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MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ŞI PATRIMONIULUI

ORDIN nr.

•

,;/H:J

.2ti.1>D.

din

NAŢIONAL

2009

Având in vedere Decretul Preşedintelui României nr. 1360 din 22 decembrie
2008 pentru numirea Guvernului României;
În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) - (5) şi (7) din Legea
nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată ;
Având in vedere prevederile Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886 din 11.09.2008;
Ţinând seama de Hotărârea nr. 3271/25.08.2009 a Comisiei Naţionale a
Muzeelor şi Colecţiilor cu privire la soluţionarea contestatiei Direcţiei Judeţene
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Naţional Brăila nr. 2311/04.08. 2009, înregistrată
la Ministerul Culturii , Cultelor şi Patrimoniului Naţional cu nr. M.C.C.P.C.N . Patrimoniu 3271/06.08.2009, referitoare la respingerea cererii de clasare a 3 (trei)
bunuri culturale cu semnificaţie artistică , aflate in patrimoniul Bisericii ,. Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel şi Sfânta Parascheva" din municipiul Brăila;
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii , Cultelor şi Patrimoniului
Naţional, cu modificările ulterioare,
Ministrul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului

Naţional

emite

următorul

ORDIN:

•

Art. 1 (1) Se clasează in patrimoniul cultural naţional mobil, in categoria juridică
,.Fond", un bun cultural mobil cu semnificaţie artistică (icoană pe lemn ,. Sf. Spiridon",
nr. crt. 106/1 ), aflat in patrimoniul Bisericii ,. Sfinţi i Apostoli Petru şi Pavel şi Sfânta
Parascheva" din municipiul Brăila , prevăzut in Anexă .
(2) Anexa face parte integrantă din prezentul Ordin.
Ar!. 2. Direcţia Muzee, Colecţii şi Arte Vizuale va lua toate măsurile necesare
·:: 1Cti.19".Direcţiei Judeţene
pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor prezent
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Naţional Brăil 4§i proprie'tarului bunului , in
vederea punerii lui in aplicare.
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ANEXA
FIŞA

STANDARD

.$;..* v.,c. :, J:~
Bun cuJturaJ cu semnificaţie artistică clasat în categoria juridică F {F"a patrimO:Qi ~Jui
cuJtural naţional mobil, aflat În patrimoniul Bisericii "Sf. Petru şi ~alascb€Va"; f:ii n
Brăila
\~~ 1. · '" :")}

-~;~::~3ffi/
106/1

Nr. crt
Denumirea bunului
cultural

Autor(i), atelier, marcă,
şcoală, atnbuire (după
caz)

Pictor român necunoscut .

Titlul sau tema
(dacă este cazul)

Sf Spiridon

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

Ulei pe lemn; suport cu două traverse semiîngropate
Aplicaţii de metal (probabil argint inferior}: mâna stângă şi cartea
Dimensiuni: 103 x 77 cm;

Datare, anul fabricaţiei
(după caz)

Pictura: 1839. Datat în inscripţia de pe iconostas (fişa 2)
Aplicaţiile de metall865 . Datat

•

•

Artă religioasă
Icoană

Observaţii

(documente de
antecedente,
stare de conservare,
cantilllte. date speciale referinţă,

prezeoţa semnăturilor,
inscripţionllrilor, mărcilor

Inscripţii :

1. Stânga 1dreapta sus, cu auriu: C<l>N 1 CIIHPH)l;ON
2. Pe carte, gravat: HJII€, ID€<l>AH, CA<l>TA, 1ID€, <l>H, 1865

caru pe

Conservare: Bună; probabil micşorată în înălţime; înrămată ulterior;
toată suprafaţa; urme de lovituri şi zgârieturi; straturi succesive de lac

învechit

ş.a)

Notă : lnscripţje

pe iconostas (fişa 10712) stânga şi dreapta, sfertnl inferior,
alb: La Anul1822 sa înfiiuţat Jsnaful cava- 1mor. la 1839 au
zugrăvit Icoana Sf. Spiridon 1la 1860 sa făcut Strana, prin iniţjativa 1DLOR, PANTELl STANCIU şi IRACLI POPESCU 1Iar la 1912 sa refacut
Strana, cu 1 SPEZELE FARMACISTULUI 1MIHAIL PANTELI şi a
soţiei sale FLAVIA pentru 1 memorie. Fiind paroh Pr. Ştefan Bârzănescu.
Martie
cu auriu

şi

MINISTERUl CULTURII, CULTELOR ŞI PATRIMONIULUI NATIONAl _
IICirtpJ, 011341, $1sJIJIIIIIf lr-38, IICIIr 1, 8-'-33, BIMAIIII

DIRECŢIA

MUZEE, COLECŢII ŞI ARTE VIZUALE
COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR
Nr.3271/25.08.2009

HOTĂRÂRE

•

•

În şedinţa din data de 25.08.2009, în urma analizării Contestaţiei
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional
Brăila nr. 2311/04.08.2009, înregistrată la Ministerul Culturii, Cultelor şi
' Patrimoniului Naţional cu nr. M.C.C.P.N.P. 3271/06.08.2009, la Hotărârea
Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor din data de 28.04.2009 privind
respingerea clasării 3 bunuri culturale mobile cu semnificaţie artistică,
propuse pentru clasarea în categoria juridică Fond a patrimoniului cultural
naţional mobil, însoţită de argumentaţia ştiinţifică suplimentară, a
Rapoartelor de Expertiză şi a documentaţiei specifice, Comisia Naţională a
Muzeelor şi Colecţiilor a admis clasarea în categoria juridică Fond a piesei
cu nr.l06/l (Icoană pe lemn "Sf. Spiridon"), aflată în patrimoniul Bisericii
"Sf. Petru şi Sf. Pavel şi Sf. Parascheva" şi şi-a menţinut poziţia de
respingere a clasării celorlalte două icoane (nr. Inv.ll4/9 şi 116/11) .
Direcţiei Judeţene

PREŞEDINTE

COMISIA NAŢIONALĂ A
MUZEELORŞICOLECŢIILOR

