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MINISTERUL CULTURII' ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

ORDINm.~

U.o1.

din

2011

Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 1902 din 23 decembrie 2009 pentru
numirea Guvernului României;
În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (!) - (5) şi art. 14 alin. (!) din Legea
m.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu
modificările si completările ulterioare;
Având in vedere prevederile Cap. ill din Normele de clasare a bunurilor culturale
mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului ur. 886 din 11.09.2008;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 2889/18.01.2011 a Comisiei Naţionale a
Muzeelor şi Colecţiilor;
În temeiul prevederilor art. Il alin. (4) din Hotărârea Guvernului m. 90/2010 privind
_arganizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional , cu modificările
Wblterioare,
Ministrul Culturii

şi

Patrimoniului Naţional emite următorul
ORDIN:

Art. 1 Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, în categoria juridică ,,Fond",
un bun cultural mobil cu semnificaţie artistică (icoană cu ocladă), aflat în patrimoniul Bisericii
"Sfăntul Arhanghel Mihail" din municipiul Brăila,
prevăzut în Anexa care face parte
integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2 Direcţia Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la
cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin Bisericii "Sfăntul Arhanghel Mihail" din
municipiul Brăila, în vederea ptmerii lui în aplicare .
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Anexa
FIŞA

STANDARD

Bun cultural mobil cu semnificaţie artistică clasat în categoria juridică Fond
aflat în patrimoniul Bisericii "Sfântul Arhanghel Mihail" din Brăila

Nr.

crt.

Denumirea
bunului
cultur:>l

Autor(i),
atelier, marcă,

Titlul sau tema
este cazul)

(dacă

Material, tehnică, dimensiuni
parametri de identificare

şi alţi

şcoală,

Datare, anul

Observaţii

fabricaţiei

(documente de refcrin1ă ,
ant.ecedelllc, stare de
con.seJVarc, cantitate, date
speciale. prezcn1a

(după

caz)

atribuire
caz)

(după

se mnăturilor.

inscriptionărilor, mărcilor)

(J)

1

(1.1)
ICOANA CU
OCLADĂArtă religi o asă .

(1.2)
Atelier: Rusia;
Pictura:
autor
necunoscut;

Oclada: argintar
EC; monogramă
pe ocladă.

(1.3)_
Sfântul Mihail

(1.4)
Pictura- ulei pe lemn;
Oclada- argint cizelat şi aurit,
titlul argintului 850/1000
(marcaje pe ocladă) ;
78 x 61 cm, cu ramă;
68 x 54 cm, fără ramă;
Nr. iov (fişa standard): 162/8

(1.5)
Pictura : 1824-1834;
Oclada: 1834
(datat în inscripţie)

(1.6)
Pictura şi oclada
prezintă mici
probleme de
conservare,

remediabile.
Inscripţii şi marcaje
pe ocladă .
Icoana figurează în
Registrul inventar al

bisericil cu
menţiunea : "dăruită

de marţle duce
Mihail Pâ(!lo 1oi ~
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DIRECŢIA PATRIMONIU CULTURAL
COMISIA NAŢ I ONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢII LOR
Nr. 2889/18.01.20 Il

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 18.01.20 Il , în unna analizării Raportului de
a documentaţiei specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi
Colecţiilor a hotărât clasarea în patrimoniul cultural naţional mobil, în
categoria juridică Fond, a unui bun cu semnificaţie artistică (icoană cu
ocladă), aflat în patrimoniul Bisericii " Sfiintul Arhanghel Mihail" din
municipiul Brăila .
expertiză şi

Dr. E rnest Oberlănder- Târnoveanu
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