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ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
ORDIN nr.

'

}.Ji'J'J

din

fJftJ!!

2008

Având ln vedere Decretul Preşedintelui României nr. 854/2005 pentru numirea
unui membru al Guvernului;
in conformitate cu prevederile art. 12 alin. ( 1 } - ( 5 ) din Legea nr. 18212000
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 4413/27 08.2008 a Comisiei
Naţionale a Mu;zeelor şi Colecţiilor,
in temeiul prevederilor art. 11 alin. ( 4 ) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, republicată,

Ministrul Culturii

şi

Cultelor emite următorul
ORDIN:

Art. 1 (1) Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, in categoria juridică
. Fond", 2 (două) bunuri culturale mobile cu valoare artistică, aflate în patrimoniul
Bisericii .înălţarea Domnului" (fos tă Bulgară) din Brăila, prevăzute in Anexă
(2) Anexa face parte Integrantă din prezentul Ordin.
Art 2 Direcţia Muzee, Colecţii, Garantii Guvernamentale va lua toate măsurile
f!9Ces·are pentn1 aducerea la cunoştinţă a prevederilor prezentului Ord1n Bisenci1
"lnălţarea Domnului" (fostă Bulgară) din Brăila , in vederea punerii lui i n aplicare.
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Anexa

standard
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Bisericii Tnăllarca Domnului din Brlila
Titlul
sau tema

( L3)

Material, tehoicil,dimensiuni
(evtntual dimtn,iunile
suportului şi alti pllnmetri
de identificare)
(1.4)

Ulei pc pânză sublire de
bumbac lipită ulterior pe panou
Succesiune de de lemn. Dimensiuni (cu ramă)
personaje şi
141,5 x 208.5 cm
scene bibhce

Compoz ttie

Datare,
aunl fabricatiei

Obstrvajii;
(documente de
referinţă,

(1. 5)
1853

rezumativ~

antecedente , s tare
de conservare, ş.11.) _
( 1 6)
Inscriptii. Stare de
conservare relativ
bună, pânza vâluritil,
zonă tacunară

c.ca.4cmp, pictura
murdar~

2.

Icoană

Matache Oriişianu

Compozi(ie
rezumati vă
Succesiune de
personaje şi
scene biblice

UIci pe pânză sub1ire de
bumbac lipită ulterior pc panou
de lemn Dimensiuni 140.5 x
179 cm

1856

lnscriplii. Stare de
conservare relativ
bună.
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DIRECŢIA GENERALĂ

PATRIMONIU CU LTURAL NAŢIONAL
DIRECŢIA MUZEE, COLECŢI I , GARANTII GUVERNAMENTALE
COMISlA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢ II LOR
Nr.44 13127 .08.2008

HOTĂRÂRE DE CLASARE

'

in şedinta din data de 27.08.2008, in unna anali.zării Rapoartelor de
Ex pcrti7.ă şi

a

Colecriilor a
categoria

documenta~ei
hotărât

juridică

specifice, Comisia

Na~ona lă

clasarea 1n patrimoniul cultural

''Fond", 2

(două )

a MuL;eelor

naţional

şi

mobil,

bunuri culturale mobile cu valoare

art istică din patrimoniul Bisericti În ălţarea DomJmlui (fostă Bul gară) din
Brăila

Prof univ. cir. Ionel CÂNDEA
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PRESEDINTE
COMISIA NAŢIONALĂ A
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Bucureşti

011347, Şos Kiseleff nr. 30, sectorul 1, O.P. 33, Românio
Tel. : 224 2510, 223 28 4 7, Fox 223 49 51, www.cul t uro . ro

