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PREAMBUL

Potrivit Legii nr. 489/2006 privind (ibertatea religioasă şi regimul general al
cultelor, ~m România, cultele ,,se organizează şi JLnc,üonează în baza prevederilor
constituţionale şi a prezentei legi, în mod autonom, potrivit propriilor statute sau coduri
canonice” [art 8 aIm. (1)] şi ,,pot avea şi dobândi in proprietate sau în administrare
bunuri mobile şi imobile asupra cărora pot dispune in conformitate cu statutele proprii”
[art. 27 aIm. (1)].
Prezentul Regulament este întocmit pe baza Statutului pentru organizarea ş~
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, aprobat de Sfäntul Sinod aI Bisericii Ortodoxe
Române şi recunoscut prin hotărârea Guvernului României, nr 53 din 16 ianuarie 2008,
publicată în lvĺonitorul Ojicial al României, Partea I, nr. 50/22 ianuarie 2008.
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REGULAMENTUL
PENTRU ORGANIZAREA ŞI FUNCTIONAREA COMISIEI DE
PATRL4RHIEI ROMÂNE

P1CFuRA BISERICEASCA A

CAPITOLUL I

Organisme statutare cu atribuţii în domeniul artei bisericeşti
A. Organisme centrale
Art. 1— fri conformitate cu prevederile Statutului pentru organizarea şifuncţionarea
Bisericii Onodoxe Româue, sfântul Sinod este cea mai înaltă autońtate bisericească din
Patriarhia Română, care supraveghează din punct de vedere dogmatic, liturgic şi canonic,
Iucrările de arhitectură, pictură, sculptură şi alte forme de artă biseńcească ortodoxă.
Art. 2 Patriarhul României este preşedintele Comisiei de Pictură Biseńcească a
Patriarhiei Române (în text CPB) şi are următoarele atribuţii:
a) convoacă CPB şi prezidează şedinţele acesteia, personal sau prin delegaţi;
b) numeşte, sancţionează şi revocă membrii CPB, secretarii (administrativ şi tehnic)
şi personalul auxiliar;
c) aprobă, modifică sau respinge hotărârile CPB în orice problemă adusă în dezbatere;
d) aprobă, modifică sau respinge soluţiile CPB în cazurile de apel sau arbitraj;
e) aprobă în regim de urgenţă proiecte/devize de pictură bisericească şi dispune măsuri
pentru ducerea Ia ~mdeplinire a procedurilor legale şi pentru realizarea obiectivelor aprobate;
~ aprobă anual lista pictońlor şi restauratorilor bisericeşti autorizaţi, din întreaga
Patriarhie, la propunerea CPB;
g) poate delega, din oficiu, un membru al CPB sau mai mulţi, pentru cercetarea
sesizărilor pńmite de la eparhii asupra oricăror lucrări de pictură bisericească executate în
mod necorespunzător;
h) emite, suspendă sau anulează autońzaţiile în diferite domenii ale artei bisericeşü,
într-o şedinţă a CPB şi aplică sancţiuni pictońlor/restauratorilor bisericeşti, urmare
propunerilor CPB;
i) aprobă formatul documentelor utilizate de CPB, la propunerea acesteia (autorizaţiile
de pictor, zugrav, restaurator, tehnician restaurator, iconar etc.; legitimaţii de membru CPB,
diplome de atestare pentru diriginţii de şantier, adeverinţe de promovare etc.).
Art. 3 Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc (în text Permanenţa CNB)
are următoarele atribuţii:
a) deflnitivează contul de execuţie bugetară, bilanţul fInanciar şi proiectul de buget al
CPB şi le trimite spre aprobare organismelor bisericeşti statutare;
b) aprobă preţurile maximale ale lucrărilor de pictură bisericească, obligatorii şi unitare
în toate unităţile de cult din Patriarhia Română
c) aprobă, cu avizul Centrului eparhial, devizele suplimentare de pictură în cazuri
excepţionale, temeinic motivate şi în procent de maximum 2O°o din valoarea devizului iniţial;
—
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d) aprobă proiectele de investiţii în Jimita bugetului CPB;
e) sprijină acţiunile cu caracter juridic şi patrimonial ale CPB;
fl face demersuri pe lângă autorităţile publice centrale şi locale şi pe lângă alte instituţii,
pentru obţinerea de sprijin destinat evidenţierii creaţiilor artistice din süntele locaşuri şi pentru
valori5carea acestora prin expoziţii, publicaţii şi alte forme de prezentare;
g) aprobă în~inţarea şi organizarea de instituţii cu caracter economic, cu sau fără
personalitate juridică, pentru susţinerea activităţilor specifice, în condiţiile prevăzute de
Stahit, de prezentul regulament, de hotărârile organismelor centrale bisericeşti, precum şi de
Iegislaţia în vigoare;
h) evaluează de două ori pe an activitatea membrilor CPB.
Art. 4 (1) Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române füncţionează în
cadrul Sectorului patrimoniu cultural al Administraţiei Patriarhale şi este organism central
administrativ pentru problemele date în competenţă prin Statist, prin prezentul Regulament,
prin hotărârile organismelor centrale biseńceşti şi de către Patriarhul României.
(2) Comisia de Pictură Bisericească are următoarele atribuţii:
a) supraveghează şi controlează modul de aplicare a prevederilor statutare şi
regulamentare bisericeşti, a hotărârilor organismelor centrale bisericeşti şi ale Patriarhului
Româriiei, privind păstrarea unităţii dogmatice, artistice şi de execuţie a lucrărilor de artă
biseńcească în Biserica Ortodoxă Româ*
b) iniţiază norme şi propune măsuri privind respectarea şi promovarea artei bisericeşti
bizantine tradiţionale în Biserica Ortodoxă Română
c) aplică hotărârile Sfântului Sinod referitoare Ia arta bisericească şi supraveghează, din
punct de vedere dogmatic-liturgic, artistic şi tehnic, realizarea lucrărilor de pictură
bisericească ortodoxă
d) pregăteşte şi autorizează specialişti în arta bisericească, de credinţă creştină ortodoxă,
cu drept de lucru în bisericile ortodoxe şi în ediflciile de patrimoniu ortodox;
e) pregăteşte şi autorizează specialişti restauratori, de credinţă creştină ortodoxă,
atestaţi de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, pentru a obţine drept de lucru în
bisericile ortodoxe şi în edificiile de patrimoniu ortodox, indiferent de sursa de finanţare,
publică sau privată
I) asigură formarea şi acreditarea persoanelor recomandate de Centrele eparhiale ca
diriginţi de şantier pentru lucrările de pictură bisericească
g) studiază şi referă în legătură cu dosarele privind promovarea la o categorie superioară
a pictorilor/restauratorilor bisericeşli, precum şi rapoartele aferente şi ia măsuri în legătură cu
activitatea din teritoriu a specialiştilor în pictură bisericească
h) evidenţiază creaţiile artistice din sflntele locaşuri şi le valoriűcă prin expoziţii,
publicaţii şi alte forme de exprimare;
i) veriflcă, întocmeşte referate şi avizează caiete de sarcini, proiecte iconografice, devize
estimative, dosare de licitaţie, contracte de execuţie, precum şi procese verbale de recepţie
parţială/definitivă înaintate de unităţile bisericeşti prin Centrele eparhiale;
j) aprobă, în mod excepţional, participarea la licitaţii a pictorilor de categorie inferioară,
scăderile de categorie făcându-se la categoria imediat următoare;
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k) cercetează Ia faţa locului, prin membri sau delegaţi, cu binecuvântarea chiňarhului
locului, lucrările de pictură bisericească şi hotărăşte în legătură cu cele constatate;
I) întocmeşte şi aprobă graficul anual de inspecţie şi control în eparhii, ia măsurile
necesare ca urmare a constatărilor făcute şi informează despre acestea Comisia mitropolitană
de pictură bisericească şi Centrul eparhial, care va lua măsurile adecvate din punct de vedere
disciplinar-canonic;
m) aprobă cererile ucenicilor şi stagiarilor de pe şantierele de pictură/restaurare de luare
în evidenţa CPB, cu acordul pictoruluilrestauratorului îndrumător;
n) aprobă solicitările motivate ale pictorilor/restauratorilor îndrumătoń de scoatere a
ucenicilor şi stagiarilor din evidenţele CPB;
o) la solicitarea Centrelor eparhiale, participă prin delegaţi la recepţia parţială sau
definitivă a lucrărilor de picturăĺrestaurare, realizate de specialişti autońzaţi de CPB;
p) ia măswi, pe baza datelor fumizate de CPB, privind limitarea la 3 (trei) a numărului
de lucrări ce pot 5 contractate de un pictor/restaurator;
q) cercetează situaţiile litigioase privind lucrările de pictură/restaurare, prin delegat sau
comisie desemnată în acest scop, dacă Centrul eparhial sau Comisia mitropolitană de pictură
bisericească nu au soluţionat amiabil problema şi ia măsurile care se impun;
r) examinează şi propune soluţii la cererile de apel şi arbitraj ale persoanei nemulţumite
de rezultatul cercetării Comisiei mitropolitane de pictură bisericească
s) analizează neregulile constatate sau sesizate în legătură cu activitatea specialiştilor
autońzaţi de CPB şi propune sancţiuni, iar în cazul în care constată abateri de la
reglementările referitoare la arta biseńcească săvârşite de unităţile de cult, semnalează aceste
situaţii Preşedintelui CPB, în vederea adoptării măsurilor care se impun;
t) păstrează evidenţa specialiştilor autorizaţi de CPB, precum şi a ucenicilor şi
stagiai-ilor, a documentaţiilor tehnice, a dosarelor de licita{ie şi a proceselor verbale de
recepţie parţială/deflnitivă, până la predarea acestora Ia arhiva sfântului Sinod;
u) eliberează avizul pentru înfiinţarea de ateliere bisericeşti epaitiale de pictură, de
confecţionat icoane, mobilier bisericesc, broderie-textile şi ateliere de restaurare a
patrimoniului mobil, pe baza documentałiei specifice;
v) recomandă mateńaiele necesare, corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi al
preţului, pentru lucrările de pictură bisericească;
w) cooperează cu eparhiile pentru ca toţi specialiştii autorizaţi să trimită la CPB, anual,
până la data de I februarie, dări de seamă cu privire Ia lucrările executate în anul precedent,
propuneń, recomandări etc.;
x) organizează cursurile anuale de teologia icoanei, cu o durată de cel puţin 4 săptămâni,
şi publicarea cursurilor predate în cadrul acestora;
y) organizează, cel puţin o dată la trei ani, cursuri intensive de specializare pentru
promovarea specialiştilor din domeniul artei bisericeşti, la categoria următoare celei pentru
care este autońzat;
z) prezintă Patriarhului României raportul de activitate lunar al CPB;
a1) se îngrij eşte, împreună cu Sectorul economic-financiar, de colectarea de la
specialiştii autorizaţi de CPB a contribuţiei de 2° o şi formulează propuneń în legătură cu
folosirea fondurilor, pe care le supune aprobării Pennanenţei CNB;
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b’) veriůcă şi actualizează, anual, lista pictorilor şi restauratorilor bisericeşti autońzaţi,
din întNaga Patriarhie, pe care, după aprobarea de către Patriarhul României, o afişează pe
site-ui CPB şi o comunică Caitrelor eparhiale împreună cu lista persoanelor f~ră drept de
lucru în domaiiu;
c1) verifică şi actualizează, anual, lista ucenicilor şi stagiarilor de pe şantierele de
pictură/restaurare, care au acordul pictorilor restauratorilor îndrumători;
d’) soluţionează cererile de aprobare a executării lucrărilor de pictură bisericească, în
ordinea înscrieńi în registru şi transmite răspunsul către Centrul eparhial aparţinător, cu
informarea Centrului mitropolitan;
e1) eliberează Iegitimaţii specialiştilor autonzaţi de CPB şi le vizează anual;
t) îndeplineşte şi alte atńbuţii încredinţate de sfântul Sinod, de Permanenţa CNB sau
de Patriarhul României.
B. Organisme regionale
Art. 5
Mitropolitul este preşedintele Comisiei mitropolitane de pictură
biseńcească şi are următoarele atńbuţii:
a) convoacă şedinţele Comisiei mitropolitane de pictură bisericească şi prezidează
lucrările acesteia, personal sau prin delegaţi;
b) numeşte, sancţionează şi revocă membrii Comisiei mitropolitane de pictură
bisericească, secretarul şi personalul auxiliar din cadrul acesteia
c) aprobă şi comunică avizul consultativ al Comisiei mitropolitane de pictură
biseńcească pentru dosarele de pictură/restaurare, când acesta este solicitat de CPB;
d) aprobă, modifică sau respinge propunerile formulate de Comisia mitropolitană de
pictură bisericească în urma cercetării situaţiilor litigioase privind lucrările de pictură
bisericească de la unităţile de cult din eparhiile mitropoliei şi dispune înaintarea acestora,
cu raport, către CPB.
—

Art. 6 (1) Comisia mitropolitană de pictură bisericească este constituită din 3-5
membri pictori/restauratori autorizaţi de CPB.
(2) Comisia mitropolitană de pictură biseńcească are următoarele atńbuţii:
a) prezintă anual la CPB darea de seamă privind lucrările de pictură bisericească din
eparhiile mitropoliei (şantiere existente, stadiul realizării Iucrărilor, personalul specializat
şi auxiliar implicat, modul de respectare a legalităţii în desfăşurarea lucrărilor, respectarea
contractelor încheiate, situaţiile deosebite etc.);
b) cu aprobarea chiriarhului, are drept de control asupra şantierelor existente în
eparhiile mitropoliei, conform graficului anual de inspecţie şi control aprobat pentru
lucrări de pictură/restaurare şi întocmeşte referate despre cele constatate, pe care le
înaintează CPB cu propuneri motivate;
c) la cererea CPB, expńmă, în scris, avizul consultativ în legătură cu dosarele
Centrelor eparhiale din mitropolie pentru lucrările de pictură biseńcească;
d) cu aprobarea chińarhului, colaborează cu diriginţii de şantier pentru lucrările de
pictură/restaurare, acreditaţi de CPB şi angajaţi ai sectorului patrimoniu cultural de la
eparhiile din mitropolie;
—
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e) cu acordul CPB şi Ia solicitarea Centrelor epaihia]e din mitropolie, deleagă un
reprezentant pentru efectuarea recepţiei parţiale sau definitive a lucrărilor de pictură
bisericească.
(3) Dacă Ia nivelul unei mitropolii nu există persoane calificate pentru constituirea
Comisiei mitropolitane de pictură bisericească, atribuţiile acesteia se preiau şi se
solu{ioneazăîn mod direct de CPB.
C. Organisme locale
Art. ‘7 Chiriarhul (arhiepiscopul sau episcopul eparhiot) are următoarele atribuţii:
a) aprobă, într-o şedinţă a Permanenţei Consiliului eparhial, transmiterea către CPB a
proiectelor lucrărilor de artă bisericească (pictură din nou, restaurare pictură murală, pictura
catapetesmelor şi mobilierului interior specific, vitralii, mozaic, miniatură-caligra[ie,
sculptură, graflcă, email, restaurare carte, textile, piatră, metal etc.), a rezultatelor Iicitaţiilor
din eparhie şi a contractelor de execuţie;
b) numeşte, sancţionează şi revocă persoana acreditată ca diriginte de şantier din cadrul
Sectorului patrimoniu cultural, pentru lucrările de picturăĺrestaurare din eparhie;
c) iniţiază sau aprobă cercetarea situaţiilor litigioase privitoare Ia executarea lucrărilor
de pictură/restaurare din eparhie;
d) aprobă solicitările pentru efectuarea recepţiei parţiale sau definitive a lucrărilor de
pictură/restaurare efectuate la unităţile de cult din epaihie;
e) prezintă mitropolitului, anual, darea de seamă privind lucrările de pictură/restaurare
din eparhie.
—

