> ,

rfj}(onuVnia
.J!Ji)zi6tend Yf3~ii ~i .Ychntitaţii ~zaIe

~.~~ ....... din ..... 1-f?~.; ...... 2017

Ordin Nr . .....

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

Hotărârea

Ţinând

seama de

H otărâ rea

de Clasare nr. 3562/27.06.2017 a Comisiei

Naţionale

a Muzeelor

şi

Colecţiilor;

În temeiul prevederilor ar!. 11 alin. (4) din H otărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi
Ministerului Culturii, cu modificările şi completări l e ulterioare,

funcţi onarea

Ministrul Culturii

şi Identităţii Naţionale

emite

următorul :

o R DIN
Art. 1 Se clasează În patrimoniu l cultural naţional mobil, În categoria juridică "Fond", 1 bun cultural mobil cu
valoare arhelogică şi istorico-documentară ( topor, nr. inv.FN), aflat În administrarea Direcţiei JUdeţene pentru
Cultură Bră i la , bun prevăzut În Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2 Direcţia Patrimoniu Cultura l va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor
prezentu lui Ordin Direcţiei Judeţene pentru Cultură Brăila , În vederea punerii În aplicare.
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Fişa standard
1 bun cultural mobil cu valoare arheologică şi istorico-documentară , clasat În categoria Fond,
aflat În administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Brăila

sau tema

Material,

alţi

parametri de identificare

Datare, anul
(după

fabricaţiei

caz)

prezenţa

cultural
Topor

Observaţii (antecedente, stare
de conservare, date speciale -

Eneolitic, Precucuteni ,
faza III
Loc de descoperire:
com. Andrieşeni , jud.
laşi

Topor cu ciocan
ş i tă iş

Nr.lnv. FN

Materialitehnică : Granit , şlefuire, perforare
Dimensiuni: Lungime: 8.47 cm ; Lăţime : 3.88 cm ;Grosime:3.13 cm
Diametru :35 mm; Greutate: 172.4g ; Diametru perforaliei :17 mm.
Descriere: Topor ciocan cu gaură de Înmănuşare transversală ,
lucrat În granit de culoare negricioasă .
Are forma aproximativ romboidală , cu ceafa rotunjită, fără urme
de utilizare, orificiul de Înmănuşare cu~7 mm,
executat dintr-o singură d i recţie şi

Eneolitic, cultura Precucuteni faza III; cca. 4500 - 4450
cal.BC

semnăturilor,

Stare de conservare relativ
bună

Mici ciobiri pe una dintre feţe În
zona orificiului de Înmănusare.
Suprafaţa este patinată şi ·puţin .
erodată.

Nr.3562/27.06.2017
COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR

HOTĂRÂRE 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 ş i istorico-documentare , În categoria juridică Fond, aflat În
administrarea Direcţiei pentru Cultură Brăila.
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