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I.11. Inventar 38 Bunuri Puplice-Ţara Românească18

I.11.1. Bunuri Publice 38.– Ţara Românească
Văcăreşti, Vierosu, Viforâta, Zamfira19

Pachetul Nr. 1
Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1849 Aug. 31 Tribunalului Ilfov Sec. I, dată în procesul R 1, C. 12-19

dintre Mănăstirea Văcăreşti cu Ştefan Ioan 
arendaşul moşii Vetrei pentru arendă

2 2 1850 Mart. 1 Idem, a Curţii Apelative Secţia I, dată în procesul R 1. C. 12-19
dintre Mănăstirea Văcăreşti, cu Ştefan Ioan, în 
pricina de mai sus

18 Aşa cum s-a întâmplat şi cu alte aşezăminte monahale din România, după secularizarea ave-
rilor mănăstireşti din anul 1863, o parte din documentele Mănăstirii Văcăreşti au fost preluate de Ar-
hivele Statului. Acestea au fost inventariate într-un fond distinct, păstrat ca atare până în zilele noastre
în depozitele Direcţiei Generale a Arhivelor Naţionale din Bucureşti. Fondul Mănăstirea Văcăreşti, cu-
prinde inventarele nr. 38 şi 282, în ordinea strictă a pachetelor, documentele introduse aici rămânând
până în prezent inedite. Acest fond de documente este format din 38 de pachete cuprinzând 313 do-
cumente foi volante redactate între anii 1655 şi până în anul 1886, şi din 195 de dosare datând dintre
anii 1837-1875. În fiecare pachet se găsesc acte referitoare la aceeaşi proprietate. Prin numărul mare al
izvoarelor, autenticitatea şi vechimea lor, aceste fonduri de documente se constituie în sursa infor-
mativă cea mai importantă privitoare la trecutul ansamblului de la Mănăstirea Văcăreşti.Documentele
de la Mănăstirea Văcăreşti se referă în mare parte la hotărniciile moşiilor şi la darea cu embatic a unor
părţi din Vatra Mănăstirii, mai ales a regiunilor viticole, precum şi de transmitere a acestora între par-
ticulari. Din cauza vicisitudinilor timpului s-au păstrat puţine documente cu privire la arendare, iar
materialele rămase se referă la moşiile: Vatra Mănăstirii Văcăreşti; Broşteni şi Ungheni din judeţul
Argeş; Berleşti, Berteşti sau Giurmăneşti, Ruşeţul, Vadu Şaicei din judeţul Brăila; Bădeni, Bugheni, Gă-
geni, Glodeanu-Cârligu, Miluiţi, Râiosu, Salcia (sau Mogoşeasca) din judeţul Buzău; Brebu, Cioranca,
Comişani, Coţăianca, Jugureni, Poroinica sau Sălceanca, Turbaţi din judeţul Dâmboviţa; Dâlga, Piersica
din judeţul Ialomiţa; Custureni, Dudeşti, Fundulea sau Gostilele, Goştinari (sau Coeni), Stăneşti, Tân-
ganu din judeţul Ilfov; Miceşti (sau Miceasca) din judeţul Muscel; Dălhăuţu, Faraoanele, Goleşti, Mal-
cazoaia din judeţul Râmnicu-Sărat; Adameşti (sau Şovăreşti), Ciuperceni, Drăgăneşti, Duşeşti, Foiasca,
Liţa, Măgura, Pârlita (sau Cioroaica sau Vârfuleşti), Plosca, Segarcea, Spătărei, Suroaia din judeţul Te-
leorman; Colfeasca, Ghimpaţi (sau Creţoiul), Gurgueţi, Găujani, Glaveşul sau Limpezişul, Lipia, Luciu,
Mirea, Miroşi, Orbeşti, Popeşti, Şopârliga, Urseşti, Văleni, Voineşti; vii în dealul Cîrlomăneştilor şi la
Zoreşti; (ale metohului său Schitul Barbu din judeţul Buzău, înfiinţat în 1668-1669), via Toma Spătarul
din judeţul Prahova; un loc cu vad de moară; o casă peste Dobrişeşti; hanurile Filipescu şi Constantin
Vodă din Bucureşti; ţigani şi dezrobirea lor. În materiale apar informaţii despre împotrivirea locui-
torilor de pe moşiile mănăstirii la plata obligaţiilor, învoieli, strămutări de pe moşii, izlazuri, magaziile
de rezervă, abuzurile arendaşilor, recensăminte; ajutorarea sinistraţilor de la incendiul din mart.
1847; ridicări de biserici pe moşiile mănăstirii (între acestea şi una construită în Râmnicu-Sărat de
Asanache Niculescu şi închinată Sf. Mormânt, 1781-1786), apoi lucrări făcute de arhitectul Vilacros
la hanul Constantin Vodă (amplasat pe Calea Victoriei unde este astăzi Muzeul Naţional de Istorie),
iar mai târziu dărâmarea acestuia, numiri şi îndepărtări de egumeni etc. Materialele documentare
se referă la meseriile timpului, printre embaticarii de pe moşia Vatra Mănăstirii Văcăreşti apărând atât
doctori, spiţeri, argintari, abagii, tăbăcari, cojocari, dulgheri, cârciumari, basmangii etc., cât şi grădinari şi chiar
plugari. Naţionalităţile sunt individualizate prin nume.

19 Acest inventar este copie fidelă a celui întocmit de Arhivele Naţionale din Bucureşti, de-a
lungul timpului şi este copiat de noi de la fişierul disponibil cititorilor. Inventarul se află numai în
forma de manuscris, el nefiind publicat până în prezent, iar apariţia lui în anexă se justifică prin în-
tregirea documentaţiei privitoare la subiectul nostru de care ne ocupăm.
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3 3 1850 Sept. 5 Copie după întărirea făcută de Domnitorul R 1. C. 24-26
Barbu Dimitrie Ştirbei, asupra sentinţei de mai 
sus, legelizată de Departamentul Justiţiei

4 4 1853 Nov. 7 Copie după întărirea moşiei Mănăstirii Văcăreşti R 1. C. 27-38
cu toţi vecinii dată de Judeţul Ilfov Sec. I.

5 5 1856 Sept. 25 Estractul din hotărnicia moşiei Măgurele ce se R 1. C. 39-40
învecinează cu moşia Vatra a Mănăstirii Văcăreşti

6 6 1858 Feb. 17 Sentinţa Tribunalului Ilfov Sec. I, dată în R 1. C. 41-47
procesul hotărniciei cu moşia Vatra.....depusă la 
Mănăstirea Văcăreşti

7 7 1859 Dec. 3 Extractul din hotărnicia moşiei Jilava, ce se R 1. C. 48-49
învecinează cu moşia Văcăreşti numită 
Borsăneasca

8 8 1860 Iun. 9 Copie după actul aducerii la îndeplinire a R 1. C. 50-59
sentinţei Tribunalului Ilfov Sec. I cu N 97 şi 19 
pentru hotărnicia moşiei Vatra Mănăstirii 
Văcăreşti făcută de Simion Zefchil

9 9 1861 Feb. 28 Sentinţa Tribunalului Ilfov Sec. I prin care se R 1. C. 60-71
întăreşte hotărnicia moşiei Jilava, proprietatea 
Doamnei Eufrosina Ghica, ce se învecinează 
cu moşia Răsăneasca proprietatea Mănăstirii 
Văcăreşti

10 1830 Feb. 4 Ioachim exarhul mănăstirilor închinate la R 1. C. 72-74
Muntele Sinai cere generalului Bosniak, 
vicepreşedinte al Divanului Valachiei, 
autorizaţie de a repara Mănăstirea Râmnic şi 
orânduirea unui arhitect pentru......