Art. 8 Protopopul are următoarele atribuţii:
a) veńfică modul de întocmire a documentaţiei pentru lucrările de picturălrestaurare din
protopopiat, conform cerinţelor din ‘4nexele nr 8.1 ~i nr. & 2 ale prezentului regulament. Dacă
dosarul este complet, îl transmite Centrului epaihial; în caz contrar îl restituie spre
completare;
b) participă la efectuarea recepţiei parţiale sau definitive a lucrărilor de
pictură/restaurare efectuate în unităţile de cult din protopopiat
Art. 9— Parohul (stareţul sau stareţa în mănăstire) are următoarele atribuţii:
a) constată şi ia hotărârile adecvate, împreună cu organismele parohiale, privind
necesitatea realizării lucrărilor de picturăĺrestaurare la biserica parohială, capele sau
dependinţe;
b) solicită aprobarea Caitrului eparhial pentru a iniţia procedurile regulamentare şi
legale în vederea realizării lucrărilor de pictură/restaurare;
c) solicită direct unui pictor de categoria I sau a 11-a, respectiv unui restaurator,
autońzaţi de CPB, întocmirea proiectului lucrărilor de pictură/restaurare ce urmează a se
executa
d) înaintează către Protopopiat, în vederea comunicării Ia Centrul eparhial, documentele
cuprinzând proiectul întocmit, prevăzute în Anexa nr. 8;
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e) conürmă, prin Consiliul parohial, sumele prevăzute în devize şi în suphmentările de
devize, în vederea solicitării aprobării autorităţilor bisericeşti;
I) se îngrijeşte de organizarea şi desfăşurarea licitaţiei de atribuire a contractului de
execuţie şi transmite rezultatele acesteia, prin protopopiat, Centrului eparhial, în vederea
aprobării de către CPB;
g) negociază clauzele contractului de execuţie, pornind de la prevederile generale din
Anexa nr 10, contractul intrând în vigoare după aprobarea sa de către CPB;
h) se îngrijeşte de buna derulare a contractului de execuţie şi informează Centrul
eparhial despre orice nereguli în Iegătură cu realizarea Iucrărilor;
i) stareţul sau stareţa unei mănăstiri are atribuţii similare cu cele ale parohului.
D. Organizarea Comisiei de Pictură Bisericească
Art. 10 (1) Comisia de Pictură Bisericească îşi desfăşoară activitatea la Patriarhia
Română şi este prezidată de Patriarhul României, personal sau prin delegaţi.
(2) Comisia de Pictură Bisericească este alcătuită din 5-7 membri, specialişti autorizaţi
în arta bisericească, dintre care minimum 2 (doi) pictori biseńceşti şi un restaurator, numiţi
prin Decizie Patriarhală pe un termen de 4 (patru) ani, cu posibilitatea prelungirii în cazuri
excepţionale.
(3) Membrii CPB trebuie să aibă studii superioare de specialitate în domeniul artei
şi/sau teologiei ortodoxe.
(4) Membrii pictori şi restauratori ai CPB trebuie să îndeplinească şi următoarele
conditii:
a) să fIe autorizaţi şi să fi desfăşurat această activitate fără întreruperi în ultimii 5 (cinci)
ani;
b) să aibă lucrări reprezentative;
c) să fle cooperant şi să aibă iniţiativă în rezolvarea problemelor specifice;
d) să nu fI fost sancţionaţi de autorităţile bisericeşti sau civile, în legătură cu activitatea
desfăşurată.
—

Art. 11 (1) La lucrările CPB pot fI invita’i, când tematica o cere, în calitate de
consultanţi, cadre didactice universitare din domeniul teologiei, care vor formula în scris
punctele de vedere faţă de temele supuse examinării.
(2) Când pe ordinea de zi a CPB se află lucrări pńvind alte tehnici ale artei bisericeşti
(mozaic, vitraliu, sculptură, miniatură, broderie etc.) sau din domeniul restaurării
patrimoniului bisericesc, la lucrări pot fi invitaţi, în calitate de consultanţi, specialişü din
aceste domenii
(3) Din încredinţarea Patriarhului României, CPB beneficiază de consultanţă şi sprijin
din partea Oflciului canonico-juridic al Cancelariei Sfântului Sinod, precum şi a sectoarelor
instituţiilor centrale bisericeşti.
(4) Din încredinţarea Patńarhului României, şedinţele CPB pot fi prezidate şi de
unul dintre membrii săi; în această situaţie, procesul-verbal al lucrărilor este supus
aprobării Patriarhului.
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(5) Hotărârile CPB devin executorii numai după aprobarea br, în scńs, de către
Patriarhul României.
Art. 12 (1) Membrii CPB, care nu sunt angajaţi ai Patńarhiei Române, şi invitaţii
Ia şedinţele CPB au dreptul Ia o remuneraţie de şedinţă, în cuantumul aprobat de
Permanenţa CNB.
(2) Membrii CPB care nu Iocuiesc în Bucureşti au dreptul şi Ia decontarea
cheltuielilor de transport feroviar sau rutier, pentru participarea Ia şedinţele acesteia.
(3) Pentru membrii CPB care sunt delegaţi în inspecţie Ia şantiere de pictură
cheltuielile de transport feroviar sau rutier sunt decontate de Patriarhie, iar de cazare şi
masă de către eparhia respectivă.
—

Art. 13 La convocarea Patriarhului României, CPB se întrune$e în şedinţe ordinare
lunare sau în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, pentru examinarea lucrărilor
date în competenţa sa
—

Membrii CPB care lipsesc nemotivat de Ia trei şedinţe, consecutiv, sunt
consideraţi demisionaţi.
Art. 14

—

Art. 15— (1) CPB este valabil întrunită cu prezenţa a jumătate plus unu dintre membrii
săi şi ia hotărâri cu votul m~orităţii celor prezenţi.
(2) în cazul în care o problemă adusă în examinare impune cercetare pe teren de către
specialişti ai CPB, aceştia pot ii delegaţi în regim de urgenţă, având obligaţia de a întocmi
referat cu propuneri.
Art. 16 (1) Personalul administrativ al CPB este alcătuit din angajaţi ai Patriarhiei
Române cu atńbuţii specifice.
(2) Secretarul administrativ al CPB este consilierul patriarhal al Sectorului patrimoniu
cultural din cadrul Administraţiei Patriarhale, Acesta participă la şedinţele CPB şi are
următoarele atribuţii:
a) prezintă Patriarhului României referatele CPB;
b) semnează, din încredinţarea Patriarhului României, corespondenţa curentă cu
membrii CPB şi cu eparhiile;
c) reprezintă CPB în cadrul şedinţelor Permanenţei CNB.
(3) Secretarul tehnic al CPB este responsabil de întocmirea documentaţiei pentru
şedinţele CPB, de redactarea corespondenţei curente şi de comunicarea hotărârilor CPB.
(4) Personaiul de specialitate al CPB participă Ia şedinţe în calitate de referenţi.
-

Art. 17 După fiecare şedinţă a CPB se întocmeşte un proces-verbal, care este semnat
de Preşedinte, de membrii CPB şi de secretarul administrativ, în care se consemnează
problemele discutate, propuneńle şi hotărârile adoptate
—
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CAPITOLUL 11

P egătirea, caliticarea şi promovarea pictorilor biseiiceşti pentru pictura tim nou
Art. 18 (1) Orice lucrare de artă biseńcească (pictzsră din nyu, restaurare pictură
murală, pictura catapetesmelor şi a mobilierului interior specific, vitralii, mozaic, miniatură
caligrafie, sculptură, graíică, email, restaurare carte, textile, piatră, metal etc.) se aprobă de
CPB şi se execută numai de persoane autorizate de CPB, cu respectarea prezentului
regulament.
(2) Lista specialiştilor autońzaţi din întreaga Patriait’ie se actualizează anual, prin
decizie a Patriarhului României, se comunică Centrelor eparhiale pentru publicare; această
Iistă poate fi consultată pe site-uI CPB, Ia sediul acesteia sau ai Centrelor eparhiale.
Art. 19
în vederea obţinerii autońzaţiei pentru executarea Iucrărilor de pictură
bisericească, solicitantul va depune la CPB, direct sau prin poştä, un dosar de înscriere care va
cuprinde actele menţionate în Anexa nr I.
—

Art 20— în vederea caiiücării pictorilor biseńc~ti, cei interesaţi sunt obligaţi să parcurgă
etapele regulamentare (ucenicia, stagiatura) şi să susţină examenele de autorizare şi promovare.
A. Ucenicia
Art. 21— Pot solicita luarea în evidenţă ca ucenici, pe şantierele de pictură bisericească,
persoanele care sunt de religie creştină ortodoxă, se bucură de o bună reputaţie morală şi sunt
licenţiaţi ai unei instituţii de învăţământ superior sau absolvenţi de Iiceu.
Art. 22 Perioada de practică începe din momentul în care candidatul primeşte
aprobarea CPB, în evidenţele căreia va fi înscńs ca ucenic.
Ait 23 (1) Pot desfăşura activitate de îndrumător de ucenici doar pictorii autońzaţi de
CPB care au categoria I sau categoria a 11-a.
(2) Perioada de practică a ucenicilor se poate desfăşura numai pe şantierele de lucru
deschise cu aprobarea CPB.
Art, 24 Durata practicii se stabileşte după cum urmează
a) absolvenţii Facultăţilor de Teologie Ortodoxă, specializarea Astă Sacră, şi cei ai
Academiilor de Arte Plastice vor efectua o practică de minimum 200 de zile lucrate efectiv pe
şantiere;
b) absolvenţii liceelor teologice ortodoxe, secţia patrimoniu cultural, şi cei ai liceelor de
artă vor efectua o practică de minimum 400 de zile lucrate efectiv pe şantiere;
c) absolvenţii facultăţilor şi liceelor, altele decât cele de artă plastică, vor efectua o
practică de minimum 600 de zile lucrate efectiv pe şantiere.
Art. 25

—

Ucenicia constituie perioadă de şcolarizare (iniţiere profesională).
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Art. 26 (1) Transferul ucenicului pe un alt şantier de pictură/restaurare se aprobă,
la cerere, de CPB cu acordul scris al pictorului restauratorului îndrumător de pe şantierul
iniţial şi cu acceptul pictonilui/restauratorului îndrumător de pe noul şantier.
(2) Solicitările de transfer care nu se realizează pe cale amiabilă între pictorul/restauratorul
îndrumător de pe şantierul iniţial şi ucenic sunt prezentate CPB, care va decide.
(3) Pe durata uceniciei nu se admit mai mult de trei transferuri.
Art. 27 Pe durata uceniciei, practicanţii au următoarele îndatoriń:
a) să aibă un comportament moral ireproşabil atât faţă de îndrumătorul de ucenici şi
echipa acestuia, cât şi faţă de preotul paroh şi credincioşii parohiei unde activează sau faţă de
stareţistareţă şi obştea monahală
b) să ţină Ia zi Caietul de şantier (‘4nexcz nr. 2), în care se consemnează lucrul efectuat
zilnic şi care este vizat săptămânal de îndrumătorul de ucenici şi preotul paroh;
c) să execute minimum 50 de schiţe şi desene, sub conducerea îndrumătorului de ucenici;
d) să dovedească stăruinţă în însuşirea tehnicii de pictură.
—

Art. 28 îndrumătorul de ucenici are următoarele îndatoriri faţă de aceştia:
a) să realizeze instructajul de protecţia muncii şi întocmirea fişei respective;
b) să dovedească preocupare constantă pentru formarea profesională practică şi
intelectuală (teoretică) a ucenicului;
c) să asigure condiţiile pentru buna desfăşurare a activităţii (masă, cazare, echipamente
de lucru, transport, materiale necesare);
d) conform volumului de activitate desfăşurată de űecare ucenic, îndrumătorul acestuia
îI va retribui ca zilier prin contract de ucenicie sau prin contract de muncă (debutant).
Art. 29

(1) intreruperea activităţii ucenicilor poate interveni în următoarele situaţii:

a) cauze medicale,justificate legal;
b) concediu pentru creşterea copilului;
c) perioade de studii universitare şiisau de specializare;
d) alte cauze temeinic motivate;
(2) Cererea de întrerupere a activităţii se transmite CPB în maximum i 0 (zece) de zile
de Ia apariţia motivului care justifică suspendarea.
(3) Perioada de întrerupere a activităţii nu poate depăşi 3 (trei) ani Depăşirea acestei
perioade atrage scoaterea din evidenţele CPB şi anularea duratei de ucenicie efectuate.
(4) Cererea pentru întreruperea activităţii, însoţită de documentele justificative, se
aprobă de Patriarhul României, la propunerea CPB.
(5) Penn reluarea activităţii după o perioadă de întrerupere a acesteia, ucenicul trebuie
să solicite, în scris, aprobarea CPB, cu cel puţin 15 zile înainte de revenirea la locul de
ucenicie, prezentând şi acordul pictorului îndrumător de ucenici.
B. Exanienul de admitere pentru stagiatură
Art. 30 (1) CPB organizează examene de admitere pentru stagiatură, la care se pot
înscrie ucenicii care au efectuat stagiul integral, conform prevederilor prezentului regulament.
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(2) Pentru înscrierea la examenul de admitere penn stagiatură, cei îndreptăţiţi vor
depune cerere însoţită de documentaţia prezentată în ‘4nexa fly. 3.
(3) Comisia de admitere pentru stagiatură se aprobă de Patriarhul României, dintre
membrii CPB.
Art. 31 Candidaţii la examenul de admitere pentru stagiatură vor susţine următoarele
probe practice de desen şi/sau culoare:
a) un studiu anatomic aI corpului omenesc, tratat în stil bizantin;
b) un portret în mărime naturală, tratat în stil bizantin;
c) o compoziţie cu subiect religios.
—

Art. 32 Fiecare dintre probele menţionate în articolul precedent va § notată cu note de
Ia 1 la 10. Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut cel puţin media gaierală 6,00.
Art 33 (1) Candidaţii respinşi la examenul de admitere pentru stagiatură se pot
înscrie Ia o nouă examinare doar cu aprobarea CPB. Prezentarea la examen se face
numai după o peńoadă de practică de minimum 90 de zile lucrătoare, efectuată înaintea
înscrierii Ia un nou examen.
(2) Candidaţii respinşi Ia examen trebuie să solicite acordul CPB pentru a schimba
pictorul îndrumător pe durata efectuării noii perioade de practică, preliminară următoarei
examinări, cu ceI mult 15 zile înainte de începerea acesteia
(3) Candidaţii respinşi de 3 (trei) ori pierd dreptul de a se mai înscrie şi participa Ia
examenul de admitere pentru stagiatură.
Art. 34
Întreruperea şi reluarea activităţii stagiarilor se face cu respectarea
condiţiilor prevăzute la art. 29 din prezentul regulament.
C. Stagiatura
Art. 35 Candidaţii admişi ca stagiari îşi desf~oară activitatea (stagiatura) pe
şantierele de pictură bisericească din cuprinsul Patriarhiei Române, aprobate de CPB, şi
sunt încadraţi de către pictorul îndrumător de stagiari prin contract de muncă sau de
prestări servicii.
—

Art. 36 Candidaţii admişi ca stagiari pot schimba pictorul îndrumător Ia care au
efectuat practica de ucenicie. În acest scop vor depune Ia CR8, in tennen de 30 de zile de
la comunicarea rezultatului examenului, o cerere de înscriere pentru efectuarea perioadei
de stagiatură, precum şi acordul noului pictor îndrumător.
—

Art. 37 —(1) Pictorii de categoria I şi a II-a cu lucrări de pictură din fiQU aprobate de
CPB, sunt singurii care au dreptul să îndrume stagiari pe şantiere.
(2) Numărul cumulat al ucenicilor şi al stagiarilor indrumaţi de un pictor este de
maximum 10 (zece) persoane.
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Art. 38 (1) Durata stagiaturii este de minimum 300 zile pe şantiere repartizate de
CPB, din care 200 de zile pe un şantier depicturä din nou şi 100 de zile pe un şantier de
restaurare, pentru dobândirea noţiunilor teoretice şi a deprinderilor practice de restaurare.
(2) Perioada de stagiatură va fi confirmată prin caiete de şantier sau alte documente
solicitate de CPB.
(3) Prevederile art. 29 referitoare Ia întreruperea activităţii se aplică şi stagiarilor în
mod corespunzător.
D. Examenul de autorizare pentru pictori bisericeşti
Art. 39 (1) CPB organizează examene de autońzare, la care se pot înscrie stagiarii
care depun dosarul complet şi întrunesc condiţiile regulamentare.
(2) Penn înscrierea la examenul de autorizare, candidaţii depun o cerere însoţită de
documentele din Anexa nr. 3.
—

Art. 40 (1) Candidaţii Ia examenul de autorizare susţin o probă practică, lucrare
personală, care constă într-o pictură realizată pe perete în tehnica frescă (stilul bizantin),
în termen de 5 (cinci) zile.
(2) Materialele necesare pentru executarea acestei probe se procură de către fiecare
candidat.
Art. 41 Proba practică este eliminatorie, nota de admitere fiind cel puţin 6,00.
Lucrările individuale vor fI analizate din punct de vedere artistic şi tehnic de către
Comisia de examinare, formată din membri ai CPB.
—

Art. 42 Candidaţii declaraţi admişi Ia proba practică urmează cursuń intensive de
specialitate, care se predau de către profesori de teologie, pictori şi restauratoń cu
experienţă deosebită, prelegeri pe teme teologice, iconogratice, tehnice de specialitate
(pictură din nou şi restaurare) şi de Iegislaţie, conform programei stabilite de CPB şi
aprobată de Patriarhul României.
—

