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În temeiul art. 11 , alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 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;
A vând în 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. 6892/2.12.2004 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 juridică
"Tezaur", un număr de 7 ( şapte ) bunuri culturale (icoane, uşi împărăteşti),
aparţinând domeniului artă veche românească, aflate în patrimoniul Muzeului
Judeţean Vâlcea din Râmnicu Vâlcea, cuprinse în lista anexă.
(2) Lista face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2 Direcţia Monumente Istorice şi Muzee va lua toate măsurile necesare pentru
aducerea la cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin, Muzeului Judeţean
Vâlcea din Râmnicu Vâlcea, în vederea punerii lui în aplic<>.~
M ....,,"1 '
!t"ţ('U

tr_.
~

-

•

o
' \JJI"Iji:. ILL '-_.

MINISTRUL CUL~~~
~'l','R',u
ACAD. RĂZVAN T ,~ ORE~ .ff

';§})

COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢTILOR
DIRECŢIA MONUMENTE ISTORICE ŞI MUZEE
N r. 6892 1 2.12.2004

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 18.11.2004, în urma analizării Rapoartelor de
Expertiză şi a documentaţiei specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi Co lecţiilor
a hotărât clasarea în patrimoniul cultural naţional mobil, categoria juridică
"Tezaur", a unui număr de 7 ( şapte ) bunuri culturale (icoane, uşi împărăteşti),
aparţinând domeniului artă veche românească, aflate în patrimoniul Muzeului
Judeţean Vâlcea din Râmnicu Vâlcea, potrivit listei de obiecte anexată solicitării
de clasare.

Piaţa

Presei Libere nr. 1, sector 1, 71341 Bucureşti, Telefon: (021) 224.00.67; 224.36.63, Fax: (021) 224.21.66

OtoURul !1c)n~ ~ ~
,U-t:. d.ytq:s- - ;;. Jf. &Joo~
Nr.
crt.

Denumirea bunului cultural

1
1

2

AutorQ), atelier,marcă,

Titlul sau tema
cazul)

(dacă este

şcoalli,atribuire (d upă caz)

Material ,tehnică,dimensiuni

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

Observaţii (documente de
referinţă,antecedente,stare de

Datare, anul fabricaţiei
(după caz)

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

Icoană ltnpărătească

3
Nicolae Zugav
Atelier bran<XWenesc din Ţara

4
Maica Dannului cu
Pruncul

Românească

2

I coană lrnpărătească

Atelier din Ţara Ranânească

Sfin~i Serghie şi Vah

5
Lemn, panou de esenţă
moale. navă; 2 Iraverse
semffn!J'opate;
Tehnica: tempera emulsie
!J'asli. grund alb !J'OS, schiţă
incizală. foiţă de aur, nimburi
ştanţate, var de dos
Dimensiuni:
815x540nvn
Material panou de lemn.
esenţă moale, navă ; panou!
este măf9nit de o dungă

7

6
20 decembrie 1701

Nr. inv. 210
Stare de conservare medie

Nr. inv. 400
Stare de conservare bună.

Cea. 1680

roşie;

Tehnica: tempera emulsie
!J'asli, grund aR>. schiţă
incizală. foiţă de aur, nimburi
ştanţate,

3

Icoană prăznicar de lâmplă

Bogdan ZU!J'av
Atelier din Ţara Românescă cu
influenţe moldoveneşti

Intra-ea In lerusalin

Dimensiuni:
510x420mm
Material: panou de esenţă
moale, navă;
Tehnica: tefr1>er8 emulsie
!J'asli. grund alb !J'OS, schiţă
incizală, foiţă de aur. verni;
nava este ornamentată cu
motive florale pictate cu brun;
in~pi In slavonă
Dimensiuni:
330 X 260 X 30 mm
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Jţfffl. 273
1668. n<>iernOOe 1 ~ ~ ~flNL 1
S\lnrda ' 1servare bună;

Anul şilumele ZU!J'avUiui sunt
IJfscrile spatele icoanei Botezul

~c

din seria de prăznicare a biserici
•Adonnirea· din satul Grămeşti. In
prezent In expoziţia muzeului
mănăstirii Cozia.

1
4

Icoană impărătească

3
Atelier din Ţera Romanească

5

Icoană lmpWtească

Atelier din Ţara Rananească cu

2

inftuenţe moldoveneşti

4
Cuvioasa Paraschiva

Deisis arhieresc cu
Maica Domnului regina

5
Material: panou de lemn.
esenţă tare, navă , 2 traverse
ln!J"opate;
panoul
este
mărginit de două baghete, cu
profilul rotunjit.
Tehnica: tempera, gund alb
gos, schiţă incizată, fond
stucat ninblri ştanţate şi
reliefate, aur're.
Dimensiuni:
865 x 660 x 45 mm
Material: panou de lemn.

6

7
Nr. inv. 306
Stare de conseiVare medie.

3/4XVII

jumătatea

sec. al XVII • lea

1\t. inv. 399
Stare de conse~Vare: bună .

navă;

Tehnica: tempera, gund alb
gos, schiţă incizată, foiţă de

6

Icoană TmpWtească

Atelier din Ţera Rananească

7
Uşi tnpărâteşti

Atelier din Ţera Rananească

Sfântul Nicolae

aur.
Dimensiuni:
450 x 320 x 30 mm
Material: panou de lemn,
esenţă moale, navă;
Tehnica: tempera, gund alb
gos, schiţă incizată, poliment
Dimensiuni:
800 X 640 X 35rrm
Scuipturllln lemn.
policromat şi ajurat
Dimensiuni:
1080 x 560mm
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Sfarşitul

sec. XV

Nr. inv. 333
~tare de conservare medie.

~

·~

Nr. inv. 394

---- Stare de conseiVare bună.