11 1830 Iul. 8 Ioachim exarhul mănăstirilor închinate la Muntele R 1. C. 75-77
Sinai, raportează generalului Kiselev că 
arhimandritul Ioasaf îndepărtat de l conducerea 
a trei mănăstiri din Basarabia (original grec)

12 1830 Aug. Divanul Ţării Româneşti expune generalului R 1. C. 78-81
1831 Kiselev măsurile preconizate pentru 

administrarea averilor mănăstireşti închinate 
(copie greacă)  

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 7230 Mai 29 Copie legalizată după cartea a 6 boieri hotarnici R 1. C. 96-99  

1722 pentru alegerea hotarelor moşii Barbului 
Bădeanului, care sunt închiriate la Mănăstire
Văcăreşti

I.11.2. Aşezământul Mănăstirii Văcăreşti
Inventar de documente la moşiile Bădenii şi 
Miluiţi – Judeţul Buzău

Pachetul numărul 2



353DOCUMENTE

2 2 7231 Oct. 16 Hrisovul lui Nicolae Alexandru V.V. către R 1. C. 100-104
1722 Mănăstirea Văcăreşti prin care îi dă să ţină toate

moşiile ce se cheamă ale Barbului Bădeanul 
3 3 1817 Ian. 26 Copie după anaforaua Veliţilor boieri către R 1. C. 105-111

Domn, cu întărire, dată în pricina dintre 
moşnenii Rădeni cu Roman stareţul Schitului 
Ciolan şi alţii pentru moşia Bădeni 

4 4 1819 Iun. 25 Anaforaua veliţilor boieri, către Domn, R 1. C. 112-116
Egumenilor Schitului Bradu şi Ciolanu, cu 
moşnenii Bădeni pentru moşia Bădeni

5 5 1826 Dec. 10 Relaţie către Domn a lui Dimitrie Ralet vel R 1. C. 117-136
logofăt, legalizată de Ministerul Justiţiei, în 
privinţa pretenţiilor date de moşnenii Bădeni 
şi alţii pentru moşia Bădeni

6 6 1830 Dec. 14 Sentinţa lui Ştefan Bălăceanu vel logofăt, dată R 1. C. 137-142
Divanului Judecătoresc în pricina dintre Egume-
nul Mănăstirii Bădenilor pentru moşia Bădeni

7 7 1832 Iul. 7 Copia după sentinţa Judecătorii de ......dată în R 1. C. 143-145
pricina dintre Constantin Drăgulescu şi alţii cu 
Ambrozie egumenul Schitului Barbu pentru 
moşia Miluiţi, din districtul Buzău (legalizată 
de ..... Statului)

8 8 1839 Iul. 1 Carte de hotărnicie a moşiilor Rădeni şi R 1. C. 146-171
Miluiţi, a schitului Barbu, metohul Mănăstirii 
Văcăreşti, însoţite şi de alte hărţi, 
corespondenţa atingătoare de aceste moşii

9 9 1845 Oct. 15 Hotărnicia moşiei bădeni a Mănăstirii Berca R 1. C. 172-214
10 10 1848 Dec. 7 Copie după cartea de alegere a moşiei R 1. C. 215-226

Rădeni, din districtul Buzău, proprietatea 
Mănăstirii Berca

11 11 1851 Iul. 15 Extractele de hotărnicie ale moşiilor Bădeni şi R 1. C. 227-234
Miluiţi a schitului Barbu, făcută de hotarnicul 
Zefchide

12 12 1853 Sep. 20 Carte de alegere a hotarelor moşiei Bădeni R 1. C. 235-240
făcută de Iordache Mănescu hotarnicul

13 13 1853 Sep. 20 Exstractul tras din hotărnicia moşiei Isvoranii R 1. C. 241-243
ce se învecinează cu moşia Bădenii a schitului
Barbu

14 14 1855 Noe. 20 Idem tras din hotărnicia moşiei Miluiţi a R 1. C. 244-246
schitului Ciolan

15 15 1860 Sep. 30 Copie după actul de aducere la îndeplinire al R 1. C. 247-250
sentinţei Înaltei Curţi, pronunţată asupra 
prigonirii dintre fii moştenitori ai lui Doblila, 
cu moştenitorii răposatului Nică Musceleanu 
pentru moşia Muscelul dării

16 16 1862 Oct. 20 Graniţa dată de căpitanul Mihail A. Mora lui R 1. C. 251-252
Matache Pandelescu pentru arendarea oricărei 
moşii înclinate Sfântului Mormânt până la 
suma de 2000 galbeni cezaro-crăieşti
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17 17 1863 Mar. 8 Contract între epitropul mănăstirii Văcăreşti şi R 1. C. 253-257
Mănăstirea Pandelescu pentru orânduirea 
moşiei Bădeni, din Jud. Buzău a acelei mănăstiri

18 18 1864 Oct. 31 Depeşa telegrafică a lui M. Pandelescu către R 1. C. 258-259
Ministerul de Finanţe, prin care anunţă că de la 
Sfântul Gheorghe nu mai poate trece în arendă 
măşiile Bădeni, Bujeni şi Limpezişu ale 
Mănăstirii Văcăreşti

19 19 1865 Ian. 15 Petiţia lui M. Pandelescu către Ministerul de R 1. C. 260-261
Finanţe prin care cere ca şi pe anul viitor să i se
arendeze moşia bădeni-Miluiţi, din Jud. Buzău,
fostă a Mănăstirii Văcăreşti

20 20 1865 Ian. 19 Adresa Miisterului de Finanţe către Prefectura R 1. C. 262-263
Jud. Buzău prin care roagă să recunoască şi 
pe acel an pe M. Pandelescu ca arendaş al 
moşiei Bădeni-Miluiţi

21 21 1871 Oct. 20 Copie după hotărârea Curţii de Apel din R 1. C. 264-273 
Bucureşti Sec. II-a în pricina dintre  
M. Pandelescu şi Stat pentru o creanţă 
privitoare la moşia Bădeni, Jud. Buzău

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1830 Aug. 21 Petiţia Ieromonarhului Egumenul Pangratie al R 1. C. 282-284