Art. 43 După finalizarea cursurilor de specialitate se va susţine examenul teoretic în
faţa Comisiei de examinare, probă care va fi notată de Ia 1 la 10.
—

Art. 44 În cazul aprobării rezultatelor de către Patriarhul României, acestea se
comunică public.
—

Art 45 Documentarele foto privind lucrările practice se depun pentru arhivare la CPB.
Art. 46 Candidaţii admişi Ia acest examen obţin autorizarea ca zugravi, respectiv
pictori bisericeşti, după următoarele criterii:
a) Zugravi biseńceşti de categoria a IV-a provizoriu sunt candidaţii care au obţinut
media generală între 6,00 7,50;
b) Zugravi bisericeşti de categoria a JV-a deJ’iniriv sunt candidaţii care au obţinut
media generală între 7,51 8,50;
—

—
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c) Pictoń bisericeşti de categoria a 111-a provizoriu sunt candidaţii care au obţinut
media generală între 8,51 9,50;
d) Pictoń bisericeşti de categoria a Ill-a deJinitiv sunt candidaţii care au obţinut
media generală între 9,51 10,00.
Art. 47
Candidatii admişi primesc o autońzaţie tip, eliberată de CPB, pentru
practicarea profesiei conform categoriei acordate, care le conferă dreptul de a lucra în unităţile
de cult din Patriarhia Română, în condiţiile prezentului regulament.
—

Art. 48 (1) Stagiarii respinşi pot continua, la cerere, pregătirea profesională la un
alt pictor îndr’imător-angajator până la următorul examen de autorizare.
(2) Candidaţii respinşi de 3 (trei) ori pierd dreptul de a se mai înscrie şi participa la
examenul pentru obţinerea autorizării.
—

E. Promovarea pictorilor
Art. 49— (1) Promovarea pictorilor biseńce$i se solicită şi se aprobă, pe baza activităţii,
numai pentru categoria imediat superioară celei pentru care acesta este autorizat de CPB.
(2) La dosarul de promovare, pictorul va ataşa, pe l~ngă actele menţionate, adeverinţa
eliberată de CPB privind participarea, cel puţin o dată în ultimii trei ani, Ia cursurile intensive
de specialitate.
Art. 50 Membrii CPB analizează atât dosarul înaintat de candidat, cât şi conduita
morală atestată prin recomandarea eliberată de Chiriarhii eparhiilor unde aceştia au
efectuat lucrări.
—

Art. 51 Orice promovare de zugravi şi pictori biserice$i se face pe bază de referat de
specialitate întocmit de cel puţin doi pictori membri ai CPB, având o categorie superioară
celei pentru care se solicită promovarea.
—

Art. 52 Condiţiile pentru solicitarea şi aprobarea promovării la o categorie superioară
sunt următoarele:
a) Pentru definitivarea ca zugrav (trecerea de Ia categoria a IV-a provizoriu Ia categoria
a IV-a dejînitiv), precum şi ca pictor de categoria a 111-a (trecerea de la categoria a 111-a
provizoriu la categoria a Ill-a de’jinitiv), solicitanţii trebuie să fi executat, personal şi în
întregime, o lucrare de pictură din nou în fřescă, cu o suprafaţă de minimum 500 mp, cu girul
unui pictor autorizat de CPB (Anem nr. 4);
b) Pentru promovarea de la treapta de zugrav bisericesc (categoria a W-a deJinitiv) la cea
de pictor de categoria a 111-a dejinitiv şi de Ia categońa a Ill-a Ia categoria a II-a solicitanţii
trebuie să fi executat, personal şi în întregime, pentru fIecare promovare, pictura din nou la 3
(trei) biserici cu suprafaţa de minimum 300 mp flecare, dintre care două în tehnica fřescă, sau
2 (două) biserici cu suprafaţa de 500 mp flecare, ambele în tehnica fřescă (Anexa nr. 5);
c) Pentru promovarea pictorilor de la categoria a Il-ala categoria 1, solicitanţii trebuie să
fi executat, personal şi în întregime, pictura din nou Ia cel puţin 4 (pan) biserici cu suprafaţa
de minimum 500 mp fiecare, din care, cel puţin 3 (trei) în tehnica frescă (Anexa nr. 5).
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Art. 53 în cererea de solicitare a promovăiii se vor menţiona, în special, Iucrările
efectuate de la ultima promovare.
.-

Art. 54 La promovarea pictorilor bisericeşti, CPB ţine seama de următoarele criterii:
L Pentru zugravii bLwriceşti şipictorii & categoria a HI-a:
a) să cunoască principiile stilului picturii monumentale;
b) să cunoască şi să execute corect tehnica ýescă şi, eventual, o altă tehnică a artei
biserice~ti;
c) să ştie să reproducă, în condiţii satisfăcătoare, §guri şi ornamente din pictura
bizantinătradiţională, fără a folosi şabloane sau pânze făcute de alţi pictori;
d) să cunoască şi să dezvolte orice temă iconografică dată, în cadrul suprafeţei pusă la
dispoziţie;
e) să execute satisfăcător desenul, proporţiile şi culoarea, să cunoască şi să respecte
stilul de pictură bizantină
I) să facă dovada că este în măsură să execute un ansamblu pictural în tehnica frescă lao
biserică de categoria a RI-a.
IL Pentru pictoril de categoria a lI-a:

a) să mndeplinească condiţiile cerute Ia punctul I;
b) să posede cunoştinţe anatomice, de proporţie, de perspectivă şi annonie;
c) să execute în mod deosebit drapaje vestimentare, omamente şi compoziţii de
ansamblu, folosind izvoarele iconogra&e consacrate;
d) să facă dovada că este în măsură să întocmească devize de pictură, secţiuni
longitudinale şi planuri iconografice, Ia bisericile de categoria a II-a şi a lU-a.
IlL Pentru pictorii de categoria I:

a) să îndeplinească condiţiile cerute pentru pictorii de categoria a II-a privitoare Ia
desen, compoziţie, tehnică, armonie de culori şi ritm;
b) să dovedească talent şi orizont artistic în lucrările pe care le execută
c) să manifeste o deosebită personalitate creatoare şi o pronunţată tendinţă spre progres
artistic, fără a ieşi din stilul tradiţional
Art. 55 (1) Pictorii bisericeşti care solicită promovarea Ia o categorie superioară
depun, pe lângă cerere, actele enumerate în Anexa nr. 5.
(2) Cererea de promovare este supusă examinării CPB, în prima şedinţă de lucru şi, în
cazul admiterii în principiu, se deleagă ceI puţin 2 (doi) membri ai CPB, în vederea exantinării
unora dintre lucrările menţionate în memoria
(3) Delegaţii CPB întocmesc referat şi documentar foto asupra celor constatate la
bisericile vizitate, privind calităţile artistice, iconografice şi tehnice, cu propuneri concrete
asupra eventualei promovări.
(4) Pentru promovarea la categoria I se vor delega 3 (trei) persoane (doi membri ai CPB
şi un profesor de teologie) pentru examinarea lucrărilor Ia faţa locului.
(5) Referatul şi documentarul foto pentru promovare, întocmite de către delegaţi,
sunt examinate în şedinţă de lucru a CPB; concluziile şi propunerile se supun aprobării
Patriarhului României.
—
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Art. 56— Pictorul căruia nu i s-a aprobat cererea de promovare poate reveni, numai după
executarea altor lucrări reprezaitative, ţinând cont de referatul care va cupńnde observaţii şi
recomandări motivate în vederea îmbunătăţirii calităţii lucrărilor şi activităţii profesionale.
Art. 57 (1) Pictońi de categoria I autorizaţi de CPB pot angaja Iucrări de pictură
murală Ia bisericile de ońce categorie. Ei pot executa lucrări de pic!w’ă din nou la bisericile
monument istoric, nepictate sau care mai păstrează ceI mult jumătate din vechea pictură, cu
obligaţia valorińcării armoniei ansamblului.
(2) Executarea unor astfel de lucrări se face cu acordul şi supravegherea Centrului
eparhial de care aparţine biserica respectivă, ale CPB şi cu avizul Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţiona].
—

—

Art. 58 Pictońi de categońa a II-a autorizaţi de CPB pot angaja Iucrări de pictură
numai Ia bisericile de categoria a II-a şi a Ill-a.
Art. 59 Pictorii de categoria a Ill-a autorizaţi de CPB pot angaja Iucrări de pictură
numai la bisericile de categoria a Ill-a.
—

Art. 60— Pictorii de categoria a Ill-a provizoriu şi zugravii bisericeşti autorizaţi de CPB
pot angaja Iucrări numai cu girul unui pictor de categoria I sau all-a.
Art. 61 Excepţiile de Ia regulile menţionate la art. 58-60 pot § aprobate motivat numai
de către Patriarhul României, într-o şedinţă a CPB.
G. Pictori iconari
Art. 62 Pictura icoanelor din cultul ortodox se execută numai de persoane autorizate
în acest scop de către CPB, Ia recomandarea Centrelor eparhiale.
Art. 63 (1) Pentru executarea icoanelor în Biserica Ortodoxă Română, mănăstirile pot
solicita CPB, cu avizul Chiriarhului, autorizarea depictori iconari inonahi, care pot executa şi
coordona această activitate în ateliere corespunzător utilate şi cu respectarea tuturor normelor.
(2) Pictorii iconari mireni, recomandaţi de ChirialtĘ pot primi autorizaţie de Ia CPB şi
vor fi consideraţi pictori autorizaţi, cu toate drepturile care decurg din această calitate, numai
după efectuarea uceniciei şi stagiaturii, şi după promovarea examenului de autorizare.
—

(3) Pictorii iconari, care au o experienţă de cel puţin 7 ani şi au devenit cunoscuţi prin
lucrări numeroase şi de valoare, pot primi autorizaţie de Ia CPB după evaluarea teologică şi
artistică a lucrărilor acestora
Art. 64 (1) Procedura de autorizare pentru pictorii iconari începătoń este similară
cu cea prevăzută pentru pictura din nou (art. 40-43), cu perioade corespunzătoare de
ucenicie şi stagiatură, cu următoarele precizări:
a) practica se realizează în atelier;
b) perioada de ucenicie şi stagiatură se reduce Ia jumătate faţă de cea de la pictura
din nou; cu acordul pictorului îndrumător această perioadă poate fI redusă lao treime;
c) probele practice sunt speciflce tehnicii de realizare a icoanelor.
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(2) Pictorii care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, au expeńenţă în
domeniu de cel puţin 3 (trei) ani, efectuează doar o perioadă de stagiatură de 3-6 luni,
ţinând cont de numărul şi de calitatea icoanelor deja pictate.
Art. 65 Lucrările la catapetesme şi la icoanele din biserică pot fi executate doar de
pictori iconari autorizaţi, conform categoriei locaşului de cult respectiv.
—

Art. 66 Pictorii autorizaţi doar ca iconari nu pot angaja lucrări de restaurare sau de
pictură murală.
Art. 67 Pictorii iconari au obligaţia de a semna icoanele (pe verso) cu numele şi
prenumele, pentru a fi autorizaţi de Biserică să vândă icoane în spaţiul eclezial (magazine
eparhiale, pangare etc.).
Art. 68 Categoriile pictorilor iconari sunt corespunzătoare categońilor pictorilor
de la pictura murală.
Art. 69 Promovarea Ia o categońe superioară a pictorilor iconari se face potrivit
prevederilor art. 54-55 din prezentul regulament, referitoare la pictura din nou, cu
adaptările de rigoare (numărul bisericilor pictate va fi egal cu numărul catapetesmelor
pictate şi se vor adapta proporţiile suprafeţelor pictate în catapeteasmă).
CAPITOLUL III

Pregătirea şi calificarea restauratorilor
de p~ctură murală, pictură pe lemn si patrimoniu mobil
Art. 70
Restaurarea picturilor Ia bisericile ortodoxe monumente istońce, a
obiectelor de patńmoniu bisericesc şi pictura din nou, în cazul monumentelor nepictate, se
execută doar de către specialişti autońzaţi de CPB, pe baza documentaţiilor tehnice
trimise Ia CPB de Centrul eparhial, spre aprobare, şi, ulterior, avizate de Ministerul
Culturii şi Patrimoniului Naţional.
—

Art. 71 Autorizarea restauratońlor de pictură la monumente istorice se face conform
evaluării competenţelor în domeniul solicitat, stabilite pe baza
a) studiilor în pregătirea profesională de bază
b) pregătirii de specialitate, atestată prin activitatea desf~urată pe peńoada efectuării
practicii regulamentare;
c) dovezii de participare la cursurile organizate de CPB (iconografie, teologia
icoanei etc.).
—

A. Autorizarea restauratorilor de monumente istorice
Art. 72 (1) Persoana care are speciaiitatea de restaurator (specialist sau expert) atestat
de Ministerul Culturii şi Patńmoniului Naţional poate fi autorizată de CPB pentru efectuarea
de lucrări la monumentele istorice ortodoxe în următoarele condiţii:
a) să fie de credinţă creştină ortodoxă,
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b) să efectueze o perioadă de stagiatură de minimum 300 de zile pe şantiere
repartizate de CPB, din care 200 de zile pe un şantier de restaurare şi 100 de zile pe un
şantier de pictură din nou, pentru dobândirea noţiunilor teoretice şi a deprindeńlor
practice specifice picturii din nou;
c) să promoveze examenul de autorizare după efectuarea peńoadei de stagiatură.
(2) Specialiştii atestaţi de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional care,
anterior intrării în vigoare a prezentului regulament, au restaurat eel puţin două biserici
monument istoric, pot depune, fără a efectua perioada de stagiatură, dosar de autorizare
în baza lucrărilor executate.
Art. 73 După efectuarea stagiaturii, candidatul înaintează Ia CPB cererea împreună cu
documentele aferente (Anexele nr. 6 şi nr. 7) pentru a solicita susţinerea probei practice.
Art. 74— (1) CPB analizează documentaţia depusă şi propune susţinerea examenului
practic de autorizare ca pictor restaurator.
(2) Proba se execută personal, pe un monument repartizat de către CPB, şi constă în
restaurarea unei suprafeţe de până la 10 (zece) mp., pentru care candidatul întocmeşte
întreaga documentaţie tehnico-ştiinţiňcă aferentă.
(3) Proba executată se analizează de delegatul CPB, care întocmeşte referatul de
specialitate cu propuneri concrete.
(4) CPB analizează referatul împreună cu documentaţia aferentă. Notarea se face
folosind caliRcativele ,pdtnis” sau ,,respins”.
Art. 75 Candidatul promovat la proba practică va depune cerere pentru veriűcarea
cunoştinţelor teoretice în vederea autorizării ca restaurator pictură murală. Examenul se
susţine în plenul şedinţei CPB, la data stabilită de aceasta.
Art. 76 Restauratorii de pictură murală, care au susţinut şi au promovat examenul
de autorizare organizat de CPB, pot executa lucrări de restaurare şi la locaşurile de cult
care nu űgurează în Lista Monumentelor Istorice, dar ale căror ansambluri de pictură
murală au fost realizate de personalităţi marcante ale artei sacre, sau lucrări pe care CPB
le consideră reprezentative pentru o anumită peńoadă istońcă.
—

Art. 77 (1) Candidatul respins se poate prezenta pentru susţinerea unui nou
examen de autorizare, doar după executarea unui număr suplimentar de zile de stagiatură,
stabilit de către CPB.
(2) Candidaţii respinşi de 3 (trei) ori pierd dreptul de a se mai înscrie şi participa la
examenul pentru obţinerea autońzării.
—

B. Autorizarea restauratorilor
Ia edificiile care nu sunt monumente istorice
Art. 78 (1) Candidatul va depune la CPB, direct sau prin poştă, un dosar de înscriere
care va cuprinde actele menţionate în Anexa nr. I şi va desfăşura perioada de practică astfel:
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A. pentru absolventii Academiei de Arte Plastice secţia Restaurare şi cei ai Facultăţii
de Teologie Ortodoxă secţia de Artă Sacră:
a) ucenicia durează minimum 204) de zile lucrate efectiv pe şantierele unui restaurator
autorizat de CPB, cu Iucrări angajate prin intermediul acesteia.
b) stagiatura durează minimum 300 de zile lucrate efectiv pe şantierele unui restaurator
autorizat de CPB, cu Iucrări angajate prin intermediul acesteia;
B. pentru absolvenţii Academiei de Arte Plastice, alte secţii decât Restaurare, precum şi
cei ai altor facultăţi de profil:
a) ucenicia durează minimum 400 de zile lucrate efectiv pe şantierele unui restaurator
autorizat de CPB, cu Iucrări angajate prin intermediul acesteia
b) stagiatura durează minimum 300 de zile lucrate efectiv pe şantierele unui
restaurator autorizat de CPB, cu lucrăň angajate prin intemiediul acesteia
(2) încadrarea ucenicilor şi stagiarilor se face doar prin contract individual de muncă sau
prin contract de prestări servicii.
Art. 79 (1) După efectuarea uceniciei, candidatul depune Ia CPB cerere prin care
solicită sustinerea examenului de admitere pentru efectuarea stagiatuńi Odată cu cererea, se
prezintă ataşate şi documentele din Anexa nr. 3
(2) Examenul se va susţine Ia sediul CPB şi constă în executarea unei probe de
restaurare (curăţire pictură) a unei suprafeţe de până Ia 5 (cinci) mp Ia un edificiu repartizat
deCPB.
(3) Notarea se face folosind caliůcativele ,,admis” sau ,şespins”.
—

