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in conformitate cu prevederile arI. 12 alin. (1) - (5) şi arI. 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;

Hotărârea

Ţinând

seama de

Hotărârea

de Clasare nr. 2066/27.06.2017 a Comisiei

Naţionale

a Muzeelor

şi

Co l ecţii lor;

in temeiul prevederilor arI. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea ş i
Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

fun cţionarea

Ministrul Culturii

şi Identităţii Naţionale

emite

următorul :

aRD IN

ArI.1 Se clasează În patrimoniul cultural naţiona l mobil, În categoria juridică "Tezaur", 1 bun cultural mobil cu
valoare arhelogică şi istorico-documentară (inel sigilar), afiat În administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură
Brăila , bun prevăzut În Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.
Ari. 2 Direcţia Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor
prezentului Ordin Direcţiei Judeţene pentru Cultură Brăi l a, În vederea punerii În aplicare.
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Anexă la
Fişa

O.M.C.I.N . nr.

standard

1 bun cultural mobil cu valoare arheologică şi istorico-documentară, clasat În categoria
administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Brăila
Nr.
Crt.

Denumirea
bunului
cu ltural

1.

Inel

Autor(i), atelier,
marca , scoa l ă ,
atribuire
(dupa caz)
Necunoscut,
Medieval. SudEstul Europei.

Titlul sau
tema (daca
este cazu l)
Inel
sigilar

Material, tehnica , dimensiuni (eventual dimensiunile
suportului) si alti parametri de identificare (dupa caz)

Argint, aur, aurit, turnare,
H 30,2mm , I 16mm,; O exterior 27 ,4 mm
Greutate 11,33 - 11 ,34 g
Veriga - g rosi mea la bază 3,5 mm,
D interior 20,3 X 17,5 mm
Chato nul - D 16,1 X 18,00 mm
Descriere : Inel sigi lar executat prin tehnica din argint,
apoi aurit. În interi or acesta este gol. in partea inferioară
a verigii pe exterior, se poate observa un orificiu . La
bază , acesta are o pastilă de argint aurit, În relief.
Decorul ei constă În patru incizii dispuse În formă de
cruce. Una dintre ele, datorită uzurii este aproape ştearsă
~i se poate observa doar printr-o linie minusculă aurită .
Intre cele patru incizii, În zona centra l ă se poate observa
o altă cruce În formă de " X" incizată fin, aurită , ale cărei
braţe sunt formate fiecare din câte trei linii
paralele.Veriga, În jumătatea i nferi oară , pe exterior nu a
fost decorată . Din zona diametrului maxim , spre chaton
este ornamentată cu motive vegetale aurite .
Chatonul face corp comun cu veriga , dar este de limitat
din punct de vedere decorativ de aceasta de o linie
reliefată. U rmează un registru de liniuţe parale le, dispuse
unele lângă altele, perpendicu lare pe cea precedentă .
Acest element decorativ este tipic În special inelelor
Începând din secolul XIV-lea În mediul sud-dunărean
~
(Pirot) dar şi În Câmp ia Banatului (Botos ) fiind atestat şi
R;0 fi.AN/~"" l e piese ma i târzii din seco lele XV-XVI de la nordul
~;ări i de J os. Sigiliul, de formă ovală , plat, este ornat
margine cu un cerc cu puncte, unele triungh i ulare,
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izate, care din cauza uzurii sunt aproape şterse. in
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juridică

Datare, anul
fabricatiei
(dupa caz)
Sec . XIVXVI

Tezaur, aflat În

Observatii (documente de
referinta, antecedente, stare
de conservare , prezenta
semnaturilor, marci lor etc.)
Stare de conservare
med i ocră

Pe suprafaţa chatonului sunt
numeroase zgârieturi
parale le realizate foarte
probabil cu un material
abraziv

.

.

interiorul

s ă u, u r mează

alte trei cercuri concentrice . Intre
este un decor de linii dispuse Î n zigzag, care formează un registru circular din triunghiuri. La
baza fiec ă ruia este un motiv veg etal reprezentând dou ă
frunzuliţe alăturate . in interiorul ultimului cadru oval este
reprezentat un animal fantastic În formă de leu care are
piciorul stâng din fa ţă rid icat. Capul are gura d eschis ă
iar În faţa ei pare a fi o literă in formă de "V" sau "Y".
Gâtui este decorat cu o coamă . Coada ridicată, arcu i tă
~re capul patrupedului, iar spre vârf, este decorată pe o
cu patru "spini" . Mai sus , În partea posterioară a
l eU1ţ!ţ.,este o stea.
următoarele două

Nr.2066/27.06.2017
COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢII LOR

HOT ĂRĂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 27.06 .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 1 bun cultural mobil cu valoare
arheologică şi istorico-documentare, În categoria juridică Tezaur, aflat În administrarea
Direcţiei pentru Cultură Brăila .
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T: +40 21 2244421

Bulevardul Unirii , nr. 22 ,

F: +40 21 2233157

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

www.cultura.ro

Bucureşti ,

România

