
Fișă analitică de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice (FAI-M)* 

 

1. IDENTIFICARE 

 

1.1. Cod LMI PH-IV-Mon-A-16898 

1.2. Categorie Monumente memoriale și funerare 

1.3. Denumire oficială Crucea înfrângerii răscoalei seimenilor (Crucea de 

la Soplea) 

1.4 I.D. 04D 

 

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ 

 

2.1. Stat România 

2.2. Județ Prahova 

2.3. Localitate Drăgănești 

2.4. Unitate administrativ-teritorială Drăgănești 

2.5. Stradă, număr actuale Nr. 93 

2.6. Localitate anterioară Drăgănești, Raionul Ploiești, Regiunea Ploiești 

2.7. Stradă, număr anterioare  

2.8. Coordonate geografice  

2.8.1. Referințe geografice În partea de sud a localității Drăgănești. 

2.8.2. Identificare cartografică  

2.8.3. Sistem cartografic utilizat  

 

3. TIP DE PROPRIETATE 

 

3.1. Stat  

3.1.1. Proprietate publică a statului  

3.1.2. Proprietate privată a statului  

3.2. Mixt  

3.3. Privat x 

 

4. DATARE 

 

4.1. Epocă Epoca medievală 

4.1.1. Datare început  

4.1.2. Datare sfârșit  

4.2. Datare prin perioade Secolul al XVII-lea 

4.3. Datare prin intervale de date  

4.4. Datare precisă 1655 

 

  



5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

 

5.1. Istoric Crucea a fost ridicată cu ocazia înăbușirii răscoalei 

seimenilor (corp de mercenari din slujba domnitorului 

Țării Românești) din 1655. 

5.2. Autor Andronic (căpitanul din Gherghița) 

5.3. Comanditar Constantin Șerban (Basarab) 

5.4. Ctitor  

5.5. Meșter  

5.6. Pictor  

 

6. DESCRIERE 

 

6.1.  Zona Monumentul se află în curtea lui Mihai Vasile. 

6.2.  Elemente de peisaj cultural  

6.2.1. Peisaj cultural  

6.2.2. Peisaj natural Câmpie, în zona intravilană. 

6.3. Tipologie Latină  

6.3.1. Funcțiunea actuală  Cruce 

6.3.2. Funcțiunea anterioară  

6.4. Descriere obiectiv individual Crucea de tip latin are drept decor pe față un medalion 

central mare, cu diametrul de 62 cm, format din mai 

multe cercuri concentrice ornamentate diferit: unul 

dintre acestea conține o inscripție inelară slavonă, 

celelalte sunt decorate cu motive vegetale stilizate. 

Acest medalion e încadrat de alte opt medalioane 

exterioare de dimensiuni mai mici, cu simboluri și 

caractere chirilice. Pe spate se poate observa un 

medalion cu diametrul de 62 cm înconjurat de motive 

geometrice (romburi) și valuri. Pe laturi și în partea din 

față putem descrifra inscripții în caractere chirilice. 

Crucea este înclinată spre dreapta. Partea de jos este 

văruită și inscripția este erodată. 

6.4.1. Formă acoperiș  

6.5. Materiale de construcție Calcar 

6.6. Materiale de construcție 

acoperiș 

 

6.7. Tehnici de construcție Cioplire 

6.8. Încadrare stilistică  

6.9. Inscripții Caractere chirilice. 

6.10 Orientare E-V 

 

  



7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINȚĂRI 

 

7. Starea generală de conservare Precară 

7.2. Lucrări anterioare de restaurare  

7.3. Riscuri/amenințări  

7.3.1. Eroziune x 

7.3.2. Inundații  

7.3.3. Alunecări de teren  

7.3.4. Agricultură  

7.3.5. Vandalism  

 

8. DOCUMENTARE 

 

8.1. Bibliografie  

8.2. Dosare și rapoarte, în arhive Crețeanu, R, Arhiva Institutului Național al Patrimoniului, 

Fond DMI, Fișă nr. XXIX-59, 03.10.1965. 

8.3. Hărți, planuri, desene  

8.4. Fotografii  

8.4.1. Fotografii satelitare  

8.4.2. Fotografii aeriene  

8.4.3. Fotografii alb-negru  

8.4.4. Fotografii color  

8.4.5. Atestare documentară  

 

9. NIVEL CLASARE 

 

9.1. Grupa valorică – A / - B A 

9.2. Categoria după natura 

obiectivului – I/ - II/ - III/ - IV 

IV 

9.3. Criterii de evaluare globală  

9.4. Data și documentul protecției Ordinul ministrului culturii nr. 2828/2015 

9.5. Reglementări urbanistice  

 

  



10. INVENTARIERE 

 