Schitului Barbu, către divanul de pe atunci, în 
contra lui Răducanu şi iuga cu tovarăşii lor, 
ca călcători ai moşiei Bughenii, proprietatea 
Mănăstirii Văcăreşti

2 2 1851 Noe. 10 Alegerea de hotărnicie a moşiei, de ceilalţi R 1. C. 285-288  
vecini, făcută de Inginerul hotarnic D. S. Lambru

I.11.3. Moşia Bugheni

Pachetul numărul 3

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1764 Aug. 8 Copie după hotărnicia măşiilor Gurgneţii şi R 1. C. 298-301

Chilele cu întărire Domnească
2 2 1776 Iulie 18 Copie după cartea de cercetare a Mitropolitului R 1. C. 302-305

Grigorie către Domn, cu întărire, atingătoare de 
moşia Vadul Saieci

3 3 1776 Sep. 18 Idem după o anafora către Domn cu întărire R 1. C. 306-310
în procesul dintre mănăstirea Văcăreşti cu 
Grigoraşcu pentru 500 stânjeni moşie din 
Berteşti

I.11.4. Moşia Berteşti şi Giurmăneşti

Pachetul numărul 4
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Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 7176 Apr. 2 Actul de vânzare al lui Vasile Căpitanul, către R 1. C. 376-378

1668 Gheorghe vel Stolnic, pentru un loc cu vad de 
moară şi casă de preste Dobriseşti

2 2 7186 Iulie 3 Zapisul lui Filip şi alţii, către Manole din Piteşti, R 1. C. 379-380
1678 prin care pune zălog moşia lor pentru datorie 

de bani
3 3 1848 Ian. 24 Sentinţa judecătorească de Argeş, întărind R 1. C. 381-388  

hotărnicia moşiei Broşteni

I.11.5. Moşia Broştenii

Pachetul numărul 5

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1853 Mai 6 Sentinţa Tribunalului de Buzău, dată în R 1. C. 395-411

privinţa formiluirii hatărniciei moşiei 
Glodeanu Cârlig proprietatea Mănăstirii 
Văcăreşti

2 2 1854 Feb. 20 Estractul din hotărnicia moşiei Vaţa ce se 
învecinează cu moşia Glodeanu Cârligu

I.11.6. Moşia Glodeanu Cârligu, Judeţul Buzău

Pachetul numărul 6

4 4 1823 22 Idem după relaţia, către Domn, relativă la R 1. C. 311-313
vânzarea moşiei Ţormănesci

5 5 1823 Dec. 31 Idem, Idem R 1. C. 314-316
6 6 1836 Ian. 20 Anaforaua Divanului Judecătoresc, în procesul R 1. C. 317-329

dintre Egumenii Mănăstirii Sărindaru cu 
Dimitrie polizu pentru moşia Giurmăneşti 
sau Besteştii

7 7 1848 Mar. 10 Caet în care sunt trecute în copie adeverinţe de R 1. C. 330-337
Arhiva Statului a) 1831 februarie 6 Jalba Post 
Filip Senşi, către comisia cercetării drepturilor 
ce au diferitele persoane asupra pământurilor 
întoarse de la Turci. b) 1823 august 20 Cartea 
lui Şerban Vericeanu, de hotărnicia moşii Luciu 
c) 1823 decembrie 28, Anaforaua Starostiei, 
întărită de Domn, pentru stăpânirea moşiei
Luciu

8 8 1849 Dec. 22 Exstrasul hotărniciei moşiei Besteşti R 1. C. 338-340
9 9 1853 Noe. 27 Copia după sentinţa N. 24 a Judeţului Ialomiţa, R 1. C. 341-351

pentru hotarele moşiei Besteşti
10 10 1859 Dec. 22 Idem cu N. 80 a Înaltei curţi, în procesul moşiei R 1. C. 352-369 

Berteşti, pentru înpreună de moşie
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3 3 1855 Mai 4 Sentinţa Tribunalului Judeţului Buzău, dată în R 1. C. 416-424
privinţa formăluirii hotărniciei moşiei Vaţa, ce 
se învecinează cu moşia Glodeanu Cârligu a 
Mănăstirii Văcăreşti

4 4 1855 Iun. 27 Actul de aducere la îndeplinire al sentinţei R 1. C. 425-429
Tribunalului Buzău, pentru hotărnicia moşiei 
Glodeanu Cârligu a Mănăstirii Văcăreşti

5 5 1857 Oct. 8 Act de aducere la îndeplinire al hotărniciei 
moşiei Vaţa, ce se învecinează cu moşia
Mănăstirii Văcăreşti

6 6 1872 Mar. Adresa inginerului hotarnic Isăcescu, R 1. C. 435-436
înaintând Tribunalului Buzău, planul şi 
hotărnicia moşiei Glodeanu Cârlig

7 7 1835 Mai 6 Copie după hotărârea judecătorească 
Jud. Buzău pentru formăluirea hotărniciei  
moşiei Glodeanu Cârlig din Jud. Buzău 
proprietate a Mănăstirii Văcăreşti   

I.11.7. Moşia Ghimpaţi sau Creţoiul

Pachetul numărul 7

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1843 Mai 15 Exstracul din hotărnicia moşiei Cămineasca R 1. C. 444-447

ce se învecinează cu Ghimpaţii Mănăstirii 
Văcăreşti, subscrisă de Inginerul Poladi

2 2 1850 Iun. 15 Hotărnicia moşiei Ghimpaţi sau Cretioiul a R 1. C. 448-453
Mănăstirii Văcăreşti

3 3 1851 Iun. 8 Sentinţa Judecătoriei de Vlaşca în procesul 
moşiei Ghimpaţi

4 4 1853 Feb. 7 Sentinţa Curţii Apelative Civile Secţia II, în R 1. C. 455-458
procesul dintre Mănăstirea Văcăreşti cu 
Ioan Mihălescu pentru moşia Ghimpaţi

5 5 1857 Aug. 1 Contract din art. 5 al hotărnicii moşiei R 1. C. 459-460 
Ghimpaţi sau Creţoiul, al Mănăstirii Văcăreşti

I.11.8. Moşiile Goştilele sau Fundulea din Jud. Ilfov

Pachetul numărul 8

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1844 Iun. Copie după hotărnicia moşiei Fundulea a Sfintei R 1. C. 466-469

Mitropoliii, ce se învecinează cu Fundulea a 
Mănăstirii Văcăreşti şi prin care dă linii 
despărţitoare între aceste două moşii, acelea 
ce se cuprind în hotărnicia făcută în anul 7176 
de 12 boieri hotarnici
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I.11.10. Moşia Glăvescu

Pachetul numărul 10

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1845 Exstras de hotr al moşiei şopârliga R 1. C. 506-508  
2 2 1853 Apr. 7 Sentinţa Tribunalului de Buzău dată în pricina R 1. C. 505-515

formăluirii hotărniciei Glăvesului a schitului 
Barbu

3 3 1853 Noe. 10 Sentinţa Tribunalului de Buzău, dată în pricina R 1. C. 516-527 
formăluirii hotărniciei mişiei Şopârliga, ce se 
învecinează cu moşia Glăveşul

