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

 

1. IDENTIFICARE 

 

1.1. Cod LMI PH-IV-M-B-16880 

1.2. Categorie Monumente memoriale și funerare 

1.3. Denumire oficială Cruce de pomenire 

1.4 I.D. 39C 

 

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ 

 

2.1. Stat România 

2.2. Județ Prahova 

2.3. Localitate Apostolache 

2.4. Unitate administrativ-teritorială Apostolache 

2.5. Stradă, număr actuale DJ 102C 

2.6. Localitate anterioară  

2.7. Stradă, număr anterioare  

2.8. Coordonate geografice  

2.8.1. Referințe geografice  

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 x 

3.1.2. Proprietate privată a statului  

3.2. Mixt  

3.3. Privat  

 

4. DATARE 

 

4.1. Epocă Epoca modernă 

4.1.1. Datare început  

4.1.2. Datare sfârșit  

4.2. Datare prin perioade Secolul al XVIII-lea 

4.3. Datare prin intervale de date  

4.4. Datare precisă 1735 

 

  



5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

 

5.1. Istoric  

5.2. Autor  

5.3. Comanditar  

5.4. Ctitor  

5.5. Meșter  

5.6. Pictor  

 

6. DESCRIERE 

 

6.1.  Zona Intravilan 

6.2.  Elemente de peisaj cultural  

6.2.1. Peisaj cultural  

6.2.2. Peisaj natural  

6.3. Tipologie Latină 

6.3.1. Funcțiunea actuală  Cruce de pomenire 

6.3.2. Funcțiunea anterioară  

6.4. Descriere obiectiv individual Crucea pare să fi avut capitel, este prinsă într-un 

suport de calcar, la bază având un piron de fier. Pe 

cap are un text în caractere chirilice. Pe partea 

centrală a crucii se găsesc cinci medalioane circulare 

exterioare dispuse simetric, cu linia centrelor 

formând un pătrat, medalionul central (M4) fiind cel 

mai mare. Acest medalion este decorat cu motive 

florale, mai exact cu două flori de crin dispuse în 

oglindă. Celelalte medalioane au inscripționate în 

interior expresiile: IC (M1) si XC(M5) pe verticală (de 

sus în jos), НИ(M2) și KA(M3) pe orizontală (de la 

stânga la dreapta), adică o tetragramă dispusă sub 

formă de romb. Sub medalioane, pe toate laturile 

piciorului crucii este inscripționat un text în caractere 

chirilice care se întinde pe mai multe rânduri: latura 

față = 14 rânduri, L=29 cm, h. li.=7 cm; latura dreaptă 

= 11 rânduri. Textul este adăugat ulterior, dovada 

acestui fapt fiind tehnica diferită de inscripționare: în 

relief în cazul textului de pe latura frontală și în 

adâncime în cazul textului de pe latura dreaptă. Pe 

brațe, în colțurile exterioare ale acestora, se observă 

câte o rozetă.  

Pe spatele crucii sunt trasate patru medalioane 

circulare exterioare, cu linia centrelor formând un 

triunghi isoscel, fiecare medalion fiind format din 

două cercuri concentrice. Pe latura din spate a crucii 



este inscripționat un text cu caractere chirilice 

(tehnică în relief) care se întinde pe 11 rânduri, având 

L=30 cm și h li.=6,3 cm. 

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  

6.10 Orientare E-V 

 

7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINȚĂRI 

 

7. Starea generală de conservare Bună 

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 x 

7.3.4. Agricultură  

7.4.5. Vandalism  

 

8. DOCUMENTARE 

 

8.1. Bibliografie  

8.2. Dosare și rapoarte, în arhive  

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 B 

9.2. Categoria după natura obiectivului 

– I/ - II/ - III/ - IV 

IV 

9.3. Criterii de evaluare globală Vechime, valoare estetică, însemnătate 

documentară 

9.4. Data și documentul protecției Lista Monumentelor Istorice, 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 19.09.2017 

 

11. DIMENSIUNI 

 

11.1 Înălțime (h) 227 cm 

11.2 Lățime (l) 37 cm 

11.3 Grosime (Gr.) 30 cm (sus) – 33 cm (jos) 

11.4 Lungime brațe (L br.) 99 cm 

11.5 Lățime brațe (l. br.) 35 cm – 40 cm 

11.6 Grosime brațe (Gr. Br.) 33,5 cm 

11.7 Lungime rând (L. r.) 30 cm 

11.8 Înălțime literă (h. li.) 6,3 cm 

 

12. OBSERVAȚII 

 

Dimensiune baza crucii: L = 93 cm, l = 75 cm, margine = 17 cm. Diametre medalioane față: M1 = 19 

cm, M2 = 19 cm, M3 = 20 cm, M4 = 40 cm (cercul mai mic are diametrul de 35 cm iar cercul în care 

este cioplit modelul floral are diametrul de 22,5 cm), M5 = 18 cm. Diametre medalioane spate: 

medalion cap = 22,5 cm, cerc interior = 17 cm, medalion dreapta = 23,5 cm, cerc interior = 15 cm, 

medalion centru = 26 cm, cerc interior = 16 cm, medalion stânga = 23 cm, cerc interior = 19 cm. 

 