Art. 80 (1) Candidatul respins în urma susţinerii examenului de admitere Ia perioada
de stagiatură va continua perioada de ucenicie, conform numărului de zile stabilit de CPB.
După efectuarea numărului de zile va reveni cu o nouă solicitare de evaluare.
(2) Candidaţii respinşi de 3 (trei) ori pierd dreptul de a se mai înscrie şi participa Ia
examenul pentru obţinerea autorizării.
Art. 81 Pentru perioada de stagiatură, se depune cerere de înscriere cu acordul unui
pictor restaurator autorizat de CPB, cu lucrări angajate cu aprobarea acesteia
—

Art. 82 Procedura de autońzare ca specialist restaurator se desfăşoară în conformitate
cu prevederile art. 72-75 din prezentul regulament.
—

Art. 83 (1) Pentru obţinerea autorizaţiei de expert restaurator candidatul specialist
restaurator trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) vechime în califkarea de specialist restaurator de minimum 10 (zece) ani;
h) experienţă de minimum S (cinci) ani în lucrări cu grad de dificultate ńdicat.
(2) Sunt considerate Iucrări cu grad de dificultate ridicat acele lucrări care presupun
coordonarea între specialităţi diferite, soluţii tehnice şi/sau conceptuale diferite.
(3) Expertul restaurator autorizat de CPB are dreptul de a executa lucrări de restaurare
doar la Iocaşurile de cult care nu figurează în Lista Monumentelor Istorice, dar ale căror
ansambluri de pictură murală au fost realizate de personalităţi marcante ale artei sacre, sau
lucrări pe care CPB le consideră reprezentative pentru o anumită perioadă istorică.
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Art. 84 Tehnicianul restaurator este persoana autorizată de CPB, care se recrutează
dintre absolvenţi de liceu sau de facultate, altele decât cete de specialitate, Aceştia vor
parcurge următoarele etape de pregătire:
a) ucenicia durează 400 de zile lucrate efectiv, din care 200 de zile pe un şantier de
restaurare şi 200 de zile pe un şantier de pianră din nou, ta un pictor de categoria I sau
categoria a Il-a.
b) stagiatura durează 300 de zile lucrate efectiv pe un şantier de restaurare cu
pictură murală.
Art. 85— Examenul de promovare de Ia ucenicie Ia stagiatură urmează etapele precizate
Ia art. 79, iar ceI de autorizare ca tehnician restaurator se desfăşoară după procedura stabilită
Ia art. 72-75 din prezentul regulament.
Art. 86 Tehnicienii restauratori au dreptul să desfăşoare activităţi specifice doar
pentru restauratorii autorizaţi de CPB.
—

Art. 87 Tehnicienii restauratori pot obţine autorizaţie de restauratori pe baza promovării
examenului prevăzut Ia art. 79, numai după obţinerea diplomei de licenţă Ia o facultate de profit
şi susţinerea unui examen de specialitate (teoretic şi practic) organizat de CPB.
—

C. Autorizarea ca restaurator pictură pe lemn de patrimoniu mobil clasat
Art. 88
Restawatorul (specialist sau expert) atestat de Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional poate 6 autorizat de CPB să efectueze lucrări pe patrimoniu mobil
clasat în următoarele condiţii:
a) să aibă atestat de restaurator monumente istorice, valabil, eliberat de Ministerul
Culturii şi Patrimoniului Naţional;
b) dacă nu a mai restaurat pictură bisericească, să restaureze 2 (două) icoane indicate
de CPB;
c) să promoveze, după efectuarea restaurării, examenul pentru obţinerea autorizaţiei.
Art. 89
După efectuarea Iucrării de restaurare pictură bisericească, cererea
însoţită de documentele prevăzute în Anexele nr. 6 şi nr. 7, se înaintează Ia CPB cu
solicitarea de susţinere a examenului de autorizare.
Ait 90 (1) CPB analizează documentaţia şi propune susţinerea examenului de
autorizare ca pictor restaurator pictură pe Iemn aparţinând patrimoniului clasat, care constă
dintr-o probă practică şi una teoretică.
(2) Proba practică se execută persona] pe 2 (două) icoane repartizate de CPB, pentru
care candidatul întocmeşte întreaga documentaţie tehnicojtiinţifică aferentă.
(3) După promovarea probei practice, candidatul susţine proba de verificare a
cunoştinţelor teoretice; examenul se susţine în ptenul şedinţei CPB, Ia data stabilită de
aceasta.
(4) Probele executate se analizează în şedinţa CPB; notarea se face folosind
calificativele ,pdmis” sau ,şespins”.
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Art. 91
Restauratorul de pictură pe lemn, atestat pentru intervenţii asupra
patrimoniului clasat, care a susţinut şi promovat examenul de autońzare de Ia CPB, poate
executa lucrări de restaurare şi Ia pictură pe lemn pentru obiectele care nu figurează în Lista
Monumentelor Istorice.
—

Art. 92
(1) Candidatul respins se poate prezenta pentru susţinerea unui nou
examen de autorizare, doar după restaurarea altor 2 (două) icoane, stabilite de către CPB.
(2) Candidaţii respinşi de 3 (trei) ori pierd dreptul de a se mai înscrie şi participa Ia
examenul pentru obţinerea autońzării.
D. Autorizarea ca restaurator obiecte de patrimoniu
care aparţin patriinoniului neclasat
Art. 93 Pentru înscrierea în evidenţele CPB, în vederea efectuării uceniciei şi
stagiaturii, candidatul va depune un dosar cu actele enumerate înAnexa nr ].
—

Art. 94 — (1) Autorizarea de CPB pentru efectuarea de Iucrări Ia obiecte de
patrimoniu neclasat poate fi obţinută în următoarele condiţii:
a) ucenicia durează minimum 600 de zile lucrate efectiv;
b) stagiatura durează minimum 300 de zile lucrate efectiv.
(2) Examenul de admitere la stagiatură constă în întocmirea documentaţiei tehnico
ştiinţifice şi a documentarului foto a obiectelor Ia a căror restaurare a participat pe
perioada uceniciei.
Art. 95
Pentru dosarul de autorizare ca restaurator obiecte patrimoniu mobil
neclasat, candidatul va depune actele enumerate în Anexa nr 7.
Art. 96 — Examenul de autorizare constă în următoarele probe:
a) restaurarea a două obiecte indicate de CPB, cu întocmirea documentaţiei tehnico
ştiinţifice aferente;
b) susţinerea în faţa CPB a examenului de veńficare a cunoştinţelor teoretice de
specialitate şi prezentarea temei care a fost încredinţată spre execuţie.
Art. 97 (1) Candidatului respins i se stabileşte o nouă perioadă de stagiatură pentru
a-şi completa cunoştinţele şi a susţine un nou examen.
(2) Candidaţii respinşi de 3 (trei) ori pierd dreptul de a se mai înscrie şi participa Ia
examenul pentru obţinerea autorizării.
Art. 98 (1) Pentru obţinerea unei autorizări Ia o a doua specialitate, pictorii sau
restauratorii bisericeşti cu studii superioare, indiferent de categońa pe care o deţin, vor efectua
numai perioada de stagiatură în domeniul în care se doreşte obţinerea noii autorizări.
(2) Dosarul de autorizare pentru încă o specialitate se acceptă numai după executarea
unei lucrări personale în totalitate.
E. Obligaţiile pictorilor, restauratorilor şi tehnicienilor restauratoii
Art 99 — Pictorii, restauratorii şi tehnicienii restauratori autorizaţi de CPB au
următoarele obligaţii:
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a) să respecte proiectul aprobat de CPB;
b) să nu aducă prejudicii picturii originale cu ocazia restaurării sau conservării;
c) să facă dovada unui comportament creştin ortodox cuviincios şi să nu producă
tensiuni în dialogul cu autorităţile bisericeşti, cu preoţii, cu credincioşii sau vieţuitorii
mănăstirii;
d) să conserve şi să pună în valoare pictura originală;
e) să păstreze tablourile votive ale ctitońlor, precum şi tabloul Chiriarhului sau ale
altor ierarhi, cu prilejul restaurării picturii;
I) să nu înlocuiască tabloul votiv cu chipul Chińarhului sub a cărui păstorire s-a
pictat biserica respectivă cu cel din timpul căruia se face restaurarea, şi nici să se picteze
personal alături de aceştia;
g) numele ierarhului în timpul căruia s-a făcut restaurarea se va înscrie doar în pisanie
(inscripţie, însemnare) nouă care va ~ amplasată alături de cea veche, dacă spaţiul pemiite;
h) să păstreze şi să pună în valoare pisania veche a bisericii;
I) la întocmirea documentatiilor de restaurare se vor menţiona persoanele
reprezentate în tabloul votiv, conţinutul integral al pisaniei şi se va face o descriere
iconograiică a bisericii;
]) să nu picteze chipul preoţilor slujitoń, al membrilor Consiliului parohial sau a]
autorităţilor civile şi militare în locul ctitorilor; aceştia vor fi menţionaţi în pisanie sau în
alt loc în pridvor;
k) să nu scrie numele donatorilor pe icoane sau pe scenele pictate în biserică;
numele acestora va fi trecut în pisanie (inscripţie, însemnare) sau într-un pomelnic
permanent al bisericii, precum şi în documentul întocmit cu prilejul sflnţirii bisericii
(act de sjinţire);
I) lucrarea de pictare/restaurare se execută personal de călre pictorul/restauratorul angajat;
m) ucenicii sau stagiarii participă la execuţia lucrărilor auxiliare numai sub
coordonarea şi responsabilitatea pictor’ilui/restauratorului îndrumător;
xi) lucrările de restaurare a picturii la monumente istorice se execută cu respectarea
îndrumărilor CPB şi a celor din avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.
CAPITOLUL IV
Alte tehnici ale artei bisericeşti

Art. 100 (1) CPB are competenţa de a autoriza specialişti şi pentru alte tehnici ale
artei bisericeşti (vitralii, mozaic, miniatură-caligrafie, sculptură, grafică, email, restaurare
carte, textile, piatră, metal etc.) prin cooptarea în CPB, ca examinatori, a unor specialişti
în domeniul respectiv.
(2) CPB stabileşte norme pentru ucenicie, stagiatură, autorizare şi promovare,
specifice fiecăreia dintre tehnicile menţionate la aliniatul precedent.
(3) Persoanele care, anterior intrării în vigoare a prezentului regulainent, au executat
lucrări reprezentative în tehnicile respective pot solicita autorizarea de către CPB, fără
efectuarea stagiului prevăzut, dar pe baza unei evaluări temeinice.
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CAPITOLUL v

Întocmirea proiectului, licitarea, executarea şi recepţionarea
Iucrărilor de pictură şi rest urare
A. Întocmirea proiectului
Art. 101 Orice lucrare de pictură, restaurare sau alte tehnici de artă bisericească se
execută pe bază de proiect aprobat de CPB.
Art. 102 (1) Unităţile bisericeşti care au de executat lucrări de pictură din nou sau
restaurare se adresează direct unui pictor de categoria I sau a Il-a, respectiv unui
restaurator, autorizat de CPB, care va întocmi proiectul după ce, în prealabil, Consiliul
parohial a stabilit necesitatea acestor lucrări.
(2) Dosaj-uI va 6 completat în conformitate cu metodologia prevăzută în Anexa nr. &
Art. 103 Proiectul de pictură din nou va promova sfinţii români canonizaţi de
către Biserica Ortodoxă Română, Aceştia urmează să fie pictaţi alături de sfinţii din
iconograula bizantină, iar la bisericile care au ca hramuri sfinţi români, se vor dezvolta
compoziţii cu viaţa şi niinunile acestora
—

Art. 104 (1) Proiectul va cuprinde şi devizul estimativ al lucrărilor (manoperă şi
materiale). La stabilirea preţurilor din deviz se va ţine seamă de plafoanele maximale redate în
Anexa nr. 9 care, la propunerea CPB, sunt aprobate de Permanenţa CNB şi pot fi reactualizate
şi indexate periodic.
(2) Devizele de execuţie se întocmesc cu exigenţă şi pe bază de date reale, spre a se
evita devizele suplimentare, care nu vor 6 admise decât în cazuri cu totul excepţionale şi în
procent de maximum 20% din valoarea devizului iniţial.
(3) Se interzice includerea în devize a lucrărilor de vemisare Ia pictura din nou în
tehnica frescă.
(4) Pretui de executie, stabilit prin licitaţie, cu acordul Consiliului parohial şi avizat de
Centrul eparhial, se stipulează în contractul de execuţie al lucrărilor.
—

Art. 105 În proiect se prevăd şi obligaţiile minimale ale celor două părţi, care se vor
regăsi ulterior în caietul de sarcini şi în contract (Anexa nr. JO).
—

Art. 106 (1) Proiectul se întocmeşte în 5 (cinci) exemplare, care vor fi semnate de
către preotul paroh (stareţ, stareţă), şi specialistul care l-a realizat, urmând a 6 supus
Consiliului parobialiConsiliului economic spre examinare şi însuşire.
(2) Proiectul însuşit de Consiliul parohial (sau Consiliul economic al mănăstirii) şi
avizat de Chiriarh se trimite, spre aprobare CPB, care are obligaţia de a-l analiza în termen de
30 de zile lucrătoare.
Art. 107 (1) Proiectul, verificat şi aprobat de CPB, se restituie parohiei (mănăstirii),
prin intermediul Centrului eparhial, în vederea organizării licitaţiei sau, după caz, pentru
refacerea proiectului în funcţie de recomandările CPB.
—
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(2) în cazul monumentelor istońce, un exemplar al proiectului se înaintează, spre
avizare, Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.
Art. 108 Centrele eparhiale sunt datoare să veńňce dacă devizele şi suplimentările de
devize au fost supuse aprobării organismelor parohiale şi dacă procesele-verbale ale acestora
sunt întocmite cu respectarea prevedenlor regulamentare.
—

Art. 109 (1) în realizarea proiectelor de restaurare se va ţine cont de obligaţia generală
de a conserva aiisamblurile picturale. Se interzice îndepărtarea, modificarea acestora sau
provocarea degradărilor.
(2) în situatiile în care ansamblul pict’iral este compromis tehnic sau încalcă grav
regulile picturii ortodoxe, hotărârile pentru remedierea situaţiilor se iau de către comisii de
specialitate desemnate de Cent-ui eparhial, care se vor deplasa Ia faţa locului, pentru a analiza
situaţia şi a prezenta propuneri adecvate CPB.
(3) CPB este singura instituţie competentă să hotărască cea mai potrivită soluţie pentru
rezolvarea problemelor pńvind ansamblurile picturale.
B. Licitarea Iucrărilor de pictură şi restaurare
Art. 110 După primirea proiectului aprobat de CPB, începe procedura de licitaţie a
lucrărilor, potrivit prevederilor prezentului regulament şi a comunicărilor CPB cu ocazia
aprobării proiectului (Anexa nr I I).
Art. 111

