria
Tezaur •, 5 ( cinci) bunuri culturale mobile cu semnificape etnografică
( icoane ), aflate in patrimoniul Muzeului Na~onal al Ţăranului Român, prevăzute
in Anexă.
( 2 ) Anexa face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2 Direcţia Muzee, Colec~i, Garanţii Guvernamentale va lua toate măsurile
necesare pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin Muzeului
Naţional al Ţăranului Român, in vederea punerii lui in aplicare.

juridică "

•

Auexa
Fişa

standard

Bunuri culturale cu semnifica(.ie etnografic li clasate în categoria jurid ică "Tezaur "aflate în
pah·imoniul Muzeului National al Ţăranului Român
Nr.

Denumirea
bunului cultul'lll

Crt.

(! )

(1.1 )

1

Icoană

pc sticlă

"Autor(l},
Atdier,marc:il,
ŞCOli III, atribuh'l!

Tlllul
sau temn

Materia~ tehnicl,dlmensluni
(eventual dimensiunile supot1ulul şi
alti panmt'lri de idrniiOcare)

Datan;
anul fob•icatlei

Obsen11111
(documente de reft'rin!ll,
a ntecedente , stare de conserv~~re,
eno ti tate. date speciale, prezenta
semnllturilor, instriptionllrUor,
mA rcllor,_§.a.)

( 1.2)

(1.3)

(1.4)

( 1.5)

Nicula, Cluj

Iisus şi Ioan copii; Sticlă, lemn pentru
Punerea în
ramă , vopsele ,lianti. pictată pe
monnânt
~os după izvod;
Dimensiuni: L: 34 cm; La: 28
cm; Gr.: 1,5 ; Nr. inv.: R383
Buna Vestire
Sticlă, lemn pentru
ramli,vopsele ,lianti, pictată pe
etos după izvod;
Dimensiuni: L: 43 cm; La: 37
cm; Gr.:2 ; Nr. inv.: Rl007
Sfântul
Glajă, lemn pentru
Haralambie
ramă,vopsele ,lianţi, pictată pe
dos după izvod; Dimensiuni: L:
67 cm; La: 61 cm; Nr. inv.:
RI047
Buna Vestire
Sticlă, lemn pentru ramă, pictat
tempera lianti, pictată pe dos
.- tlupă it:vod; L: 47 cm; La : 41
cm; Nr. inv: Rl 220
Adam şi Eva
Tipar din lemn, hârtie,

(1.6)
Stare de conservare bună. Fisuri
ale ramei.

-

2.

lcoanli pe sticlă

Savu Moga;·
Sus;
Sibiu

Arpaşul de

3

Icoană

pe sticlă

Braşov ;

Ţara

4

. Icoană

pe sticlă

Oltului

Şcheii Braşovului ,
Braşov

5

Xilogravură

Mintia, Hunedoara

-

-

ccmeal ă,lemn, sticlă

Dimensiuni. L: 43 em; La: 35
cm; ( cu rnmll) L: 58,2 cm; La·
50 cm: Gr.:2;
Nr. inv · R 1794{40)

Sfiirşil de sec.

XIX
(1875-1900)
Sfârşit de sec.

XIX

(1840-1889)
Sfârşit de

sec.

XIX

( 1875-1900)
Sfiirşil de sec.

XJX

( 1875-1900)
Ytscc. XIX

Stare de conservare bună .
Uşoare desprinderi ale stratului
pictural
Stare de conservare relativ bună.
Uşoare desprinderi ale stratului
pictural( culoarea a lb ă).
Stare de conservare bunll.
Uşoare desprinderi ale stratului
pictural (alb).
Stare de conservare relativ
bună . Pergamen tul îmblltrfinit