2 2 1849 Aug. 16 Idem legalizată după hotărârea Curţii Apelative R 1. C. 470-476
Sec. I din Bucureşti cu N75 întărind hotărnicia 
făcută de Domnul Dimitrie Râmniceanu în 
anul 1842 moşiei Drăgoeşti proprietatea 
Domnului F. Predescu trecută de zestre 
Domnului G. Tătărescu învecinată cu 
Fundulea

3 3 1850 Oct. 6 Idem, legalizată după actul de aducere la R 1. C. 477-484
îndeplinire a întăritelor hotărâri judecătoreşti,
făcută de Membru Jud. Ilfov Sec. II înpreună 
cu Dimitrie Râmniceanu, inginer hotarnicu 
moşiei Drăgoieşti, proprietatea Domnului  
Tătăranu, despre toţi vecinii, între care şi  
moşia Fundulea a Mănăstirii Văcăreşti

4 4 1856 Apr. 7 Idem legalizată după hotărârea Tribunalului R 1. C. 485-492
Ilfov, Secţia Ii, cu N 49, relativă la întărirea 
hotărniciei moşiei Fundulea

5 5 1861 Ian. 28 Idem legalizată după sentinţa Tribunalului 
Civil Ilfov Sec. I cu N 10, dată între moşia 
Fundulea cu vecinii săi în urma depunerii la 
Tribunalul a hotărniciei acelei moşii   

I.11.9. Moşia Goleşti

Pachetul numărul 9

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1848 Apr. 20 Copie după SS 7 din cartea de hotărnicie a R 1. C. 499-500 

moşiei Cotesci a moşnenilor cotesci ce se 
ănvecinează cu moşia Golescii a Mănăstirii
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I.11.11. Moşia Găgeni

Pachetul numărul 11

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1848 Dec. 7 Estract din Cartea de alegere a moşiei Bădenii, R 1. C. 534-538

ce se învecinează cu moşia Găgenii a 
Mănăstirii Văcăreşti

2 2 1851 Iun. 27 Carte de hotărnicie a moşiei Găgenii, 
proprietatea Mănăstirii Văcăreşti

3 3 1852 Oct. 8 Estractu tras din hotărnicia moşii Bădeni ce se R 1. C. 540-541  
învecinează cu moşia găgenii a Mănăstirii 
Văcăreşti

I.11.12. Moşia Drăgăneşti din Judeţul Teleorman

Pachetul numărul 12

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 7221 Mar. 28 Copie după o carte domnească către Mănăstirea R 1. C. 547-549

1713 Drăgăneşti de la Ruşi de Vede, prin care îi dă 
să ţină moşie la plorca

2 2 1754 Dec. 23 Copie legalizată de Comisia Colori de Roşu, R 1. C. 550-552
după alegerea ispovnicilor Districtului 
Teleorman, pentru alegerea hotarelor 
moşiei Drăgăneşti

3 3 1849 Dec. 12 Exstractul tras din cartea de alegere a moşiei R 1. C. 553-555
Ruşi, ce se învecinează cu moşia Drăgăneşti

I.11.13. Moşia Dusescii şi Foioasa din judeţul Teleorman

Pachetul numărul 13

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1847 Apr. 20 Copie legalizată după cartea de hotărnicie R 1. C. 561-587

a moşiei Dusescii şi Foiasca
2 2 1847 Dec. 1 Sentinţa cu N 37 a Judecătoriei de Vlaşca, R 1. C. 588-594

în procesul moşiei Duseştii şi Foioasa
3 3 1855 Sep. 13 Actu de învoială între mănăstirea Văcăreşti şi 

Alecu Sachelarie, pentru moşia Deşescii   
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I.11.14. Judecăţile moşiilor Brebul, Cotveanu, jugureni, etc.

Pachetul numărul 14

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1853 Copie legalizată de Arhiva Statului, după 

sentinţa Înaltului Divan din Bucureşti, dată 
în procesul ce a avut Pătrana văduva din Ulescii 
din Sud Vlaşca cu Gheorghe Dinicu pentru 
pagubele aduse moşiilor brebul şi Cotoeanca

2 2 1839 Copie legalizată de Arhiva Statului după
sentinţa Judecătoriei Judeţului Vlaşca 
pronunţată între Mănăstirea Văcăreşti şi  
moşnenii Cotoeni pentru alegerea hotarelor 
moşiilor Jugureni, Cotoeni şi Brebul

3 3 1846 Mar. 29 Sentinţa Judecătoriei Judeţului Vlaşca prin care R 1. C. 609-612
se întăreşte hotărnicia făcută moşiei Câineasca 
a Sfintei Mitropolii, de D. Grig. Otetelişanu, în 
ceea ce se atinge despre vecinătatea acestei  
moşii cu moşia Cotoeni a Mănăstirii Văcăreşti

4 4 1847 Dec. 20 Copie după hotărnicia făcută de D. Nicolae R 1. C. 613-633
G. Chirculescu, moşiei Mărunţişul ce se înveci-
nează cu moşia Jugureni a Mănăstirii Văcăreşti

5 5 1852 Apr. 18 Estractul din hotărnicia făcută de Domnul R 1. C. 634-653
Nicolae Chirculescu moşiei Uliescu sau Coto-
ianca a Domnului Cristache Pleşoianu, ce se 
învecinează cu moşia Cotoianca lăturată la Jugu-
reni şi cu Coada Izvorul a Mănăstirii Văcăreşti

6 6 1853 Iul. 6 Hotărnicia părţii de moşie din corpul Jugurenilor R 1. C. 654-658
a lui Trandafir Popa Dinu ce se învecinează cu 
moşia Jugureni a Mănăstirii făcută de D. Ioan 
Boteanu, inginer hotarnic şo legalizată de 
judecătoria ţinutului Dâmboviţa

7 7 1853 Iul. 31 Prescurtare din cartea de hotărnicie a moşiei R 1. C. 659-671
Jugureni pentru partea lui Trandafir Popa 
Dinu, ........se atinge de vecinătatea părţii 
Domnului Iorgu Algin şi Mănăstirea Văcăreşti

8 8 1854 Apr. 29 Aducerea la îndeplinire a hotărârii din anul R 1. C. 672-674
1816 Martie 29 cu N 27 a Judecătoriei ţinutului 
Vlaşca dată asupra hotărniciei moşiei Câineasca

9 9 1860 Mai 1 Copia după partea de alegere a moşiei Copilştii de R 1. C. 675-676
Sus din Districtul Dâmboviţa, a Domnului Costa-
che Cernovodeanu, în ceea ce se atinge despre
vecinătatea moşiei Jugureni cu alţi proprietari