(1) Cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii licitaţiei, unitatea bisericească

beneüciară a Iucrănlor de pictură din nou adresează invitaţii de participare prin scrisoń
recomandate cu conürmare de pńmire, către minimum 5 (cinci) pictori, având calificativul
corespunzător categońei parohiei, pentru a participa la atribuirea lucrărilor, comunicându-se
informaţiile de bază privitoare la specificul lucrării, mai puţin valoarea devizului, la care se
adaugă data, ora şi locul unde se va organiza licitaţia.
(2) Toate Iicitaţiile se anunţă în cotidianul ZL&RUL LUMINA al Patriarhiei Române şi se
postează pe site-ui CPB şi al Centrului eparhial.
(3) Licitaţia se ţine la sediul unităţilor bisericeşti, sub preşedinţia consilierului
eparhial de resort delegat de Chińarh, cu prezenţa preotului paroh (stareţului, stareţei) şi a
membńlor Consiliului parohial sau Consiliului economic în mănăstire.
(4) Centrele eparhiaie vor solicita preoţilor care încep lucrări de picturălrestaurare să
admită la licitaţie doar pictori care prezintă documentare foto color cu 2-3 lucrări executate
personal, însoţite de caracterizările făcute de preoţii parohi beneficiari şi confirmate de
protopop. Dacă pictorul/restauratorul este proaspăt autorizat va prezenta imagini de pe
şantierele pe care a făcut ucenicia şi stagiatura, precum şi caracteńzările din partea
pictorilor îndrumători.
(5) În cazul restaurării bisericilor monumente istorice, pentru licitaţie vor fi invitaţi
5 (cinci) restauratori, cu respectarea procedurilor de licitaţie.
Art. 112 (1) Procedura de licitaţie are loc doar dacă au fost pńmite cel puţin trei
oferte, trimise sau prezentate direct la parohie, care se deschid în şedinţa Consiliului parohial
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(2) Penn a participa la licitaţie pictońi/restauratorii trebuie să îndeplinească, în mod
cumulativ, următoarele condi~ii:
a) achitarea la zi a obligaţiile regulamentare către CPB;
I,) să aibă maximum 2 (două) lucrări angajate, precum şi acordul unităţilor de cult
respective pentru deschiderea unui nou şantier.
(3) ĺntreruperea executării unei Iucrări, pentru a participa la licitarea unei noi lucrări, se
face prin act scris între pictor şi unitatea de cult, penn o perioada de minimum un an şi se
comunică în scris CPB, în cel mult 15 zile de la semnare;
(4) Pictoriilrestauratońi bisericeşti care au întocmit proiectul şi rudele acestora până la
gradul al 111-lea nu pot participa la licitaţie, Excepţii se admit de către CPB doar în cazul în
care lucrarea este executată gratuit pentru biserici din comunităţi sărace.
Art. 113 (1) Pictorii/restauratorii participanţi la licitaţie vor menţiona în ofertă că îşi
iau obligaţia de a 6 prezenţi permanent pe şantier, că execută personal lucrarea, iar ucenicii şi
stagiarii vor executa doar lucrări awiliare. Preţul, timpul de execuţie şi lucrările angajate
anterior vor fi speciňcate în ofertă şi în procesul verbal de licitaţie.
(2) Ofertele participanţilor având categorie inferioară categoriei bisericii nu vor § luate
în considerare la această etapă.
—

Art. 114 —(1) În cazul în care, la data stabilită penn licitarea lucrărilor de p1cíură din
nou sau restaurare, nu s-au primit trei oferte, după 15 zile se organizează o nouă licitaţie, la
care sunt invitaţi alţi 5 (cinci) pictori, tot de categoria parohiei, sau S (cinci) restauratori,
publicându-se anunţ conform art. 111 aIm. (2) din prezentul regulament.
(2) Dacă nici la cea de a doua licitaţie nu s-a înregistrat numărul stabilit de oferte,
parohia, prin Cent-ui eparhial, poate solicita CPB aprobarea de a organiza licitaţie cu pictori
de categorie imediat inferioară categoriei bisericii.
(3) Aprobarea pentru organizarea procedurii de licitaţie cu pictori de categorie imediat
inferioară se acordă de către CPB, în funcţie de importanţa ediůciului.
(4) Dosarul penn scăderea categoriei bisericii va cuprinde:
a) solicitarea parohiei de a se aproba organizarea procedurii de licitaţie cu pictori de
categorie imediat inferioară celei a bisericii;
b) procesele-verbale întocmite de preotul paroh împreună cu membrii Consiliului
parohial de Ia cele două licitaţii anterioare organizate cu pictori de categoria bisericii;
c) dovada că parohia a Mmis invitaţii către pictori având califlcativ corespunzător
categoriei bisericii.
Art. 115 Licitaţia pentru lucrări de pictură la bisericile din municipii şi oraşe se
realizează numai cu participarea pictorilor de categoria I şi, în mod cu totul excepţional, cu
pictori de categoria a 11-a, cu studii superioare, La celelalte parohii, nu se aprobă decât o
singură scădere, la categoria imediat inferioară celei a parohiei, cu avizul CPB.
Art. 116 Monumentele istorice nu pot face obiectul scăderilor de categorie. Lucrările
la acestea vor Ii executate doar de către pictorii de categoria I în cazul picturli din nou, sau de
către restauratorii pictură murală-pictură pe lemn, în cazul lucrărilor de restaurare.
—
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Art. 117 (1) Rezultatul licitaţiei avizat de Chiriarh se trimite spre aprobare CPB, care
are obligaţia de a-I analiza în cel mult 30 de zile lucrătoare.
(2) După aprobarea de către CPB a rezultatului licitaţiei, unitatea bisericească încheie
contractul cu pictorulírestauratorul executant.
(3) în mod obligatońu, pentru toate lucrănle (pictură din nou, icoane, restaurare
monumente istorice şi/sau locaşuri de cult ortodoxe care nu flgurează pe Lista Monumentelor
Istorice, vitraliu, mozaic, alte tehnici ale artei biseńceşti), care sunt în desfâşurare în Biserica
Ortodoxă Română, pictoruilrestauratorul contactant plăteşte o contribuţie de 2% din valoarea
contractului către CPB, pentru cheltuielile de ńincţionare a acesteia
(4) între parohia (mănăstirea) beneficiară şi pictorul executant se va încheia un contact
în care, pe lângă obligaţiile reciproce privind prevederile din deviz, se menţionează şi numele
persoanelor principale care formează echipa de pe şantier, ucenici sau stagiari, aflaţi în
evidenţa CPB. Un exemplar din acest contract va fI înaintat şi CPB.
Art. 118
Pentru toate categoriile de lucrări menţionate la articolul precedent,
contractul de execuţie va menţiona garanţia pe o perioadă de minimum 30 de ani şi obligaţia
executantului ca, în cazul în care lucrarea prezintă degradări prin viciu de execuţie, să suporte
valoarea manoperei şi a materialelor folosite, pentru a 6 refăcută de un alt pictor restaurator.
Art. 119 Contractul de execuţie a lucrării, încheiat între beneficiar şi executant,
împreună cu anexele aferente, va fi prezentat Chińarhului spre avizare, iar apoi va 6 transmis
CPB pentru aprobare.
C. Executarea Iucrărilor de pictură şi restaurare
Art. 120 Pe parcursul executării lucrărilor de picturălrestaurare, ori de câte ori
este necesar, se pot face recepţii parţiale, având ca scop urmărirea modului în care s-a
executat lucrarea
—

Art. 121 După pictarea sfântului altar, se va organiza recepţie parţială a lucrărilor
de către delegatul Chiriaitiului şi cel puţin un pictor autorizat, care propun CPB continuarea
sau încetarea lucrărilor.
—

Art. 122 La solicitarea Centrelor eparhiale, CPB veriflcă pe şantier modul cum se
respectă devizul şi contractul, calitatea tehnică şi artistică a executării lucrării, precum şi
situaţia legalităţii plăţilor efectuate.
D. Recepţionarea Iucrărilor de pictură şi restaurare
Art. 123 (1) Comisia de recepţie definitivă a lucrărilor de piwură din nou este
formată din: delegatul Chiriarhului, cel puţin un pictor autorizat delegat de către Chiriarh,
având categorie superioară sau în mod excepţional categorie egală cu cea a pictorului
executant al lucrării, dar nu mai puţin de categoria a 11-a, protopopul, preot paroh şi
pictorul executant. (Anexa nr. 12).
(2) În cazul lucrărilor de restaurare, din comisia de recepţie parţială/definitivă va
face parte şi un restaurator autorizat de CPB.
—
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(1) La lucrările de picturălrestaurare executate Ia bisericile din Bucureşti,
biseńcile catedrale episcopale, bisericile mănăstireşti sau bisericile monumente istorice
importante, precum şi Ia cele de valoare artistică excepţională sau cu suprafaţă mare de
lucru, după executarea unui sector din lucrare, se organizează recepţie parţială, cu
participarea delegatului CPB, conform avizului acesteia dat la atribuirea lucrăriior În
acest scop, unitatea respectivă anunţă CPB, prin Centrul eparhial, pentru trimiterea unui
delegat care, împreună cu membrii Comisiei constituite în acest scop, procedează ia
recepţia parţială.
(2) În cazul bisericilor monumente istorice, Ia recepţie va participa şi un restaurator
atestat de Ministerul Culturii şi Patrimoniuiui Naţionai.
(3) Procesul-verbal încheiat la recepţia parţială este înaintat CPB, spre anaiiză şi
decizie, de către pictorul/restauratorul delegat, împreună cu raportul său; un exemplar al
acestuia va fi trimis Centrului eparhial respectiv.
Art. 124

—

Art. 125 În cazul în care, la recepţia parţială, se constată că iucrarea executată este
necorespunzătoare din punct de vedere teologic-liturgic, tehnic şi/sau artistic, CPB
propune rezilierea contractului cu executantul şi continuarea lucrăriior cu un alt
pictor restaurator, cu reluarea procedurii de iicitaţie.
Art. 126 Cu cei puţin 30 de ziie înainte de fma]izarea lucrăriior de pictură/restaurare,
executantul soiicită unităţii bisericeşti să facă demersurile cuvenite către Centrul eparhial,
pentru recepţionarea de5nitivă a acestora.
—

Art. 127 Dacă lucrăriie nu au fost recepţionate, parohia nu poate solicita chiriarhului
s5nţirea biseńcii.
—

Art. 128 (1) La recepţia de~nitivă, se încheie un proces-verbai în 5 (cinci) exemplare
(Anexa nr 12), din care un exemplar se trimite CPB spre aprobare.
(2) În procesui-verbal se consemnează date privitoare Ia calitatea iucrării, deficienţe
constatate, măsuri de remediere a br, precizându-se dacă lucrarea este deńnitiv achitată, şi,
totodată, dacă sunt achitate toate obiigaţiile către CPB şi către stat; de asemenea, se va ataşa
un documentar fotograüc şi copii ale chitanţele care dovedesc achitarea obligaţiilor financiare.
(3) La încheierea procesului verbal de recepţie deűnitivă, iucrarea vaű evaluată de CPB
folosind unui din calificativele: excep;ionai, foarte bine, bine, satisjäcă’or, nesa’isJäcător.
(4) Pictorii de categoria a 111-a şi a IV-a a căror iucrare a fost evaluată cu caliticativul
satżsjăc&or, pot participa ia o nouă Iicitaţie, cu girul unui pictor de categoria I sau a 11-a.
(5) Pictorii de categońa I sau a II-a şi restauratorii a căror lucrare a fost evaluată cu
calificativul nesatisJăeător, pot angaja lucrări doar la biserici de categorie inferioară ceiei pe
care o deţin, până când CPB le va acorda dreptul de categorie.
(6) Pictorii de categoria a IH-a sau a N-a şi restauratorii a căror iucrare a fost evaluată
cu caiificativul nesai’żsjăcător se vor prezenta ia un nou examen de autorizare.
(7) Dacă se constată că recepţia anteńoară a iucrăriior a fost incorectă, CPB are dreptul
şi obligaţia de a efectua verificări în teritońu.
—
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CAPITOLUL VI

Sancţiuni
Art. 129 Constituie abateri de la disciplina privind lucrările de pictură, restaurare şi
abe forme de artă biseńcească ortodoxă şi se sancţionează următoarele:
a) degradarea ansamblurilor de pictură murală sau mobilă (repictare sau modiflcare);
b) executarea de lucrări necorespunzătoare sub aspect dogmatic-liturgic, tehnic şilsau
artistic;
c) executarea de Iucrări care necesită o categorie superioară celei deţinută de executant,
din punct de vedere artistic şi/sau tehińc;
d) subcontractarea sau încredinţarea lucrărilor de picturăĺrestaurare altor executanţi
autorizafi sau neautorizati;
e) executarea de Iucrări de pictură/restaurare fără obţinerea aprobărilor regulamentare şi
legale;
1) angajarea de ucenici şi stagiari Mră aprobarea CPB;
g) prezenţa pe şantiere, fără aprobarea CPB, a ucenicilor şi stagiarilor;
h) întocmirea unor proiecte incorecte şi/sau documentaţii defectuoase;
I) inducerea în eroare a CPB prin materialele prezaitate, care pot influenţa activitatea
acesteia şilsau pot genera decizii eronate;
j) săvârşirea de ilegalităţi în legătură cu procedura de licitare a unei Iucrări;
k) recepţionarea Iucrărilor cu deflcienţe tehnice (vicii de execuţie), iconografice şi
artistice;
I) neachitarea obligaţiilor financiare către CPB şi/sau către Stat;
m) comportamentul necorespunzător faţă de pictorullrestauratorul îndrumător, membrii
echipei şi beneficiari, precum şi imoralitate notorie sau activitate potrivnică Bisericii;
n) indisciplina executantului în spaţiul eclezial (‚părăsirea şantierului, comportament
neadecvat faţă de chiriaibul locului, locaşul de cult, preotul paroh, membńi Consiliului
parohial, enoriaşi, conducerea şi obştea mănăstińi etc.).
—

Art. 130 (1) Beneficiarii sau executanţii pot adresa sesizări Centrului eparhial sau
Comisiei mitropolitane de pictură bisericească cu privire la aspecte negative care afectează
desfăşurarea lucrărilor de pictură/restaurare sau alte tehnici de artă bisericească.
(2) Dacă pe plan local sau regional nu se ajunge la o soluţionare amiabilă, cei
nemultumiti se pot adresa CPB, făcând dovada parcurgerii etapelor de conciliere menţionate
anterior.
(3) în funcţie de aspectele sesizate, CPB poate delega un reprezentant pentru cercetare
la faţa locului, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
—

Art. 131 (1) Pe baza referatului CPB, cupńnzând constatările şi propunerile acesteia,
Patriarhul României, într-o şedinţă a CPB, aprobă aplicarea uneia din următoarele sancţiuni:
a) avertisment;
b) suspendare temporară a unuia sau a unora dintre drepturile aferente categoriei (a
îndruma ucenici, a întocmi devize, a participa la recepţia lucrărilor etc.);
c) diminuarea temporară a categoriei pictorului;
—
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d) suspendarea temporară a autorizaţiei;
e) anularea autorizaţiei.
(2) Sancţiunea aplicată se comunică pictorului/restauratorului respectiv, precum şi
Centrelor eparhiale de pe întreg cuprinsul Patńarhiei Române.
(3) Pictoriilrestauratorii sancţionaţi nu au dreptul de a solicita promovarea lao categorie
superioară timp de 5 (cinci) ani de la data aplicării sancţiunii.
(4) Lista cupńnzând numele celor care nu mai au dreptul să execute lucrări de
pictură/restaurare, ca urmare a sancţiunilor primite sau a întreruperii activităţii, se aprobă de
Pati-iarhul României, într-o şedinţă a CPB, se publică pe site-ui CPB şi se comunică tuturor
eparhiilor.
Art. 132 Dacă există întreruperi în activitate mai mari de 5 (cinci) ani, CPB anulează
valabilitatea autońzaţiei, iar cel în cauză poate participa la un nou examen de autorizare
conform categoriei deţinute.
Art. 133 (1) Abaterile disciplinare prevăzute la art. 129 se sancţionează după cum
urmează
a) pentru cele de la lit, a), b) şi c) se aplică, în funcţie de gravitatea abaterii, una din
următoarele sancţiuni: diminuarea categorżei pictoruiui, suspendarea temporară a
autorizaüei sau anularea autorizapei, precum şi plata remedierilor ce vor fi executate de un
alt pictor/restaurator autorizat de CPB;
b) pentru cele de la lit. d), e), I), g), i), j), k) şi I), în funcţie de gravitatea br, se aplică
una din următoarele sanctiuni: suspendarea temporară a autorizaţiei sau anularea
autorizaţiei;
c) pentru cea de la lit. h) se aplică suspendarea temporară (.5 ant) sau interzicerea
deJlnitivă a dreptului de a mai întocmi proieete;
d) pentru cele de la lit. m) şi n) se aplică, în funcţie de gravitatea br, una din
următoarele sancţiuni: avertisment sau suspendare temporară a unuia sau a unora dintre
drepturile afererne categoriei (a îndruma ucenici, a întocmi devize, a participa Ia recepţia
lucrăribor etc.).
(2) Efectuarea de lucrări în peńoada de suspendare temporară a autorizaţiei duce la
anularea autorizaţiei, pierderea dreptului de exercitare a profesiei şi înscńerea numelui în lista
persoanelor fără drept de lucru în domeniu.
(3) Executarea de lucrări pe baza unor înţelegeri în afara contractelor aprobate de CPB,
care compromit statutul şi disciplina pictońlor/restauratońlor autorizaţi, precum şi
credibilitatea şi autoritatea CPB, atrage sancţionarea părţilor implicate de către autorităţile
biseńceşti competente, potrivit prevederilor statutare şi regtilamentare biseńceşti şi a
legislaţiei în vigoare.
(4) Executarea lucrărilor de către pictori/restauratori care nu sunt autorizaţi de către
CPB atrage aplicarea de sancţiuni pe linie biseńcească pentru beneficiar, iar pentru executant,
sesizarea autońtăţilor abilitate ale statului.
(5) Inducerea în eroare a autorităţilor bisericeşti prin prezentarea unor date, documente
(înscrisuri şi documentare foto) şi măsurători incorecte, în vederea obţinerii de foboase
—
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necuvei~ite, va fi sancţionată canonic-disciplinar, civil şi penal, în baza prevederilor statutare
şi regulamentare bisericeşti şi a legislaţiei în vigoare.
(6) Membńi specialişti ai comisiilor de recepţie, care vor evalua în mod incorect
lucrările de pictură/restaurare, vor fi sancţionaţi cu interzicerea temporară sau deünitivă a
dreptului de a mai efectua recepţii ta alte lucrări.
(7) Preoţii (stareţii/stareţele) care încep lucrări de picturălrestaurare biseńcească fără
aprobarea CPB şi fără contract vor fi sancţionaţi canonic-disciplinar, iar în cazul restaurării
picturii la monumente istorice, vor fi sancţionaţi conform legislaţiei în vigoare.
(8) Personalul clerical de conducere de Ia Centrele eparhiale şi protopopii, precum şi
parohii (stareţii/stareţele) şi membrii Consiliilor parohiale (Consiliilor economice din
mânăstiri), care încalcă prevederile prezentului regulament vor răspunde canonic-disciplinar.
CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale

şi

tranzitorii

Art. 134 În cazuri excepţionale (rezilierea contractului cu acordul părţilor, pierderea
capacităţii de muncă etc.), lucrările de pictură/restaurare pot fi cedate altui pictor restaurator
autorizat, fără licitaţie, dar la un preţ inferior celui iniţial, la propunerea Chiriaitiului, cu avizul
CPB şi aprobarea Patriarhului României.
—

Art. 135 Întrucât pictura bisericească nu este rezultatul unei creaţii personaie, ci
reprezintă punerea în practică a tradiţiei picturii bizantine multiseculare, cu rol teologic, liturgic
şi catehetic în folosul unei comunităţi care a plătit costurile de realizare, precum şi ca unnare a
faptului că prim sflnţire aceasta a dobândit calitatea de bun sacru inalienabil, insesizabil şi
imprescriptibil, pictura bisericească nu poate constitui obiectul drepturilor de autor
Art. 136— Anexele de la nr. 1 la nr. 12 fac parte din prezentul regulament.
Art. 137 Prezentul Regulament pentru organizarea şi func”onarea Comisiei de
Pictură Bisericească a Patriarhiei Române a fost aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din data de 29 septembrie 2012, intră în vigoare cu
această dată şi înlocuieşte Decizia Palriarhală nr. 633 1958 privindJirncponarea Comisiei de
Pictură Bisericească în cadrul Ádministraflei Patriarhale şi pentru aprobarea Instrucflunilor
privitoare Ia angajarea ~i executarea lucrărilor de pictură bisericească.
—
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~4NEXA NR. 1

Acte necesare
pentru întocmirea dosarului în vederea înscrierii în evidenţele
Comisiei de Pictură Bisericească

-

Cerere de înscriere pe şantierele autońzate de CPB (în atelierele de pictură
muralăiicoană, restaurare pictură murală/pictură pe lemn), cu acordul pictorului
categoria I sau a JJ-a, respectiv a restauratorului îndrumător;

-

Copie după cartea de identitate;

-

Copie după certificatul de naştere;

-

Copie după certificatul de botez;

-

Adeverinţă sau copie după diploma de studii absolvite;

-

Recomandare de Ia preotul parob;

-

Binecuvântarea Chiriarhului eparhiei unde îşi are domiciliul;

-

Adeverintă medicală;

-

Acordul stareţuluilstareţei mănăstińi unde vieţuieşte, pentru monahilmonahii.
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kNEXA NR. 2
Model Ca et de şantier

Caietul de şantier
Şantierul de picturăirestaurare
Nr.

Biserica parohiei/mănăstirii cu
Eparhia

hramul

Localitatea
judeţul

ZiualDatď

~

Zona

de

intervenţie

Operaţiuni

Materiale

executate

folosite

2.

Luni,

3.

Marţi,

4.

Miercuri,

5.

Joi,

6.

Vineri,

7.

Sămbătă,

8.

Total zile lucrate PC săptămână

9.

Total zile lucrate de Ia începutul peńoadei de practică
(ucenicie/stagiatură)

10.

Viză didginte de şantier

1 1.

Viză preot paroh / stareţ (ă)

Nu “orJî inc/use sărbătorde religioase

Observaţii

Regidamentul pentru organizarea şifuncţionarea Comisiei de Pictură Biseria!asaf a Patriarhiei Române
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[L&NEXA NR. 3

Model de cerere pernru rnscrierea (a examenul de adrn tere
la penoada de stag’aturăi’auĺorizare

Preafericite Părinte Patriarh,
Subsemnatul(a),

,

domiciliat(ă) în localitatea

,

judeţul

_____________________

Eparhia
absolvent(ă) a(al)
ucenic(ă)/stagiar(ă) pe şantierele de picturălrestaurare ale pictorului/restauratorului

Cu adâncă smerenie

a rog să-mi aprobaţi înscrierea pentru susţinerea examenului de

Ataşez prezentei cereri următoarele act
.

Recomandare pictor/restaurator îndrumator;

.

Caiet de şantier (semnat de pictorul/restauratorul îndrumător şi preotul paroh/stareţ(ă))
cu desf~urarea activităţii pe zile;

.

Mapă cu schiţe şi desene (pentru admitere stagiatură);

.

Documcntar foto (pentru autorizare).

A(ÂI) Preafericirii Voastre fiică(fiu) duhovnicească(duhovnicesc),
(Semnătnra)

Preafericirii Sale,
Preafericitului Părinte
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Se va tăia ce nu corespunde
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ANEXA Nit

Model Declarape de gir

DECLARAŢIE DE GIR
Subsemnatul,

pictor biseńcesc

de categońa

mă angajez să girez calitatea artistică, tehnică şi canonică a

Iucrărilor executate de dl,
Ia biserica cu hramul
din ParohialMănăstirea

,

localitatea
Protopopiatul

,

,

din

judeţul

,

Eparhia

.

Mă angajez că voi controla desenele şi voi urmări calitatea picturilor, suportând 60% din
valoarea lucrărilor dacă acestea nu corespund din punct de vedere dogmatic-liturgic, tehnic şi/sau
artistic; voi participa Ia toate comisiile ce se vor orgaitiza pe perioada Iucrărilor, ori de câte ori este
necesar sau Ia solicitarea parohiei/mănăstińi, precum şi la recepţia finală;
în cazul în care executantul nu ţine seama de recomandările girantului, voi sesiza CPB
1)1/Dna

•

nu

are

dreptul de a angaja alte lucrări pe perioada desfăşurării prezentei.
Semnătură girant:

Am luat Ia cunoştinţă şi îmi asum prezenta:
Pictor executant:

‘

Se menţionează nurnele peľsoanei girate care angajează lucrarea

Preot paroh/Stareţ(ă):

Regulamentid peutni organizarea şifnnc;ionarca Comisiei de Pictură Bisericească a Patrinrĺnei Române
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ANEXA NR. 5
Model de cerere de prom ovare

Preafericite Părinte Patriarh,
Subsemnatul(a)

,

domiciliat(ă) în

,

absolvent(ă) a(aI)

,

pictor (zugrav)/restaurator autorizat de CPB în anul

_,

categoria

,

Cu adâncă smerenie Vă rog să-mi aprobaţi cererea de promovare Ia o categorie superioară.
Menţionez că, din momentul autoňzării/ultimei promovări, am efectuat Iucrări de pictisră
din nou şi de restaurare la următoarele biseńci:

Ataşez prezentei cereri următoarele documente:
Documentar foto de Ia Iucrările executate;
Memońu de activitate;
. Procesele-verbale de recepţie definitivă de la lucrăńle executate
. Adeveńnţă de participare Ia cursurile de specialitate organizate de CPB (cu o
vechime nu mai mare de 3 ani);
. Chitanţa prin care se face dovada achitării taxei de inscriere Ia examenul de
promovare.
.
.

AI (A) Preafericirii Voastre fiu (űică) duhovnicesc(duhovnicească),
(Semnătura)

Preafericirii Sale,
Preafericitului Părinte
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Regniamentul pentru organizarea şifnncţionarea Comisiei de Pictnră Bisericească a Patriarhiei Române

37

ţ4NEXANR~

Model de cerere de repailizare a probe, practice
în vede; ea ales’ărn ca reslaurator

Preafericite Părinte Patriarh,
Subsemnatul(a)
domiciliat(ă) în
absolvent(a a(al)
stagiar ă)

pe

şantierele/atelierele

de

restaurare

restauratorului

Cu smerenie Vă rog să-mi aprobaţi repartizarea pe un şantier/atelier de restaurare, în
vederea întocmirii documentaţiei tehnico-ştiinţifice şi a susţinerii probei practice pentru
autorizarea ca restaurator monumente/pictură pe lemn.

A(AI) Preafericirii Voastre fiică(fiu) duhovnicească(duhovnicesc),
(Semnătura)

Preafericirii Sale,
Preafericitului Părinte
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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~4NExAN1t~
Model de cerere de înscriere la exarnenul de atestare
ca restar rator pick’ură muralWpictură pe lenin

Preafericite Părinte Patriarh,
Subsemnatul(a)
domiciliat(ă)

în
,

a(al)

absolvent(ă)
,

stagiar(ă)

pe şantierele/atelierele de restaurare ale restauratorului ___________________________________
Cu smerenie, Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea pentru susţinerea examenului de
atestare ca restaurator pictură murală/pictură pe Iemn.
Átaşez prezentei cereń următoarele acte:
.
.
.
.

Recomandare restaurator îndrumător;
Caiet de şantier, semnat de restauratorul îndrumător şi preotul parohlstareţ(ă), cu
desfăşurarea activităţii pe zile;
Adeverinţă de participare la cursurile de specialitate organizate de CPB (cu o
vechime nu mai mare de 3 ani);
Portofoliu cu documentaţie tehnicojtiinţifică şi fotografică de la lucrăńle unde s-a
efectuat practica regulamentară.

A(Al) Preafericirii Voastre fiică(fiu) duhovnicească(duhovnicesc),
(Semnătura)

Preafericirii Sale,
Preafericitului Părinte
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Regulamentul pentru organizarea ,Ýfnncgonarea Comisiei de Pictură Bisericeascň a Patriarhiei Române
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~&NEXA NR.

8.1

Docutnentafie proiect pictură din nou reslaurare

A. Dosar pentru aprobarea de CPB a
proiectului de Jucrări de pictură din nou
1. Proiectele vor ti efectuate de către pictori sau restauratoń autorizaţi corespunzător
categoriei biseńcii.
2. Dosarul va (I întocmit de preotul paroh/stareţ(ă) şi specialistul desemnat, şi va cuprinde
unnătoarele documente:
a) Procesul verbal al Consiliului parohialiConsiliului economic privind necesitatea
executării lucrărilor de pictură (Anexa 8A);
b) adresa preotului paroh către Centrul eparhial, avizată de protoierie, prin care solicită
binecuvântarea Chiriarhului pentru întocmirea proiectului de lucrări de pictură;
c) adresa Centrului eparhial către parohielmănăstire prin care acesta îşi dă acordul cu
pńvire la întocmirea proiectului de lucrări de pictură şi refeńtor la proiectant;
d) Proiectul propńu-zis al lucrărilor, care va cuprinde:
partea scržsă (categoria bisericii, cadrul geografic, istoricul sfânt’ilui locaş,
dispunerea iconogratică, caietul de sarcini, devizul economic, suprafaţa
ansamblului, bibliografia folosită, expertiza de rezistenţă a ediflciului);
• planufl/c arhitectw-ale rca/c (planuri şi secţiuni transvcrsaleilongitudinale cu
nominalizarea iconograflei pe acestea), care vor fI ştampilate şi semnate Ilecare
în parte de către parohie;
. documentarul fotograjic (circa 10-20 de fotografii din inteńorul şi exteńorul
locaşului de cult).

.

e) Adresa pamhiei/mănăsürii către Centrul eparhial prin care solicită binecuvântarea şi
înaintarea către CPB a dosarului (Anexa 8B);
f) Adresa de înaintare a Centrului eparhial către CPB (Anexa SQ.
3. La întocmirea proiectelor, pictorul va ţine seama de recomandările Chiriarhului şi
ale preotului parohĺstareţ(ă).
4. Dosarul complet va fi trimis spre aprobarea CPB de către Centrul eparhial prin
Sectorul de resort.
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ĄNEXA NR.

8.2

Documenlape protect restaurare a picturn murale
sau a pie/urn catapetesmelor şi a mobiheruiw in tenor specijic

B. Dosar pentru aprobarea Iuerărilor de
restau rare a picturii murale
sau a picturii catapetesnielor şi a mobilierului interior specific
1. Proiectele vor 6 efectuate de către restauratori autorizaţi corespunzător categoriei bisericii
2. In cazul monumentelor istorice, parobia/mănăstirea poate înainta la Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional un exemplar spre analiză sau se pot trimite 3 (trei) exemplare, cu
binecuvântarea Chiriarhului, Ia CPB, de unde un exemplar va 6 redirecţionat către
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Cultural.
3. Dosarul va fI intocmit de preotul parohlstareţ(ă) şi specialistul desemnat, şi va cuprinde
următoarele documente:
a) Procesul verbal al Consiliului parohialiConsiliului economic privind necesitatea
executării lucrărilor de restaurare (Anexa 8A);
b) adresa preotului paroh către Centrul eparbial, avizată de protoierie, prin care solicită
binecuvâinrea Chiriarhului pentru întocmirea proieetului de lucrări de restaurare;
c) adresa Centrului eparhial către parohie/mănăstire prin care acesta îşi dă acordul cu
privire la întocmirea proiectului de lucrări de restaurare şi referitor la proiectant
d) Proiectul propriu-zis al lucrărilor, care va cuprinde:
. partea scrisă (categońa bisericii, prezentarea generală a monumentului cu
datarea construcţiei, cadrul geografic şi istoric, descńerea monumentului şi a
componentelor artistice, descrierea pictuńi murale şi tehnica de execuţie, date
despre iconostas, dacă face parte din proiectul de deviz), intervenţii anterioare
asupra arhitecturii şi picturii, starea de conservare a elementelor de arhitectură
(acoperiş, soclu, structura de zidărie, pardoseală, sistemul de încălzire şi
electric), analiza stării de conservare a picturii murale, probe fizico-chimice şi
biologice de stabilire a metodologiei de intervenţie, propuneri de intervenţie de
urgenţă dacă este cazul, propuneri generale de conservare şi restaurare a picturii
murale, buletine de analiză, măsurătoń efectuate pentru detemiinarea gradului
de umiditate, relevee, deviz estimativ, bibliografie, documentarul fotografic
bogat din interior şi exterior, avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului
Naţional, în cazul monumentelor istorice);
. planurile arhitecturale reale (planuri şi secţiuni transversaleilongitudmale cu
nominalizarea iconograflei pe acestea), care vor fI ştampilate şi semnate fiecare
în parte de către parohie;
. documentarul fotograjie (circa 10-20 de fotografIi din interiorul şi exteriorul
locaşului de cult).
e) Avizul nr
al Comisiei de Specialitate din Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional
I) Adresa parohiei/mănăstińi către Centrul eparhial prin care solicită binecuvântarea şi
înaintarea către CPB a dosanihń (Anexa 8B);
g) Adresa de inaintare a Centnilui eparhial către CPB (Anexa 8C).
5. La întocmirea proiectelor, pictorul va ţine seama de recomandările Chiriarhului şi
ale preotului parohlstareţ(ă).
6. Dosarul complet va fi trimis spre aprobarea CPB de către Centrul eparhial prin
Sectorul de resort.
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ţĄNExA Nit.

Model de proces-verbal îrnocmü de că’re parohie ,nănăsäre pm ~nd
necesita tea in(ocrnirii proiectnlui de p,cturălresfaurare

PROCES-VERBAL
PRIVIND NECESITATEA ÎNTOCMIRJLI PROIECTULUI DE PICTURĂJRESTAURARE

Încheiat astăzi
ParohialMănăstirea

,

Ia biserica cu hramul

.

,
,

judeţul

din

______________________

localitatea
Protopopiatul

Eparbia
Subsemnaţii, membri ai Consiliului parohial / Consiliul economic din cadrul
parohieilmănăstirii

.

