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ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

ORDIN nr.

),?;56

din

.JC ·Oo ·

2008

Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 854/2005 pentru numirea
unui membru al Guvernului;
în conformitate cu prevederile art. 12 alin. ( 1 ) - ( 5 ) din Legea nr. 182/2000
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările
ulterioare;
Tinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 1937/09.04.2008 a Comisiei
Naţio~ale a Muzeelor şi Colecţiilor,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. ( 4 ) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005
privind organizarea şi func~onarea Ministerului Culturii ş i Cultelor, republicată ,
Ministrul Culturii

şi

Cultelor emite

următorul

ORDIN:

r

Art. 1 (1) Se clasează în patrimoniul cultural naţi onal mobil, în categoria jurid ică
,Fond", 3 (trei ) bunuri culturale mobile cu semnificaţie artistică , aflate în patrimoniu l
Bisericii "Înă lţarea Domnului" (fostă Bulgară ) din Bră i la , prevăzute în Anexă .
(2) Anexa face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2 Direcţia Muzee, Colecţii , Garanţii Guvernamentale va lua toate măsuri le
necesare pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin Bisericii
.î nă lţarea Domnului" ( fostă Bulgară ) din Brăila , în vederea punerii lui în aplicare.

Anexa
Fişa

Nr.
CrL

Denumirea
bunului
cultural

(1)

(1.1)

1.

ArL:1. religioasă.
Jcoană pe lemn

2.

Artă religioasă

Icoană

Autor(i),
Atelier,marcă,
şcoală,

Titlul
sau tema

atribuire

(1.2)
Matache Orăşianu

Matache

Orăşianu

(1.3)

Sf. Mucenic
Trifon

Sfânta Marina

pe lemn

standard

Material, tchnică,dimensiuni
(eventual dimensiunile
suportului şi al!i parametri
de identificare)
(1.4)
Ulei pe suport de lemn cu două

Datare,
anul
fabricaţie

i
(1.5)
1893

lraverse neîngropale.

Dimensiuni: 166 x 90 cm;
Iconostas special din lemn
sculptat, vopsit în ulei.
Dimensiuni:460 x 151 x 29
cm, nr. In v. vechi 199
Ulei pe suport de lemn cu două

Obse1-vaţii:

(documente de refer in fă,
antecedente , stare de
conservare" ş.a .)
(1.6)
- lnscri pţi i.
-Stare de conservare relativ

bună

-Face parte din patrimoniul
Bisericii Înăl ţarea Domnului
(Fostă

Biserica

Bulgară)

din

Brăila.

1881

- In scripţii .

traverse semi îngropate.

-Stare de conservare relativ

Dimensiuni: 188 x 92 x 3 cm,
nr. inv. vechi 13 12

Prezintă rosături

bună

marginaJe, urme

de alac de carii, depuneri de
murdărie pe stratul pictural.
-Face parte din patrimoniul
Bisericii Înălţarea Domnului
( Fostă Biserica Bulgară) din
Brăila.

3.

Artă re li g i oasă.
Icoană

-

-

pe lemn

------

Matache Orăş i anu

Sfinţii

Metod iu
Kiril

- --- - -

Ulei pe suport de lemn cu
şi

două

1882

- Inscrip]ii.
bună.

traverse semi îngropate.

- Stare de conservare

Dimensiuni: 172 x 87 cm, nr.
inv. vechi 203

vechi de atac de carii.
- Face parte din patrimoniul
Bisericii lnălţarea Domnului
(Fostă Biserica Bulgară) din
Brăila..

Urme

-

~
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DIRECŢIA GENERALĂ PATRIMONIU CULTURAL NAŢION AL
DIRECŢIA MUZEE, COLECŢII , GARANŢII GUVERNAMENTALE
COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR
Nr.l937 /09.04.2008

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 09.04.2008, în urma analizării Rapoartelor de
Expertiză şi
Colecţiilor

categoria

a
a

documentaţiei
hotărât

juridică

specifice, Comisia

Naţională

clasarea în patrimoniul cultural

a Muzeelor

naţional

"Fond", a 3 bunuri culturale mobile cu

şi

mobil ,

semnificaţie

artistică din patrimoniul Bisericii " Înălţarea Domnului" (fostă Bulgară) din
Brăila .

Prof. univ. dr. Ionel CÂNDEA
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