10 10 1861 Dec. 20 Estractul din hotărnicia moşiei Jugureni şi Ragu R 1. C.677-679
din Judeţul Dâmboviţa proprietăţi ale Domnului 
Manolescu şi părtaşii, în ceea ce se atinge despre 
vecinătatea cu moşia Jugurenii de Jos, 
proprietatea Mănăstirii Văcăreşti
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11 11 1862 Dec. 20 Estractul din hotărnicia moşiei Jugureni şi Ragu R 1. C. 680-685
din Judeţul Ialomiţa, proprietăţi ale Domnului 
N. Manolescu, în ceea ce se atinge despre 
vecinătatea cu moşia Jugureni Cetreni, 
proprietatea Mănăstirii Văcăreşti

12 12 1862 Noi. 7 Sentinţa Curţii Apelative Secţia I civilă din R 1. C. 686-693 
Bucureşti, în procesul ce a avut Mănăstirea 
Văcăreşti cu D. Dimitrie Lăţescu, garantul său, 
prin care se dă dreptate ca arendaşul să 
rămână apărat împreună cu garantul său de 
pretenţiile ce au asupra lor, Epitropia averilor 
Sfântului Mormânt

I.11.15. Moşia Stăneşti şi Goştinari (Coeni)din Judeţul Ilfovului

Pachetul numărul 15
Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1757 Iul. 25 Copie după o foaie de suma stânjenilor moşiei R 1. C. 705-707

Coenii care s-a găsit scrisă în condica 
Mănăstirii Văcăreşti

2 2 1848 Noe. 25 Copie după hotărnicia moşiei Goştinari a R 1. C. 708-710
Mănăstirii Văcăreşti, făcută de Carl Fecsi

3 3 1857 Mar. 1 Hotărnicia moşiei Goştinari făcută de Dimitrie R 1. C. 711-719
C. Râmniceanu

4 4 1854 Oct. 9 Copie legalizată de politicescu Judecătoriei R 1. C. 720-743
Ilfov Secţia II după hotărârea acestei judecătorii
ded mai sus, asupra formăluirii hotărniciei
moşiei Obederi a Domnului Hristache Gheorghia 
din Pitar, de către învecinatele proprietăţi

5 5 1857 Dec. 29 Estractul din hotărnicia moşiei Goştinarii sau R 1. C. 744-745
Coeni, subscris de inginerul hotarnic 
Scarlat Stravolea II

6 6 1857 29 Idem, Idem a moşiei Goştinari sau Coeni a R 1. C. 746-748
Mănăstirii Văcăreşti

7 7 1859 20 Idem, Idem partea Mănăstirii Văcăreşti R 1. C. 749-750
8 8 861 Ian. 5 Copie legalizată de Preşedintele Tribunalului 

Civil Ilfov Secţia II după hotărârea Tribunalului
de mai sus, dată asupra hotărniciei moşiei 
Goştinari sau Coenii şi Prundul a Domnului
Barbu Belu de către proprietăţile învecinate

9 9 1861 Dec. 1 Copie realizată de Prezidentul Curţii Apelative 
Civile Secţia I, după sentinţa acestei curţi, 
pronunţată asupra procesului dintre D. Barbu 
Belu cu Mănăstirea Văcăreşti şi Comana ce sunt
administrate de Epitropia Mănăstirilor închinate,
parte nemulţuirea asupra hotărniciei moşiei
Goştinarii sau Coeni şi Prundul, învecinate cu 
proprietăţile sus ziselor mănăstiri   
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I.11.16. Moşia Colfeasca

Pachetul numărul 16
Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 7257 Copie adeverită de Iconomia Sfintei Mitropolii R 1. C. 759-761

1749 din Bucureşti după un hrisov Domnesc, prin 
care se dă Ancuţii fata lui Matheiu 
Comăneanu Căpitanul, dreptul de a stăpânii
moşiile Vălenii şi Colfescii din Judeţul Vlaşca, 
precum şi mai mulţi ţigani

2 2 7237 Copie adeverită de Iconomia Sfinte Mitropolii, R 1. C. 762-765
după Dieta Jupânesei Ancuţa soţia răposatului 
Tudorie, prin care lasă Mănăstirii Sfântul 
Gheorghe jumătate din moşia Bălenii şi 
Mănăstirea Văcăreşti moşia Culzescii

3 3 1848 Hotărnicia moşiei Colfeasca din Judeţul Vlaşca  
a Mănăstirii Văcăreşti, lucrată de D. Simeon 
Zefchide inginer hotarnic, se alătură un plan 
pe lângă această hartă de hotărnicie   

I.11.18. Moşia Miroşi

Pachetul numărul 18

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1849 Noe. 6 Alegerea hotarelor moşiei Miroşi a Mănăstirii R 1. C. 777-778

Barbului, metohul Mănăstirii Văcăreşti, făcută
de D. Ioan Constantinescu

2 2 1853 Mar. 6 Alegerea hotarelor dintre moşia Mieroşi a R 1. C. 779-780
schitului Barbul şi moşia Râioşii a Sfintei 
Episcopii de Buzău, făcută de D. Paleologu 
Inginer Hotarnic

3 3 1853 Mar. 6 Alegerea hotarelor moşiei Mieroşi  R 1. C. 781-783
proprietatea Sfintei Episcopii de Buzău,  
şi a Sfintei Mănăstiri Bradu metohul 
Mănăstirii Văcăreşti

I.11.17. Moşia Malcazoaia

Pachetul numărul 17

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1850 Mai 25 Estract de hotărnicie ale moşiei Malcazoaia, 

semnată de I. Zefhide hotarnicul moşiei 
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4 4 1853 Mai 11 Hotărârea Judecătoriei ţinutului Buzău, prin R 1. C. 784-791
care se întăreşte hotărnicia făcută moşiei 
Miroşii proprietatea Domnului Pitaru Ioan 
Predidici, ce se învecinează cu moşia Miroşi a 
schitului Barbu metoh al mănăstirii Văcăreşti

5 5 1856 Sep. 16 Estract din hotărnicia moşiei Mieroşi a doamnei R 1. C. 792-793 
Eufroşina Drăgulescu, în ceea ce se atinge 
despre vecinătatea acestei moşii cu aceea 
numită Miroşi a schitului Barbu metohul 
Mănăstirii Văcăreşti

I.11.19. Moşia Miceşti din Judeţul Muscelu

Pachetul numărul 19

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1845 Mai 26 Estractu din cartea de hotărnicie a moşiei R 1. C. 799-800

Miceşti a mănăstirii Văcăreşti
2 2 1847 Ian. 20 Copie după cartea de hotărnicie a moşiei R 1. C. 801-831  

Miceşti şi Purcăreni

I.11.20. Moşia Piersica din Judeţul Ialomiţa

Pachetul numărul 20

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1830 Aug. 19 Copie legalizată după cartea de judecată a lui R 1. C. 841-850

Stefan Bălăceanu în pricina dintre Mateiu 
Persiceanu şi alţii cu Căminăreasa Zoiţa Preaţa, 
pentru moşia Persica

