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Ordin Nr. ...

În conformitate cu prevederile ar!. 12 alin. (1) - (5) şi arI. 14 alin. (1) din Legea nr.182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completări le ulterioare;

(

Având În vedere prevederile Cap. III din Normele de clasa re a bunurilor culturale mobile, aprobate prin
Guvernului nr. 886/2008;

Hotărârea

Ţinând

seama de

Hotărârea

de Clasare nr. 5786/30.10.2017 a Comisiei

Naţionale

a Muzeelor

şi

Co lecţiilor;

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

funcţionarea

Ministrul Culturii şi

Identităţii Naţionale

emite

următorul:

ORDIN
Art. 1 Se clasează În patrimoniul
arheologică şi istori co-doc umentară ,
parte integrantă din prezentul Ordin.

cultural naţional mobil, În categoria "Fond", 1 bun cultural mobil cu valoare
aflat În patrimoniul Muzeului Judeţean Argeş , prevăzut În Anexa care face

Art. 2 Direcţia Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la
prezentului Ordin Muzeului Judeţean Argeş, În vederea punerii În aplicare.

cunoştinţă

a prevederilor
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Anexa la O.M.C.I.N. nr:Y.f!::. . din ............
Ji) . \ 1
Fişa

standard

1 bun cultural mobil cu valoare arheologică şi istorico-documentar, clasat În categoria juridică Fond,
aflat În patrimoniul Muzeului Judeţean Argeş
Nr.
Crt.

Denumirea
bunului cultural
si nr de
inventar al
acestuia
Fibulă

digitată

Nr. inv. F 2552

Autor(i), atelier, marcă ,
ş coală, atribuire

Epoca I Perioadă: Epoca migra ţii lor
Cultură I Etnie: Slavă
Serie tipologică: clasa I D (P len i ţa
Daumen)
Loc. de descoperire: loc. Ungheni,
jud. Arges

Titlul
sau
tema

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

Materia l i tehnică:

Realizată din bronz prin turnare în tipar;
lipire cu metal alb.
Material i tehnică:
bronz; turnare în tipar; lipire
Dimensiuni: L: 6,5 cm; LA: 3,5 cm
Descriere: Capul fibu lei semidiscoidal (lăţime de 3,5 cm)
terminat prin cinci butoni (degete) rotunzi; corpul scurt, uşor
arcuit, continuat cu piciorul a lcătuit dintr-o placă romboida lă ş i
terminat cu un buton alungit. Pe marginile p l ăcii romboidale, în
partea superioară, se află două ochiuri, iar la mijloc şi la baza ei
sunt dispuşi câte doi butoni. Pe faţa inferioară a capului
semidiscoidal se observă dispozitivu l de care se lipea resortul,
distângându-se metalul aplicat pentru lipire; resortul ş i acul
lipsesc; portagrafa este scu rtă, întoarsă la vârf pentru a permite
b locarea acul ui. Piesa este decorată pe faţa superioară. Ea
prezintă: pe semidisc, trei semicercuri în excizie între care se
intercalează linii succesive dispuse vertical; pe corp, linii
verticale cu aspectul unor coaste şi pe placa romboida l ă o reţea
de linii scrijelite. Pe placă, liniile sunt dispuse astfel : două
/? :;mrp . din urechiuşe şi brăzdează în
~> ' ~ e.a.rtea v iană suprafaţa plăcii, o a lta încadrează pe margine
~' ' îhtfe~ d~6 1, iar alte două linii se întretaie descrind un opt.
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Datare, anul
fabricaţiei

mijl. sec. VImij.sec. VII p.Chr.
An de început: 550
An de sfărş it: 650

Observaţii

(documente
de referinţă
antecedente, stare de
conservare, cantitate)

Stare de conservare relativ
bună;

Bibliografie:
Maria; O fibulă
digitată la Căscioarele;
Studii şi cercetări de istorie
veche; 2, XI; 1960 ; pp.
419-421 ; fig. 1
Florin Curtă; Slavic bow
fibulae? Wemer"s c lass I
D revisited; Acta
Archaeologica Academiae
Scientiarum Hungaricae;
57;
2006 ; pp. 423·474 ; nr. 64 ;
fig. 29
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Nr. 5786/30.10.2017

COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢII LOR

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 30.10.2017, 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 cu valoare
arheologică şi istorico-documentară, În categoria juridică Fond, aflat În
patrimoniul Muzeului Judeţean Argeş .

ârnoveanu

MUZEELOR
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