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Ordin Nr . .. .

J.h~........din .... J~:.9.Q., ......2017

În conformitate cu prevederile ar!. 12 alin. (1) - (5) şi ar!. 14 alin. (1) din Legea nr.182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
Având În vedere prevederile Cap. III din Normele de clasare a bunurilor culturale mobile, aprobate prin
Guvernului nr. 886/2008;

Hotă râ rea

Ţinând

seama de

Hotărârea

de Clasare nr.7109/20 16/28.03.2017 a Comisiei

N aţio nale

a Muzeelor

şi

Co l ecţii lor;

În temeiul prevederilor ar!. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi
Ministerului Culturii, cu modificările şi comp letările ulterioare,

funcţionarea

Ministrul Culturii

şi Id entităţii Naţionale

emite

următorul :

o RDI N
În patrimoniul cultural naţional mobil, În categoria "Tezaur", 3 bunuri culturale mobile cu
aflate În patrimoniul Centrului de Cu ltură " Brătianu " din Ştefăneşti, jud eţul Argeş, prevăzute
În Anexa care face parte integra ntă din prezentul Ordin.
Art. 1 Se

clasează

semn ificaţie artistică,

Art. 2 Direcţia Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor
prezentului Ordin Centrului de Cu l tură " Brătianu " din Ştefăneşti, j udeţul Argeş , În vederea punerii În aplicare.

Ioan VULPESCU

Nr. exemplare 21_3

Anexa la O.M.C.I.N.
Fişa

3 bunuri culturale mobile cu

standard

semnificaţie artistică,

aflate În patrimoniul Centrului de

Nr.
Crt

1.

Denumirea bunului
cultural

Autor(i), atelier,

si nr de inventar
al acestuia

caz)

C ru cea primului
mormânt a l lui Ion
C. Brătianu ş i a l

marcă , şcoală ,
atribuire (după

Artizan ano nim ,

Titlu

sau tema

(după

caz)

Nr. inv. 1-2126

Materia /t e hnică:

Piatră

Cîmpulung

de
Muscel,

cioplire
Dimensiuni: 105x45,5x15cm

fiicei sa le, Florica

clasate În categoria

Cultură "Brătianu"

Material, tehnică , dimensiuni,
(eventul dimensiunile
suportului) şi alţi parametri de
identificare (după caz)

Albeşti,

nr.~'4f. din .. I~..c?f~

Nr. inv. 1-2126

din

juridică

Tezaur,

Ştefăneşti , judeţul Argeş

Datare anul fabricatiei

Observaţii

(antecedente, stare
de conservare, date speciale
prezenţa semnăturilor

Sec. XIX
A doua jum at a sec. XIX,
cioplită în sa u după 1865 (
decesul Floricăi); eventual î n
1891 sau imediat, cu ocazia
decesului lui Ion C Brăt i an u .

Stare

de

conservare

bună ,

r esta ura tă ,

Îngrijită , curată

Inscriptie in limba

română

În ca ractere

latin e
Pe

faţa

1.

ACI.
SAU.ODIHNlTIDE.LA/1891 .LA. I 92 I /CAND.
SAU. MUTATIIN BISERICA.DINNALE
RAMASITELEIPAMANTESTI. ALE.LUI /
ION C
BRATIANU/ALATURI. DE.
ALE/F IICEI.
SALE/FLORTCA/TN
AMINTIRE A/CAREIA
PARINTlIlDA TUAU.
NUMELEIEI.VTEI. SIILOCUINTEI LOR
Pe fata
2:
IS/NI
CA/CS/F lorica
Bratianu/Nascuta la/1863 Aprill ie/17.29./S [al
varsita la 1865/Ia nu a rie/27FI.8
2

Scu lptura "Trei
vulturi"

Autor: Mestrovic
Iva n( 1883-196)
Stil

Nr. inv. 1-2125

Materia/tehnică:Ma rmura a ib ă,

cioplire, fini sa re
180x19lx187cm

Perioada interbelica, probabil
ultimii a ni a i deceniului 19301940

Sta re de conservare rn edic r ă
bună

sau relativ

Nr. inv. 1-2125

3

Cruce de

monumenta list

piatră

Mester anonim,
artă

(sec. XVII-XIX) ce
a existat in
Biserica din A lbac,
biserica din satul
lui HOREA,
b iserica tran s ferată
În parc ul
conaculu i de la
Florica in J-907d~~
Ion
Nr.

" a tia,n.,u d;,~
1/,.'~r
G:0\
'

1., <#
,

f~~ I-f127 ;\

';\

ii?
'-;--;:, ".',/ ,,~/;

\'..
\ : :'1.
t.· '
_'~//
\{~

ţărănească

Nr. inv.I-2127

Materia/tehn ic ă:

Pi a tră
de
ciop lire
Dimensiuni: 107x83x19,5 cm ;
soclu: 15x56,5x55cm
Albeşti,

Crucea este sa pată În stilul
traditional a l cruci lor d e
ăp i atră din judeţul Arges,
boga t decorată prin cioplire

Sec. XVIII sa u XIX

Stare de conservare m edicră

sa u relativ

bună.
Resta urată .

Lipsa unui fr ag nm ent la bază a fost s uplinit ă
prin cimentare. Relieful uso r ros
prin
act iun ea facto rilor clim a tic.i
Crucea
chirilice.

prezintă

in sc rip ţ ii

În caracte re

Nr. 7109/2016/28.03.2017
COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢII LOR

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 28.03.2017, În urma analizării Rapoartelor de expertiză şi
a documentaţiei specifice , Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a hotărât
clasarea În patrimoniul cultural naţional mobil , a 3 bunuri culturale mobile cu
semnificaţie artistică , În categoria juridică Tezaur, aflate În patrimoniul Centrului
Cultural Brătianu .

PREŞEDINTE

C

Nr. exemplare .. ./2

T: +40 21 2244421

Bulevardul Unirii, nr. 22,

F: +40 21 2233157

Sector 3, 030833, O.P.4, C.P.15
Bucureşti,

România