2 2 1832 Mai 27 Copie după hotărârea cu N 39 a Divanului, R 1. C. 851-862
dată în pricina moşiei Piersica şi Dutga, 
legalizată de arhiva Generală a Statului

3 3 1833 Aug. 23 Copie după 2 sentinţe ale Divanului R 1. C. 863-870
Judecătoresc cu N 22 şi 98 în pricina 
Căminăresei Zoiţa Preaţa şi alţii pentru 
hotarele moşiei Persica

4 4 1854 Dec. 30 Estractu din hotărnicia moşiei Persica făcută R 1. C. 871-873
de Gheorghe Stravolca

5 5 1858 Oct. 1 Copie după relaţia lui G. Cateluza hotarnicu, R 1. C.874-875
relativă la alegerea moşiei Orboescii în pricina 
hotarului moşiei Persica

6 6 1860 Dec. 15 Estractu din hotărnicia moşiei Persica şi Datga R 1. C. 876-880
făcută de Dimitrie C. Râmniceanu

7 7 1862 Iun. 6 Copie după sentinţa N 12 a judecătoriei R 1. C. 881-891
Ialomiţa pentru moşia Piersica

8 8 1866 Noe. 14 Un caiet cu copii de acte pentru moşia Piersica R 1. C. 892-902
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I.11.21. Moşia Pârlita şi Măgura din Judeţul Teleorman

Pachetul numărul 21

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1848 Ian. 28 Hotărnicia moşiilor Şovăneştii şi Adameştii, R 1. C. 922-947

ce se învecinează cu moşia Pârlita a 
Mănăstirii Văcăreşti

2 2 1848 Mar. 10 Estractul din hotărnicia moşiei Măgura,  R 1. C. 948-950
ce se atinge despre vecinătatea ei cu 
moşia Pârlita

3 3 1850 20 Estractul din hotărnicia moşiei Lăceni, ce se R 1. C. 951-958
atinge despre vecinătatea acestei moşii cu 
moşia Pârlita

4 4 1851 Noe. 30 Hotărârea cu N102, a Curţii Apelative R 1. C. 959-966
Sec. 2, pentru alegerea hotarelor 
moşiior Pârlita

5 5 1853 Apr. 30 Estract din hotărnicia moşiei Măgura-Lăcenii R 1. C. 967-969
a Sfinte Mitropolii

6 6 1854 Mai 19 Hotărârea cu N34 a Curţii Apelative Sec. II  R 1. C. 970-976
din Bucureşti, dată în procesul de care 
tratează hotărnicia cu N 102 din anul 1851, 
tot a acelei Curţi, prin care decide ca 
Domnul General N. Marcu să stăpânească 
231 stânjeni din capul moşiei Adameştii 
la drumul Furului

7 7 1855 Apr. 12 Sentinţa Judecătoriei de Vlaşca cu N 7, prin  R 1. C. 977-996
care se întăreşte hotărnicia moşiei Măgura  
Lăceni a Sfintei Mitropolii care se   
învecinează cu moşia Pârliţi

8 8 1856 Mar. 20 Învoiala adeverită de Onorata Curte R 1. C. 997-1005
Apelativă

9 9 1859 Dec. 2 N69 Hotărârea Înaltei Curţi a R1. C. 1006/1009
Ţării Româneşti 

10 10 1860 Mai 13 Aducerea la îndeplinire a Sentinţei Curţii R1C 1010/1013
Apelative Sec. II, cu N102 din anul 1851 
Noiembrie 30 pentru hotarele moşiei Pârlita 
a Mănăstirii Văcăreşti

11 11 1860 Iul. 4 Învoiala legalizată de Onoratul Tribunal al R1C. 1014/1017  
Judeţului Teleorman, către Epitropia 
averilor Sfântului Mormânt şi D.N. Marcu, 
pentru desfacerea tuturor daraverilor 
atingătoare de vecinătatea moşiilor, Pârlita, 
Adamescii şi Şovărăşti

9 9 Sep. Iulie 10 Relaţia Domnului C. D. Râmniceanu pentru R 1. C. 903-914  
Post hotarele moşiei Piersica
1868



364 DOCUMENTE

I.11.22. Moşia Poroinica din Judeţul Dâmboviţa

Pachetul numărul 22

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1852 Mai 8 Carte de hotărnicie şi triangulaţia moşiei 

Poroinica din districtul Dâmboviţa 
proprietate a Mănăstirii Văcăreşti

2 2 1853 Iul. 31 Exstractul tras din cartea de hotărnicie a R2C 10-11
moşiei Jugureni ce se învecinează cu moşia 
Mănăstirii Văcăreşti

3 3 1860 Mai 1 Estract tras din cartea de hotărnicie a moşiei R2C 12-14
Sălceana sau Poroinica a Mănăstirii Văcăreşti

4 4 1861 Dec. 20 Estractu tras din hotărnicia moşii Jugureni şi 
Raju din districtul Dâmboviţa ce se 
învecinează cu moşia Poroinica a 
Mănăstirii Văcăreşti 

I.11.23. Moşia Ruşeţul din judeţul Brăila

Pachetul numărul 23

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1850 Dec. 1 Estract din cartea de alegere a moöiei R2C 20-22

Macoveni din Judeäul Buzüu, ce se 
învecinează cu Ruşeţul

2 2 1851 Dec. 15 Estractul din hotărnicia moşiei Surdila, R2C 23-25
ce se învecinează cu moşia Ruşeţul

3 3 1856 Feb. 20 Sentinţa Judecătoriei din Brăila dată în R2C 26-32
pricina hotărniciei moşiei Surdila

4 4 1858 Apr. 10 Act de aducere la îndeplinire a sentinţei R2C 33-39
pronunţate de Curtea de Apel Sec. II, potrivit
la hotarele moşiei Surdila

5 5 1862 Ian. 20 Sentinţa Curţii de Apel Sec. II din Bucureşti R2C 40-51
prin care se întăreşte hotărnicia 
moşiei Ruşeţul

I.11.24. Moşia Spătărei şi Comişani

Pachetul numărul 24

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1853 Noe. 15 Estract din hotărnicia moşiei Spătărei şi R2C 58-61

Comişani subscrisă de Carol Gold
2 2 1855 Feb. 16 Copie după sentinţa cu N6 a Înaltei Curţi, R2C 62-65

în procesul moşiei Spătărei şi Comişani
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I.11.25. Moşia Şuroaia

Pachetul numărul 25

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1853 Noe. 15 Estract din hotărnicia moşiei Spătărei şi R2C 58-61

Comişani subscrisă de Carol Gold
1 1 1843 Iul. 30 Copie după cartea de hotărnicie a moşiei R2C 86-103

Şuroaia lucrată de paharnicul Stanciu 
Frunzescu, ce se învecinează cu moşia 
Şuroaia a Mănăstirii Văcăreşti

2 2 1849 Iun. 6 Extractul hotărniciei şi triangulaţia moşiei R2C 104-106
Şuroaia din Teleorman