Protopopiatul

,

Eparhia
împreună cu preotul paroh/stareţul(a)

ne-am întrunit

pentru a analiza starea pictuni bisencii noastre şi am constatat necesitatea demarării lucrărilor de

pictură din noulrestaurare a picturilor murale de Ia biseńca noastră cu hramul

În acest sens s-a hotărât contactarea pictoruluilrestauratorului__________________
pentru a se intoemi pmiectul de execuţie, care va
fi înaintat Centrului eparhial în vederea aprobării Iui de CPB.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Preot parohlstareţ(ă),
(Semnătura şi ştampila parohiei)

Membrii Consiliului parohial/Consiliului economic.
(Semnături)

Regidarsien Lu! peutru organizarea şifunc;ionarea comisiei de Piciură Bisericeascd a Patriarhici Romaue
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~4NExA Nit 8.1~

Model de adresă de inaintare a dosanduz

Preasfrnţite (Înaltpreasfinţite I Preafericite) Părinte
Episcop (Arhiepiscop I Mitropolit / Patriarh)
Subsemnatul, Pr. (Árhim./Protos.Ilerom /Monahie)

,

paroh/ stareţ(ă) a/al biseńciilmănăstirii cu hramul

localitatea

judeţul

Protopopiatul

Eparhia

Cu smerenie, Vă înaintez, spre aiializă şi decizie, proiectul întocmit de
pictorul/restauratorul

privind lucrările de pictură din

nou/restaurare la biserica cu hramul
în vederea aprobării lui de CPB.
Al Preasfmţiei (Înaltpreasfrnţiei I Preafericirii) Voastre supus şi devotat,

Pr. Paroh /Stareţ(ă)

____________________________

Preasfinţiei (Înaltpreasfinţiei / Preafericirii) Sale,
Preasfinţitului (Inaltpreasfinţitului / Preafericitului) Părinte
Episcopul (Arhiepiscopul / Mitropolitul I Patriarhul României)

_______
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Ę&NEXA NR.

Model de adresă de Inainlare a Cen’rului eparhial că’re
on isia de P,ciură Bisericeasca
Antet/Stema eparhiei
Nr. de mnregistrare
Către

COMISL4 DE PJCTURĂ BISERICEASCĂ
Potrivit rezoluţiei de pe temei nr.

I

vă facem cunoscut că, în

cadrul şedinţei Permanenţei Consiliului eparhial al (Arhi)Episcopiei
din data de

,

,

Preasfinţitul (Înaltpreasfinţitul I Preafeńcitul) Părinte

Episeop (Arhiepiscop /Mitropolit / Patriarhul României) a acordat
binecuvântarea pentru ca proiectul anexat, privind executarea lucrărilor de pidură din
____________

nou/restaurare a picturii murale de Ia biserica cu hramul
din

,

localitatea

~,

judeţul

Eparhia

,

,

întocmit de către

,

să fie înaintat spre aprobare CPB

Consilier de resort
Inspector de specialitate

Regula meirtul pentru orgamzarea şifuncp’onarea Com’s:es de Pzctnră B:sencească a Patriarhrei Române
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~4NExA NR~

Preţurile m xima e propuse de către Comisia de Pictură Bisericească,
pentru întocmirea documentaţii or privind
pictura din nou/restaurare pictura, i oane şi catapetesme
în perioada 2012 2014
EVAL UA TE ÎN LEI (RON)
I

Pictură din nou frescă (1 mp)
Pictură tempera şi ulel (1 mp)
Pictură frescă exterior (1 mp)
Mozaic de Murano (1 mp)

maximum
maximum
maximum
maximum

450
300
650
7.000

II

111
300
200

350
250
500

IV
200
150
250

350
(inclusiv mateiialele)

CATAPETEASMĂ

Cruce cu molenii (MD şi Sf. Ioan Evangbelistul)
maximum
Proroc în medalion
maximum
Proroc în picioare
maximum
Apostol în picioare
maximum
Apostol în jilţ
Icoane prăznicare (1 buc.)
Icoane CENTRUAX(1 buc.)
Icoane împărăteşti (1 buc.)
Icoane uşi împărăteşti (1 buc.)
Icoane uşi diaconeşti (1 buc.)

1

11

111

lv

700
350
450
450

500
300

400
190
250
250

270
150

500
700

400
500
600
1.500
500
600

maximum
maximum
maximum
maximum
maximum

1.900
700

maximum

800

800

330
330

300
300
500
900

300
500

200
200
250
250
400
800
250
400

RESTAURARE LA BISERICILE CARE NU SUNT MONUMENTE ISTORICE

Pictură nou soclu (I mp)
Îndepărtarea depunerilor de pe stratul pictural (imp)
Vernisare (1 mp)
Îngrăşare (i mp)

maximum
maximum
maximum
maximum

RESTAURARE PICTURĂ PE LEMN CATAPETEASMÂ

Îndepărtarea depunerilor de pe stratul pictural aI icoanelor
de pe catapeteasmă, inclusiv vernisare
47 icoane
51 icoane
63 icoane

maximum

2.500

maximum
maximum

3.000
4.200

360
100
25

25
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Tratament faţă tâmplă integrare cromatică
(conservare restaurare şi punere în valoare suport)
-

.—

47 icoane
51 icoane
63 icoane

-

maximum

maximum
maximum

2.500
3.000
4.200

Conservarea şi restaurarea icoanelor de pe tâmplă (completare)
47 icoane
51 icoane
63 icoane

maximum
maximum
maximum

5.000
5.600
7.800

Punerea cadrului de tâmplă în valoare
Tratament faţă tâmplă
Tratament spate tâmplă

maximum
maximum

6.000
2.500

RESTAUR4RE LA MONIJMENTE ISTORICE:
Restaurarea picturii Ia monumente istorice, având drept scop punerea în valoare a
picturii originale: maximum 3.200 Ieilmp
-

Pentru poleitură se va negocia cu beneficiarul.

—

Poleiturile cu schiagmettal sau aur sunt operaţii distincte şi vor fi calculate valoric prii~
negociere directă între beneficiar şi pictor în funcţie de cantitate.

-

Documentaţia fotografică va fi suportată de parohie/mănăstire.
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IANEXA NR

Model de contract p’ctnră din nou reslaurare
CONTRACT
de executare a Iucrărilor de picwră/restaurare în tehnica
de Ia parohialmănăstirea
din localitatea
, jud.

____________________
,

,

Eparhia
Art. I PĂRŢILE
1.1. DomnuliDoamna
persoană fizică autońzată,
cu domiciliul în
în calitate de
pictor biseńcesclmstaurator autońzat dc categoria
având autorizaţia
nr. _/
emisă de CPB, în continuare PICTORULJ RESTAURATORUL, pe de o pane,
,

,

,

,

sau

SRL, persoană juridică nmână cu scdiul în mun.
comuna
jud.

1.1. SC.

,

,

,

str.

,

nr

bi.

_~,

_______________

(sat

), sector

_______________

~,

sc. _____ap.
______

_____
,

cu~

înregistrat Ia Registrul Comerţului cu nr
având angajat pe DomnuiíDoamna
cu domiciliul în
legitimat cu cimi
.
în calitate de pictor bisericesc de categoria
având autońzaţia iii.
I_____
emisă de CPB, care va executa şi va răspunde conform prevederilor Regulamentului pentru
organizarea şi funcţionarea CPB a Patriarhiei Române pentru executarea Iucrăńi, în
continuare PICTORUL/RESTAURÁTORUL, pe de o pane,
,

_____

,

_____________________,

_,

,

1.2. Parohialmănăstirea

.

comuna

(sat

________________,

str.

,
______________________

cu sediul în mun.

_________________,

jud.

),

nr.~, Eparhia
reprezentată
prin
________________________________________ şi epitrop/secretar/ă
numită în continuare PAROHIAIMĂNĂSTIREA, pe de altă pane.

,

preot

_________________________
______________________
_____________________

Art. 2

sector

,

Protopopiatul
paroh/stareţ(ă)
-‘

OBIECTUL

Obiectul prezentului contract iI reprezintă Iucrările de pictură din nouJrestaurare de la
biserica cu hramul
prevăzute în oferta
depusă de PICTORUURESTAUBATORUL
Ia angajarea
lucrării, şi aprobată de CPB în şedinţa din
,

.

Art. 3 VALOAREA CONTRACFULUI
3.1. În schimbul realizării lucrărilor ce fac obiectul contractului, PAROHIAIMÄNĂSTIREA va achita
preţul contractului, respectiv suma de lei
Imp, conform rezultatului Iicitaţiei aprobate
de către CPB. Âceastă valoare include toate taxele, impozitele şi cheltuielile aferente
realizării lucrării (impozit pe venit, pe salarii, contribuţii etc.).
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3.2. Plata preţului se va face eşalonat, pe măsura realizării lucrărilor, în baza proceselor verbale de
recepţie parţială sau a înţelegerii contractuale (‚pe baza măsurătorilor făcute pe schelă de către
pictor şi verificate de către paroh Istareţ(ă) şi consiliul parohial/economic), Cu ocazia flecărei
plăţi parţiale sau finale, PICT0RULJ RESTAURATORUL va vira, separat de valoarea prezentului
contract, dar proporţional cu valoarea acestuia, suma de 2% din valoarea respectivei p1ă~i
către CPB cu ťdul de contribuţie pentru susţinerea activităţilor acesteia, în contul având cod
IBAN R059RNCB0075004895030001 deschis la BCR fIliala sector 4 Bucureşti.
3.3. La începerea fiecărei etape de realizare a lucrărilor PAROHIA/MĂNĂSTIREA poate plăti un

avans PICTORULUI/RESTAURATOIWLUI de maximum 30% din valoarea respectivei etape
de realizare a lucrărilor de picturălrestaurare, pentru achiziţionarea mateńalelor necesare.
3.4. Valoarea contractului se poate modifica doar în umiătoarele situaţii:
a) valoarea inflaţiei faţă de data aprobării devizului a depăşit 5%, situaţie în care valoarea
lucrărilor rămase de executat va creşte proporţional cu valoarea inflaţiei;
b) scumpirea anumitor materiale cu mai mult de 5% din valoarea prevăzută în devizul iiiiţial,
situaţie în care valoarea lucrărilor rămase de executat va creşte proporţional cu
echivalentul scumpirii materialelor;
Lucrările suplimentare devizului (poleiri cu schiagmettal sau cu aur) se vor plăti separat, prin
negociere amiabilă între părţi, aprobată de Centrul eparhial, precedată de o informare în ceea
ce priveşte costul materialelor folosite de către PICTOR/RESTAURATOR.
Art. 4 DURATA CONTRACrULUI
4.1. Durata contractului este de
luni.
4.2. Conform uzanţelor contractuale, la numărul de luni menţionat se mai adaugă 1 lună (30 rile),
fără a fi socotită întârziere pentru activităţi de închidere a şantierului, eliberare a spaţiului
biseńcii de toate dotarile materiale precum şi proceduri pentru realizarea recepţiei fmale a
lucrărilor/intervenţiilor de restaurare.
____________________

Art.

5. OBLJGAŢŠILE PĂRŢILOR

A) PICTORUL/RESTAURATORUL are următoarele obligaţii:
a) de a executa lucrarea în cele mai bune condiţii de calitate (conform categońei
pictoruluilrestauratorului şi a bisericii) şi cu respectarea condiţiilor cantitative şi calitative
la care s-a angajat prin oferta1;
b) de a respecta programul iconografic aprobat de către CPB (promovând sfinţii români
acolo unde spaţiul permite, în acord cu preotul paioh/stareţ(ă) şi cu aprobarea Chiriarhului);
c) de a respecta termenul de execuţie, cu eventuale suspendări ale curgerii acestui temien, pe
pcrioadele în care PAR0HIAJMĂnĂSTIREA nu poate asigura §nanţarea lucrărilor sau în caz
de forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare;
d) de a relua lucrările de pictură/restaurare hi maximum 60 de rile lucrătoare de la primirea
notiflcării în acest sens de la PAROHIE/MĂNĂSTIRE (acest lucru se va stabili pe cale
amiabilă);
e) de a achita toate taxele şi impozitele aferente sumelor primite în baza prezentului contract,
fIind singurul răspunzător de respectarea acestor obligaţii;
O de a vira eşalonat, pe măsura efectuării plăţilor efectuate de P~oi-aE/MĂNÄSTIRE,
contńbuţia de 2% către CPB;
—

Executantul lucrării, care este atestat de către CPB cu calificativul provizoriu, va ataşa prezentului contract
Declara;ia de gir a unui pictor de categoria I sau a II-a (anexă Ia contract). Pictorul girant işi va asuma
responsabilitatea Declaraţiei de gir.
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g) de a lua măsuri pentru realizarea siguranţei echipei de lucru pe schelă cu concursul
organizatoric al parohiei, respectând normele de protecţie a muncii.
h) de a garanta, cu excepţia situaţiilor cauzate de fenomene naturale (cutremure, umiditate de
infîltraţie, de condens) lucrarea pentru o perioadă de minimum 30 aiii, iar in cazul în care
lucrarea prezintă degradări, prin viciu de execuţie, de a suporta valoarea manoperei şi a
mateńalelor folosite, pentru a 6 refkute de un alt pictor/restaurator;
i) de a întrerupe Iucrările, anunţând of,cial beneficiarul în prealabil, doar în următoarele
situaţii; condiţii nefavorabile de temperatură, modul de comportare a pereţilor faţă de
pictura/restaurarea în curs.
j) de a supraveghea Iucrările, de a asigura forţa de muncă, mateńalele, dotările,
echipamentele.
k) de a executa personal lucrările de pictură/restaurare secondat de ucenici şilsau stagiari.
1) de a prezenta toată metodologia tehnologică de specialitate în Documentaţia de
specialitate post-execuţie a lucrărilor cu informaţii culese pemlanent în timpul
intervenţiilor de specialitate pe suprafaţa picturii; se vor aduce completări la propuneńle
de proiect, dacă va fi necesar. Un exemplar din aceasta va 6 predat beneficiarului pentru a
6 păstrat în arhiva parohiei şi va § prezentat la recepţia deünitivă, iar un al doilea
exemplar va fi ataşat la procesul verbal de recepţie deĺinitivă care va fi înaintat la CPB;
m) de a rernedia imediat viciile de execuţie, dacă acestea apar in urma veńűcărilor.
B) PAROIIIAIMÄNĂSTIREA are umiătoarele obligaţii:
a) de a plăti preţul contractului eşalonat, în baza proceselor verbale de recepţie parţială şi
finală;
b) de a asigura gratuit următoarele servicii şi/sau produse, pe baza acordului dat de
Centrul eparhial:
masa şi cazarea echipei de lucru pe peńoada lucrărilor (Ia nivelul localităţii
respective şi cu respectarea posturilor de peste an);
. o persoană care să sprijine colectivul de lucru pe toată durata lucrării;
. apă, energie electrică, încălzire la temperatura necesară pentru lucru;
. amplasamentul lucrării, conform unei liste convenite asupra exploatării în comun în
baza unui grupaj de reguli pe timpul derulării lucrărilor, a spaţiului interior in

.

principal şi parţial exterior, al bisericii;
schela pe amplasamentul în lucru;
. suprafeţe necesare pentru depozitare si organizare de şantier;
. căi de acces şi spaţiu de parcare temporar (în curtea bisericii) pentru maşini (marta şi
personal);
. suportul de lucru (peretele) va fI tencuit cu mortar din var şi nisip de râu fără ciment
şi ipsos, conform tehnicii în care va fi realizată lucrarea, iar parohia va asigura pe
parcursul lucrării var, nisip şi câlţi (pentru frescă).
În cazul în care nu se poate asigura suportul adecvat, PICTORIJIJRESTAURATORUL îşi va
asuma răspunderea calităţii lucrărilor.
c) de a notiflca în scris PICTORULJRESTAURATORUL, după achitarea etapei anterioare realizate
şi recepţionate, cu privire la începerea unei noi etape în realizarea picturii/restaurării, rară
a permite ca, între predarea unei etape parţiale şi notificarea începerii unei noi etape, să
treacă un termen mai mare de 12 luni;
d) de a reţine o garanţie de bună execuţie de maximum l O°ĺo din valoarea contractului, din
care o jumătate se restituie la recepţia defmitivă, iar cealaltă jumătate se restituie după 2
(doi) ani în urma unei veńflcări a unei Comisii desemnate de Centrul epaitial;
e) de a întrerupe şantierul din cauza lipsei de fonduri, anunţând în prealabil
pictorul/restauratorul cu cel puţin 60 de zile înainte.
.
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I) de a obţine toate avizele, autorizaţiile, aprobările necesare Iucrărilor de restaurare, atât la
începerea Iucrărilor cât şi pe parcurs, dacă este necesar, pentru anumite Iucrări
neprevăzute.
g) de a pune la dispoziţia P1CT0RULU~/RESTAURAT0RULUI, fără plată, intreaga
documentaţie tehnică legată de executarea lucrărilor;
h) de a verifica/recepţiona Iucrările la toate etapele stabilite,confomi notiĺicănlor făcute de
PICTOR/RESTAURATOR, precum şi de a solicita şi organiza convocarea comisiilor de
specialitate şi de a suporta costurile aferente.
Art. 6

