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

 

1. IDENTIFICARE 

 

1.1. Cod LMI  

1.2. Categorie Monumente memoriale și funerare 

1.3. Denumire oficială Cruce de pomenire 

1.4 I.D. C-011 

 

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ 

 

2.1. Stat România 

2.2. Județ Prahova 

2.3. Localitate Călugăreni 

2.4. Unitate administrativ-teritorială Călugăreni 

2.5. Stradă, număr actuale Cimitirul Eroilor 

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  

3.1.2. Proprietate privată a statului  

3.2. Mixt  

3.3. Privat x 

 

4. DATARE 

 

4.1. Epocă Epoca contemporană 

4.1.1. Datare început  

4.1.2. Datare sfârșit  

4.2. Datare prin perioade Secolul XX 

4.3. Datare prin intervale de date  

4.4. Datare precisă 1906 

 



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 Celtică 

6.3.1. Funcțiunea actuală  Cruce de pomenire 

6.3.2. Funcțiunea anterioară  

6.4. Descriere obiectiv individual Crucea se află la marginea cimitirului, pe latura de la 

intrare, la aproximativ 80 cm de gardul de sârmă, în 

interiorul unui complex familial. Crucea are patru 

aripioare: două sus și două sub brațe. Aripioara de 

sub brațul drept are inscripționat textul: VII B(8) (?). 

Spate: un cerc (10) în interiorul căruia este 

reprezentată o floare. Crucea este prinsă într-o bază 

de piatră de formă dreptunghiulară. Are capitel. Pe 

latura din spate are un cerc (6) în interiorul căruia 

este reprezentată o floare. Brațul dreapta față: un 

cerc (2) în interiorul căruia este inscripționat NI; 

centru: cerc (4) de dimensiuni mai mari având în 

interior reprezentată o floare; brațul stânga față: 

cerc (3) în interior KA. Brațul dreapta spate: un cerc 

(7) în interiorul căruia este reprezentată o floare; 

centru: un cerc (9) în interiorul căruia este 

reprezentată o floare; brațul stânga spate: un cerc 

(8) în interiorul căruia este reprezentată o floare. 

Picior față: în partea superioară un cerc (5) cu HS în 

interior. 

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 Pe latura din față a capitelului este scris anul 1906 și 



reprezentată o cruce; pe latura stânga este 

înscripționată luna și ziua „ianuarie 7”; pe latura 

dreaptă este înscripționat „,ANUΛUI”. Capul: pe față 

are un cerc (1) în interiorul căruia este inscripționat 

IS; pe latura stângă are următorul text 

„NOPTII/IOANUA/VA ΛESU”; pe latura dreaptă are 

următoarea inscripție „SAUPIO/KATUAO/STASET”. 

Sub acesta se desfășoară textul „KU 

VOIASI/AXUTOPUΛ/TATAΛUISI/AΛU FIUΛ/UI”. Sub 

acest text se găsește un suport de candelă sculptat 

de la început. Latura stângă text: 

„AΛEKU/RADA/IOAN:/UȚA: 

Ș/ERBANU/EΛNKA/ȘIKUTO/ATENE/AURUΛI”; Latura 

dreaptă text: 

„EKATEP/PINAAH/OPEANA/SOFNA/MAPIS 

IE/AΛISADI/ADPEI SA/FIBASILENA 

(...)/TNKAHAR/ΛAῇΛEU/KDANA/LΛNKUT/NAMBAD”.  

6.10 Orientare ENE - VSV 

 

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  

7.3.5. Vandalism  

 

8. DOCUMENTARE 

 

8.1. Bibliografie ARGEȘEANU, Călinic, CONSTANTINESCU, Grigore, 

Monumente memoriale din județul Argeș. Cruci de 

piatră, Ed. Europroduct, Pitești, 1999. 

8.2. Dosare și rapoarte, în arhive  

8.3.  Hărți, planuri, desene  

8.4. Fotografii x 

8.4.1. Fotografii satelitare  

8.4.2. Fotografii aeriene  

8.4.3. Fotografii alb-negru  

8.4.4. Fotografii color x 

8.4.5. Atestare documentară  



9. NIVEL CLASARE 

 

9.1. Grupa valorică – A / - B  

9.2. Categoria după natura obiectivului – I/ - 

II/ - III/ - IV 

 

9.3. Criterii de evaluare globală  

9.4. Data și documentul protecției  

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 11.09.2017 

 

11. DIMENSIUNI 

 

11.1 Înălțime (h) 133 cm 

11.2 Lățime (l) 27 cm 

11.3 Grosime (Gr.) 20 cm 

11.4 Lungime brațe (L br.) 70 cm 

11.5 Lățime brațe (l. br.) 26 cm 

11.6 Grosime brațe (Gr. Br.) 20 cm 

11.7 Lungime rând (L. r.) față 21,8 cm pe 4 rânduri 

11.8 Înălțime literă (h. li.) față 4 cm 

 



 

12. OBSERVAȚII 

 

A fost văruită cu alb. Este acoperită de mușchi. 

Dimensiuni cercuri: (1) d = 19.5 cm, (2) d = 18 cm, (3) d = 18 cm, (4) d = 24,6 cm, (5) d = 18.8 cm, (6) d 

= 20,6 cm, (7) d = 20,9 cm, (8) d = 20 cm, (9) d = 28 cm, (10) d = 22 cm. 

Dimensiuni bază: L = 55 cm, l = 45 cm, margine = 14 cm, H = aprox. 14,5 cm. Dimensiuni suprafață 

candelă: h = 29 cm, l = 19.8 cm, latura acoperită: = 12 cm, grosime: = 9,2 cm. Dimensiuni capitel: h = 

12 cm, Lb = 35 cm, Ls = 35, 5 cm, l = 28 cm. Picior drept de jos: un rând: Ls = 13. 6 cm; h lit = 5 cm. 

Dimensiuni capitel față: Față: Lr = 29 cm; Stânga : Lr = 23 cm, un rând: h lit. = 7 cm, h lit = 4,5 cm, 

Dreapta: Lr = 21 cm, h lit = 4,7 cm. 

Cap:  Dreapta: Lr = 18 cm, h lit. = 4,5 cm; stânga  Lr = 18 cm, h lit = 4,2 cm. 

Brațe: Stânga: Lr = 17,5 cm pe 4 rânduri, h lit = 5,6 cm; dreapta: Lr = 16.5 cm pe 4 rânduri, h lit. = 5,5 

cm. 

Picior: Dreapta: Lr = 18,2 cm  13 r, H lit. = 4 cm; stânga: Lr = 18 cm pe 9 rânduri, h lit. = 4,6 cm. 