3 3 Estractul de lămurire a hotarelor moşiilor R2C 107-109
Liţa şi Segarcea

I.11.26. Moşia Salcia sau Mogoşasca

Pachetul numărul 26

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 7222 Mai 11 Hrisovul lui Ştefan Cantacuzino V.V. către R2C 118-120

1714 mănăstirea de la Hrişcov, prin care îi dă să 
ţină moşia ce se cheamă Mogoşasca din 
districtul Buzău

2 2 7222 Copie de pe hrisovul de mai sus R2C 121-126
1714

3 3 1848 23 Sentinţa Curţii Apelative dată în pricina dintre R2C 127-130
casa răposatului logofătului Mihai Filipescu
cu Epitropul Mănăstirilor Sfântului Mormânt
pentru o casă

4 4 1857 Iun. 22 Act de aducere la îndeplinire a hotărniciei 
Înaltei Curţi, dată în procesul dintre Schitul 
Barbu, metohul Mănăstirii Văcăreşti şi alţii 
pentru moşie

5 5 1859 Mar. 4 Copie legalizată după actul de învoială între R2C 132-135 
Ioan Vernescu şi alţii, cu fraţii Sălcieni, 
pentru moşia Mogoşasca

3 3 1857 Mai 7 Actu de învoială dintre Mănăstirea Văcăreşti R2C 66-67
şi Constantin din Turculescu pentru banii care
i-a primit de Epitropia Sfântului Mormânt
a se stinge pretenţia pentru moşiile Spătărei
şi Comişani, legalizat de Ministerul de Justiţie

4 4 1857 Mai 10 Copie după sentinţa N10 a Judecătoriei de R2C 68-79  
Teleorman în procesul moşiei Spătărei
şi Comişani
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I.11.27. Moşiile Popeşti, Costoreni şi Stâneşti

Pachetul numărul 27

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1825 Noe. 28 Copie legalizată după o anafora către Domn, R2C 144-162

dată în pricina dintre slujerul Alecu Popescu, 
cu Mitropolia şi alţi vecini pentru hotărnicia 
moşiei Popeşti

2 2 1842 Iul. 20 Copie după cartea de hotărnicie lucrată de R2C163-173
Alexandru Paladi, pentru alegerea hotarelor 
Cuştoreni din districtul Ulfovului

3 3 1852 Noe. 28 Sentinţa Judecătoriei de Ilfov, Sec. I, dată în R2C 174-180
pricina dintre Iov Văcăreşteanu cu vecinii 
răzaşi, pentru formarea hotărniciei 
moşiei Stăneşti

4 4 1853 Apr. 20 Estractul tras din cartea de hotărnicie a R2C 181-188
moşiei Popeşti

5 5 1853 Iun. 6 Sentinţa Jud. Ilfov, Sec. II, dată în pricina R2C 189-195
formării hotărniciei moşiei Costureni 
a Mănăstirii Pasărea

6 6 1854 Mar. 2 Sentinţa Jud. de Ilfov Sect. I, dată în pricina R2C 196-199
formării hotărniciei moşiei Popeşti

7 7 1854 Mar. 1 Estractu din cartea de hotărnicie a moşiei R2C 200-201
Obedeni ce se învecinează cu moşia 
Mănăstirii Văcăreşti

8 8 1855 Oct. 4 Copie legalizată după actul de împietrire R2C 202-208
al moşiei Stăneşti

9 9 1856 Copie legalizată după estractul de hotărnicie R2C 209-210
al moşiei Stăneşti a Mănăstirii Văcăreşti

I.11.28. Moşia Tinganul din Judeţul Ilfov

Pachetul numărul 28

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 7220 Feb. 25 Copie dublă după hrisovul lui Constantin R2C 215226

1712 Brâncoveanu V.V. legalizată de iconomia 
Sfintei Mitropolii atingătoare de moşia 
Tinganul a Mănăstirii Văcăreşti

2 2 1845 Aug. 10 Copie după cartea de hotărnicie a moşiei R2C 227-250
Tinganul din Districtul Ilfov a 
Mănăstirii Văcăreşti

3 3 1850 Mai 5 Estractul tras din hotărnicia moşiei Tinganul R2C 251-253
4 4 1853 Aug. 10 Sentinţa N 93 a Judecătoriei Ilfov Sec. II, în R2C 254-261

procesul moşiei Tinganul
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I.11.29. Moşia Turbaţi

Pachetul numărul 29

5 5 1860 Iun. 3 Idem, N 60 a Tribunalului Ilfov sec. I, tot R2C 262-265
pentru moşia Tinganul

6 6 1862 27 Sentinţa cu N11 a Curţii Civile Sec. I în R2C 266-171
procesul moşiei Tinganul

7 7 1855 Aug. 19 Copie după hotărârea Judecătoriei Jud. Ilfov, R2C 272-286
prin care se întăreşte hotărnicia moşiei 
Tinganul, proprietatea Mănăstirii Văcăreşti, 
vecină cu moşiile Floreştii de jos, Brăneştii, 
Vadul Oaei şi Călălărarul, Fundeni, Băjeasca 
şi Glina

8 8 1870 Apr. 22 Copie după sentinţa Curţii de Apel din R2C 287-291
Bucureşti, prin care respinge opoziţia lui 
A.S. Balaban, din Str. Antim Nr. 8, în procesul 
său cu Ministerul de Finanţe

9 9 1870 Oct. 17 Copie după sentinţa Curţii de Apel din R2C 292-296
Bucureşti, prin care se respinge opoziţiunea 
făcută de A. S. Balaban, din Str. Antim Nr. 8, 
în procesul său cu Ministerul de Finanţe

10 10 1873 Ian. 13 Copie după sentinţa Curţii de Apel din R2C 297-299
Bucureşti, prin care se respinge cererea de 
revizuire a deciziei Curţii prezentată de 
A.S. Balaban în procesul său contra statului

11 11 1874 Dec. 7 Copie după sentinţa Curţii de Apel din R2C 300-303
Bucureşti, prin care respinge opoziţia lui 
A.S. Balaban, în procesul său cu Ministerul 
de Finanţe

12 12 1885 Mai 29 Copie după procesul verbal pentru R2C 304-306
executarea hotărniciei moşiei statului, 
Tânganul, din Jud. Ilfov, despre moşia Glina 
Bălăceanca a domnului Eftimie Diamandescu 
şi moşia Tânganul-Căzăneşti, fostă a domnului
Balaban, actualmente a lui Ion Paplica

13 13 1885 Mai 29 Copie după actul de executare al sentinţei R2C 307-310
Tribunalului Ilfov, prin care se hotărnicesc 
moşiile Floreştii de Jos, Glina şi Tânganul, 
din Jud. Ilfov, proprietăţi ale statului şi ale 
lui Eftimie Diamandescu

14 14 1886 Iun. 6 Copie după sentinţa Tribunalului Ilfov,  
pentru hotărnicia moşii Statului, Tânganul, 
despre proprietatea domnilor Eftimie
Diamandescu, I. Paplica, Elena Oteteleşeanu, 
N. Gherasim şi Alecu Solacolu   