10.1. Instituția în cadrul căreia s-a redactat fișa Institutul Național al Patrimoniului 

10.2. Autorul fișei și calitatea acestuia  

10.2.1 Nume  

10.2.2. Prenume  

10.2.3. Calitatea acestuia  

10.2.4. Semnătura autografă a specialistului 

care a întocmit fișa 

 

10.2.5. Semnătura și ștampila conducătorului 

instituției în cadrul căreia s-a redactat 

fișa 

 

10.3. Numărul procesului-verbal de validare în 

comisia regională a monumentelor 

istorice 

 

10.3.1. Numărul documentului de clasare  

10.3.2. Data ordinului de clasare  

10.4. Data redactării fișei 09.05.2017 

 

11. DIMENSIUNI 

 

11.1 Înălțime (h) 320 

11.2 Lățime (l) 50 cm – 52 cm 

11.3 Grosime (Gr.) 35 cm – 38 cm 

11.4 Lungime brațe (L br.) 28 cm 

11.5 Lățime brațe (l. br.) 57 cm 

11.6 Grosime brațe (Gr. Br.) 35 cm 

11.7 Lungime rând (L. r.)  

11.8 Înălțime literă (h. li.)  

 

12. OBSERVAȚII 

 

În arhiva Institutului Național al Patrimoniului există fișa de monument cu nr. XXIX-59, completată în 

data de 3.X.1965 de R. Crețeanu, cercetător la Direcția Monumente Istorice, în care găsim descrierea:  

9. Descrierea monumentului. 

Cruce monumentală având dimensiunile: înălțimea deasupra solului 333, lățimea brațului transversal 

108, lățimea stâlpului 54, grosimea 36 cm. Astăzi fără piuă (aceasta există azvârlită în aceeași curte) și 

acoperiș. Decorată pe fața anterioară cu un medalion (cu chipul maicii Domnului ?) înconjurat de o 

inscripție inelară în limba slavonă și de un chenar circular floral; medalionul este încadrat de 4 perechi 

de medalioane, așezate vertical deasupra în dreapta și în stînga, iar orizontal dedesupt. Fața 

posterioară este decorată cu un medalion în care sunt înscrise două triunghiuri echilaterale invers 

dispuse, iar pe restul suprafeței cu un decor de linii împletite. Fețele laterale sînt decorate, pe 

porțiunile înscrise, cu un decor de arabescuri și de motive florale. Cu excepția feței anterioare și părții 



inferioare a feții laterale drepte, chenar adîncit terminat jos unghiular. Inscripțiile excizate, cu litere 

de 7 cm, pe 3 fețe. 

10. Inscripții – Textul lor: 

Pe fața anterioară: 

Cu b(un)ă vrerea tatălui și cu îndemnarea Fiiului și cu sfărșitul Sf(ă)ntului Duh, ridicatu-se-(a)u 

aceast(ă) sfănt(ă) și făcătoare de biruință cruce și cu hramul sfentei și biruitoarei noastre, care iaște 

preasfintei Fecioare.....senie presfintei Marii B(o)g(oridi)ț(a)....întru H(risto)s iubit(or) și bine credincios 

creștin Io Constantin Basarab voievod..... (6 rînduri șterse) 

Pe fața laterală dreaptă: 

Gheorghe Racoț, cinstitul craiul Ardealului, văzînd măriia sa jalba noastră, măriia sa au venit cu oștile 

măriia sa și cu boiarii țării unele și cu pribegii asupra răsculaților oștire.....iară măriia sa.....ma.....că 

puse....au stăpînire......domnii......oiiatră pe locul măriia sa craiul, și au rădicat această cruce, să fie a 

domniei mel(e), mai (?) 

Pe fața laterală stînga: 

Ispravnic Andronicu căp(i)t(an) ot Gheorghiț(a), pis iun(ie) 13 dni leat 7163 (1655) 

(Inscripții redate după N. Iorga. Studii și documente, IV, p. 243-244, nr. XXIX. 

11. Starea monumentului și propuneri de mutare, conservare, sau păstrare în muzeu: 

Crucea a fost adusă pe actualul loc, de pe cîmpul de luptă de la Soplea de pe rîul Teleajen, prin anii 

1870. Ea este mult aplecată într-o parte, prezintă o plesnitură mare pe latura stângă și numeroase 

știrbituri pe muchii.  

Se propune rearanjarea crucii într-o piuă nouă de beton, pe același loc (locul exact de unde a fost 

adusă nefiind cunoscut).” 

 

Fișa are ca anexe cinci fotografii alb-negru dintre care crucea apare în patru dintre ele, în a cincea 

fotografie apare o fântână tip cumpănă. Din fotografii se poate observa că grădina localnicului Mihai 

Vasile nu avea gard spre drum ceea ce poate sugera extinderea curții în zona în care a fost amplasată 

crucea în anul 1870. 