EFECTUAREA RECEPŢIILOR PARŢIALE ŞI FINALE

6.1. Pe parcursul executării lucrărilor de pictură/restaurare, oń de câte oń este necesar, se pot
efectua recepţii parţiale, care au ca scop atât urmărirea modului în care s-a executat lucrarea,
cât şi efectuarea plăţilor.
6.2. Lucrările de pictură/restaurare se încep din altar, pentru ca, în cazul în care se constată că
nu sunt corespunzătoare, să poată fi oprite.
6.4. Cu cel puţin 30 de zile înainte de finalizarea lucrărilor de picturălrestaurare, executantul
solicită unităţii biseńceşti să facă demersurile cuvenite către Centrul eparhial, pentru recepţionarea
definitivă a acestora.
6.5. Recepţia parţialăldefmitivă se realizează de către un delegat a! Chiriarhului, protopopul, un
pictor/restaurator delegat de Chiriarh, având categorie superioară sau cel puţin egală cu cea a
pictorului executant, dar nu mai puţin de categoria a 11-a, pictorul executant, preotul paroh
(stareţulla mănăstirii). In cazul Iucrărilor de restaurare, din comisia de recepţie parţială va face
parte şi un restaurator autorizat de CPB.
6.6. În cazul monumentelor istorice vor participa la comisia de recepţie finală delegaţi ai
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi ai CPB.
6.7. Recepţia parţială poate fi solicitată de către PICTORUL/RESTAURATORUL executant,
Centrul eparhial sau parohie/mănăstire, ori de câte ori este necesar.
6.8. În cazul lucrărilor de restaurare, se pot face acte adiţionale pentru umiătoarele:
a) prelungirea termenului de execuţie din cauza ~mtreruperiiIsuspendării contractului datorată
imposibilităţii susţinerii ĺlnanţării/efectuării plăţilor lucrărilor;
b) adăugarea unor lucrări cantitative suplimentare.
c) modifIcarea valońi contractului conform art. 3.4.
Art? PROTECŢIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL

În cazul în case, in timpul efectuării operaţiunilor de restaurare a componentelor artistice, pe
amplasament se descoperă valori istorice, artistice sau $iinţiflce, RESTAURATORUL responsabil este
obligat să oprească efectuarea lucrărilor în zona respectivă şi să comunice CPB descoperirea br.
Art, 8

ÎNCETAREA CONTRACľULUI

Contractul încetează în următoarele situaţii:
a) realizarea obiectului contractului;
b) neîndeplinirea obligaţiibor părţilor;
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c) deficienţe calitative iremediabile, constatate cu ocazia efectuării recepţiilor parţiale,
decizia finală aparţinând CPB;
d) acordul părţilor;
e) anularea sau suspendarea autorizaţiei PICTORULUURESTAURÁTORULUI de către CPB,
diminuarea categoriei în baza căreia a fost acordat contractul;
Art. 9 GARANŢH
Pentru toate lucrările (picmră din non, icoane, restaurare monumente istorice şi/sau
locaşuri de cult ortodoxe care nu figurează pe Lista Monumentelor Istorice, vitraliu, mozaic etc.),
indiferent de tehnica utilizată, se acordă o perioadă de garanţie de minimum 30 de ani, executantul
având obligaţia ca, în cazul în care lucrarea prezintă degradări prin viciu de execuţie, să suporte
valoarea manoperei şi a materialelor folosite, pentru a 5 reĺ~cute de un alt pictor/restaurator.
Art. 10 S’NqIUNI
10.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, PICTORU RESTAURATORUL nu reuşeşte să-şi
execute obligaţiile asumate prin contract, parohia are dreptul de a deduce din preţul
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu O.O2°o din preţul contractului pentru fiecare
zi considerată întărziere, după scăderea zilelor nelucrătoare.
10.2. În cazul în care parohia/mănăstirea nu onorează facturile în termen de 30 zile de Ia
emitere şi acceptare, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi 0.02% din plata pentru
fiecare zi întârziere.
10.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în
mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de
a pretinde plata de daune interese.
10.4. Pentru săvârşirea de abateri se vor aplica părţilor contractante sancţiunile prevăzute in
Regulamentul penn-u organizarea şi funcţionarea Corn isiei de Pictură Bisericească a
Patriarhiei Romône, precum şi cele prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 11 SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
11.1, Soluţionarea tuturor litigiilor referitoare la prezentul contract se face de către CPB.
11.2, Contractul va Il întocmit în 3 exemplare care vor S înaintate prin Centrul eparhial la
CPB, spre aprobare, după care vor fi retrimise prin Centrul eparhial parohieiimănăstirii.
Art. 12 CoMuNIcĂm
Orice comunicare intre părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să Se
transmisă în scris.

Preot paroh/Stareţ(ă)

(Preot cosluj itor/Diacon

Pictor executant

(Epitrop/Econom____________________
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ANEXAnr. 11

Model dosar de licitare a lucranlor
de pictură din nou restaurare

DOSAR PRIVIND LICITAREA LUCRĂRJLOR DE
PICTURĂ DIN NOU/RESTAURARE:

Licitaţiile vor fi organizate cu pictori/restauratori corespunzători categoriei bisericii,
Centrul eparhial având obligaţia de a verifica dosarul, care va cuprinde:
a) minimum 3 (trei) oferte, în original, cu semnătura, preţuI şi data de execuţie clar
specificate, de la pictori/restauratori autorizaţi de CPB, corespunzător categońei
bisericii care au fost invitaţi şi au participat Ia licitaţie;
b) Procesul-verbal întocmit de parohie/mănăsüre în care sunt menţionaţi atât pictoriil
restauratorii, care au fost invitaţi să participe la licitaţie (preotul parohistareţ(ă) va
trimite minimum 5 invitaţii), cât şi pictorii/restauratorii care au depus ofertă;
c) dovada publicării anunţului de Iicitaţie;
d) avizul protoieriei de care aparţine parohialmănăstire;
e) aprobarea Centrului eparhial.
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ANEXA NR. 11.Aj

Model de proces-verbal in hem! de parohie rnanasdre
in unna pnnuru aprobăru CPB pe proiectul de pictu, ăĺreskzurare

PROCES-VEREAL
încheiat astăzi

,

Ia biserica cu hramul

_______________________________

ParohiaÍMănăstirea

,

din localitatea
Protopopiatul

,

judeţul

___________________________

Eparhia

Subsemnaţii, membń ai Consiliului parohial/Consiliul economic al parohiei/mănăstirii
Eparhia
impreună cu preotul paroh/stareţul(a)
ne-am întrunit pentru a Iua act de aprobarea proiectului de pictură din nou/restaurare a picturilor
murale/pictură pe lcmn (catapeteasmălicoane) şi pentru a stabili data desVaşurării Iicitaţiei privind
lucrările de pictură din nou/restaurare
întrucât, conform procedurii, anunţul public sau adresele hebuie trimise cu ceI puţin 15 zile
înaintea licitaţie, data acesteia s-a stabilit în ziua de __________________________________
urmând ca preotul pamh/stareţul(a) să trimită invitaţii Ia pictorilrestauratoń de categońa bisericii şi

să publice anunţul în Ziarul Lumina, precum şi pe site-ui oücial al Centrului eparhial şi cel al CPB.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Preot Paroh/Stareţ/Sta~ă,
(Semnătura şi ştampilaparohzei)

Membri Consiliuhii pambial/Consiliului economic,
(Semnăiuri)
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11 .B~

Model invuape de parneipare la licitaţie
(ransrnisă de ă’re parohie mănasflre la piciori reslauratori

INVITAŢIE
Domnule pictor/restaurator

.

Subsemnatul,

,

preot parohlstareţ(ă)

jud.

,

Ia parohia/ mănăstirea
din localitatea

,

Protopopiatul

,

Eparhia

.

vă invităm să participaţi Ia Iicitaţia pńvind angajarea lucrărilor de piciură din
nou/restaurare in tehnica frescă (ulei, tempera, al secco, mozaic), pictură pe lenin
(catapeteasmăiicoane), care va avea lot in data de

,

Ia sediul

parohieilmănăstirii.
Conform proiectului de deviz biserica are suprafaţa de

______________________

Datele de contact ale parohiei/mănăstirii) suM:
Adresă
Telefo
Fax:
Email:

Data:

Preot paroh/Stareţ(ă)
(Sernnătura, ~iampila)

mp.
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Mt I 1.C
Model de proces-verbal incizetat în urma analizăru ofertelor Ia licitaţie
kNEXA

PROCES-VERBAL DE LICITAŢIE

încheiat astăzi

~,

Ia biserica cu hramul

,

ParohiaÍMănăstirea
din localitatea
Protopopiatul

,

judeţul

,

Eparhia

.

Subsemnaţii, membri ai Consiliului parohial/Consiliul economic de la biseńca”mănăstirea
cu hramul
imprei.mă cu preotul paroh/stareţul (a) ______________________________________________

ne-am întrunit pentru a analiza ofertele primite în urma invitaţiilor trimise de către preotul
paroh/stareţul(a) in vederea angajării Iucrărilor de

pictură din nou/restaurare a picturii murale,

pictură pe lemn (catapeteasmă/icoane) de Ia biserica

.

La licitaţie au fost invitaţi următorii cinci pictori/restauratoń autorizaţi de către

CPB:

1.
2.
3.
4.

5.
S-au primit următoarele oferte;

1.
2.
3.

4.
5.

În urma analizării ofertelor, a vizionării documentarelor foto, precum şi a vizitării
bisericilor pictate de ofertanţi, a negocieńi preţuiui şi a condiţiilor de lucru, Consiliul
parohial/Consiliul Economic a hotărât ca lucrarea să fie atribuită pictorului/restauratonilui
urmând ca documentaţia pńvind atribuirea
Iucrării să §e inaintată Centrului eparhial, spre avizare, şi, ulterior, CPB spre aprobare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Pr. Paroh /Stareţ(ă)

(semnătura, ştampila)

Membrii Consiliului parohial/Consiliului economic

(Semnăturile)
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ANEXA NR. t1.D
Model de adresă pen/nt ‘ransnnterea dosandut de ircitane către Chinarh

Parohia/Mănăstirea
localitatea
, judeţul
,
Protopopiatul __________________3Eparhia________________________________
Nr.

dh’___________

Preasfinţite (înaltpreasfrnţite I Preafericite) Părinte
Episcop (Arhiepiscop I Mitropolit I Patriarh)

Subsemnatul, Preot pamh/Stareţ(ă)

al

.

bisericii/mănăstirii cu hramul
din locatitatea
Protopopiatul

,

,judeţul______________
~,Eparbia

_______________________________________

Cu smerenie, Vă îi~aintez, spre analiză şi aprobam, dosarul de Iicitaţie în vederea angajării
Iucrărilor de pictură din nou/restaurare a picturilor murale, picturii pe Iemn (catapeteasmă/icoane)
de Ia biserica

.

Al (A) Preasünţiei (înaltpreasfinţiei / Pitafericirii)Voastre cu fiască ascultam,

Preot parohiStareţ(ă)

Preasfinţiei (Înaltpreasfinţiei / Preafericirii) Sale,
Preasfinţitului (Jnaltpreasfinţitului / Preafericitului) Părinte
Episcopul (Arhiepiscopul l Mitropolitul / Patriarhul României)

_________________________
_______________________
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ANEXANR. iŁJI

Model adresă de înarntare de că’re Centrul eparhial a dosarului de ha/aţie către CPB

Antet/Stema eparhiei
Nr. de înregistrare
CJtre

COMISL4 DE PIcTURĂ BJSERICEASCĂ
Potrivit

hotărârii

Pemianenţei

din data de

Consiliului

Preas~nţitu1

eparhial

(Înattpreastinţitul

al

(Arhi)Episcopiei

/Preafericitul)

Părinte

a acordat binecuvântmta ca dosanil de Iicitaţie
pńvind executarea Iucrărilor de pictură din nou/restauram a picturii murale, pictură pe Iemn
(catapeteasmă/icoane) de la biserica cu hramul

.

din localitatea

,

,

de căU~ pictorul/restauratorul

să tie inaintat spre apmbare CPB

Cbiriarh
Consilier de resort

Regularuentnl pentru organizarea şifuncţionar

Comisie, de P1 tură Bisenceascil a Patriarhiei Române

57

ANEXA NR.Ł2~

Model de proces-verbal de recep(’e

PROCES-VERBAL ĐE RECEPŢIE PARŢIALĂ/DEFINITIVĂ
a Iucrărilor de

de Ia biserica cu hramul

,

parohiaimănăstirea

,

__________________________

din localitatea
Eparhia

,

judeţul

,

_____

Întocmit astăzi, ziua

,

luna

Subsemnaţii:
1.
2.
3.
4.
5.

,

,

,

,

,

În temeiul adresei nr.
deplasându-ne Ia faţa loculni

,

şi

,

anul

delegat al eparhiei
protopop al Protopopiatului
pictor delegat de CPB, de categońa
pictor executant, de categońa
preot parohistareţ(ă),

a (Arbi)Episcopiei
cercetând

,

,

,

,

___________________________

dosarul

lucrărilor,

asistaţi

de

(metnbri ai Consiliului parohialJConsiliului economic, deiega,ti ai Ministerului Cuitisrii şi
Patrimoniului Na,tional in cazul monumentelor istorice), am constatat următoarele:

1. Proiectul Iucrărilor are aprobarea CPB, consemnată in pmvesul-verbal din data de
cu temeiul nr
/
şi comunicată eparhiei cu adresa nr.____________________
,

2. Atribuirea Iucrărilor a fost aprobată de CPB, pńn procesul verbal din data de
cu temeiul nr.
/
pictoruluilrestaurare__________________
comunicată epaihiei cu adresa nr.

______________

,

.

3. Lucrările au fost începute Ia data de
4. Lucrările au fost executate în tebnica
. pregătire pereţi:
. pictură din nou:
.
.
.
.

restauraie:
completare

.

alte

vemisare (excepţie tehnica htscă):
pictură exterioară:
. catapeteasmă:
. portret votiv:
. poleire:
opera~’mi:

şi temiinate Ia data de
după cum urmează:
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5. Âprecieri asupra executării lucrărilor:
a) observaţii asupra desfăşurării iconografice din punct de vedere dogmatic-liturgic:

b) aprecieri asupra calităţii tehnice:

c) aprecieri asupra calităţii artistice (ansamblu, desen, colorit, documentar foto anexat):

d) Deficienţele constatate:

e) Măsuri de remediere ale deficienţelor:

6. Părţile şi-au respectat angajamentele luate prin contract şi au colaborat pentru executarea
luerărilor în cele mai bune condiţii tehnice şi fără *mtreruperi
_________________

7. Pietorullrestauratorul executant şi-a primit drepturile băneşü cuvenite in sumă de
şimaiaredeprimitsumade
Ieipânăladatade

lei

.

8. Contribuţia de 2% asupra lucrărilor executate, cuvenită CPB, în sumă de
acbitată de pictorul/restauratorul executant cu chitanţa/ordinul de plată nr

lei a fost
din data de

(copü ale chitanţ~e1or ordinelor de plată sunt anexate prezentiduiproces-verbal).

9. Totodată, pictorul/restauratorul şi-a achitat impozitul căüt Stat cu chitanţa/ordinul de plată nr.
dindatade
.

10. Califlcativul acordat pictoruluilrestauratorului pentru executarea lucrării (excepţional/foarte
bine/ bine IsaäsJ2lcător/nesatisJăcător):

.
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OBSERVAŢII GENERALE:
Lucrarea a fost controlată în timpul execuţiei b data de

de către

Recepţia parţială a lucrărilor s-a făcut Ia data de

de către

________________________

Alte consideraţii şi aprecień:

În concluzie, Iucrăi-ile sunt de bună calitate şi se consideră parţial/definitiv
recepţionate (DAINU)
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal in 4 (patru) exemplare, dintre
care unuI rămâne Ia arhiva parohială, aI doilea se ~maintează pictoi-ului/restauratorului
executant, a! treilea Centrului eparhial, iar aI patrulea CPB.
JVOTĂ:
Trimiterea procesului-verbal către Centrist eparhial şi CPB se va face în termen de
maximum 15 zile de Ia întocmire.

DELECAT AL EPARHIEI__________
PROTOPOP___________________
PIcroR DELECAT DE CPB_______
PICTORÍRESTAURATOR EXECUTANT
PREOT PAROH (STAREŢ/STAREŢÄ)_