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1846 Sep. 1 Copie legalizată a Judecătoriei Vlaşca după R2C 318-321

cartea de hotărnicie a moşiei Turbaţi
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2 2 1846 Sep. 1 Alta asemenea copie tot după aceasta R2C 322-327
3 3 1852 Aug. 22 Estractu de hotărnicie pentru moşia Turbaţii, R2C 328-329

subscris de S. Lambru hotarnicu Inginer
4 4 1858 Sep. 5 Copie după sentinţa Judecătoriei R2C 330-337

Dâmboviţa, pentru moşia Turbaţi
5 5 Închipuire de hartă pentru moşia Turbaţi R2C 338-341  

I.11.30. Moşia Cioranca

Pachetul numărul 30

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1857 Apr. 4 Adresa epitropului Mănăstirilor Sfântului R2C 345-347  

Mormânt, orânduind de vechil din partei 
pe Mihalache Ioan Polienic

I.11.31. Moşia Ungheni

Pachetul numărul 31

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 7229 Aug. 5 Copie legalizată de comisia Colonii de roşu, R2C 354-357

1721 după actul de danie al mătuşii Manea cu 
fratele său, prin care lasă mănăstirii Văcăreşti, 
toată partea lor din moşia Ungheni

2 2 1840 Dec. 20 Copie după hotărnicia moşiei Găujani şi R2C 358-374
Curteni, ce se învecinează cu moşia Ungheni

3 3 1859 Mar. 23 Sentinţa Judecătoriei de Argeş cu N14, dată R2C 375-383
în pricina dintre Ioan Cornăţeanul cu 
Mănăstirea Văcăreşti, pentru hotărnicia 
moşiei Ungheni

I.11.32. Moşia Urseşti, Ciura sau Lespezeanca,
Voineşti, Râiosu etc. din Judeţul Buzău

Pachetul numărul 32

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 7163 Feb. 2 Zapisul lui Neagul cu soţia sa către Barbul R2C 390-392

1655 Căpitanul, prin care vinde partea lor de moşie
2 2 7193 Dec. 26 Zapisul Jupânesei Ilenei, cu fii săi, către R2C 393-395

1684 Barbul Bădeanul, prin care vând partea lor 
din moşia Urseşti

3 3 7222 Aug. 3 Ordinul lui Ştefan V.V. pentru alegerea R2C 396-398
1714 hotarelor moşiei Urseşti
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I.11.33. Moşia Faraoanele

Pachetul numărul 33

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1765 Ian. 11 Anaforaua veliţilor boieri cu întărirea lui R2C 492-497

Ştefan Mih. Racoviţă V.V. dată în pricina 
de judecată dintre Toma din Mazănafoaia şi 
Darie Căpitan pentru moşia Dălhăuţul din 
judeţul Han-Râmnic

2 2 1845 Noe. 15 Copie după hotărnicia moşiei Dălhăuţul, înve- R2C 498-505
cinată cu Faraoanele a Mănăstirii Văcăreşti

3 3 1853 Sep. 21 Sentinţa Jud. Râm.-Sărat, în procesul R2C 506-538
Mănăstirii Văcăreşti pentru moşiile 
Faroanele (două copii)

4 4 1854 Mar. 31 Sentinţa Curţii Apelative civile Sec. III, în R2C 539-549  
procesul Mănăstirii Văcăreşti cu răzeşii moşii 
sale Faraoanele pentru formaţiunea 
hotărniciei acestei moşii

I.11.34. Moşia Lipia

Pachetul numărul 34

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1853 Mai 10 Estract tras din hotărnicia moşiei R2C 555-561

Tufele-Mereilor din Judeţul Buzău, ce se 
învecinează cu moşia Lipia a 
mănăstirii Văcăreşti

2 2 1856 Mai 16 Estractul tras din hotărnicia moşiei Lipia a R2C 562-563
Mănăstirii Văcăreşti

3 3 1857 Oct. 7 Sentinţa Tribunalului din Buzău, dată în R2C 564-611
pricina alegerii hotarelor moşiei Lipia

4 4 1857 Oct. 7 Idem, Idem R2C612-662
5 5 1860 Apr. 25 Sentinţa Curţii Apelative Sec. II din Bucureşti, R2C 663-669 

dată în pricina hotărniciei moşiei Lipia 

4 4 1845 Dec. 26 Copie după hotărnicia moşiei Ciura sau R2C 399-405
Lespezeanca, ce se învecinează cu 
moşia Urseşti

5 5 1853 Mar. 6 Estractul tras din hotărnicia moşiei Urseşti a R2C 406-407
schitului Barbu, metohul Mănăstirii Văcăreşti

6 6 1861 Iun. 6 Seninţa Tribunalului districtului Buzău, dată R2C 408-479
în pricina formăluirii hotărniciei moşiei 
Voineşti, Râioşi etc. De către vecinii răzeşi

7 7 1861 Apr. 11 Sentinţa Tribunalului Buzău, dată în pricina R2C 480-486 
formăluirii hotărniciei moşiei Ciura sau 
Lesperile, de către vecinii răzeşi 
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I.11.35. Hanul din Bucureşti numit al lui Filipescu

Pachetul numărul 35

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 7221 Mar. 10 Copie după o carte Domnească către R2C 673-676

1713 Iordache vel Clucer, prin care îi dă să ţină 
un han cu pivniţă şi case în Bucureşti

2 2 1842 Iul. 11 Actul de danie al Zmarandei şi Rucsandra, R2C 677-683
către Mănăstirea Văcăreşti, pentru partea
lor de loc, adeverit de Departamentul 
Dreptăţii, scris în limba greacă  

I.11.36. Hanul numit Constantin Vodă

Pachetul numărul 36
Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1764 Dec. 15 Traducere după o mărturie scrisă de Gheorghe R2C 691-696

Starostea şi şi alţi martori, declarând că s-au
vândut prin mezat odăile de la Constantin 
Vodă ale lui Baba Dinu şi Manole Cojocaru 
pentru răfuirea creditorilor (limba greacă)

2 2 1767 Ian. 1 Traducerea după cartea lui Nicolae Lazăru, R2C 697-702
prin care declara că a vândut lui Mina 
Argintaru, prăvălia ce avea la hanul 
Constantin Vodă, subscrisă de mai mulţi 
martori (limba greacă)

3 3 1826 Iul. 28 Anaforaua a doi boieri, către Domn, dată în R2C 703-709
pricina dintre Egumenul Mănăstirii Sfântul 
Gheorghe şi Egumenul Mănăstirii Văcăreşti 
cu Rot Spiţarul, pentru chiria unei prăvălii din 
Hanul Constantin Vodă, însoţită şi de 
Divanul Ţării Româneşti

4 4 1828 Oct. 4 Copie după sentinţa Divanului Ţării R2C 710-713
Româneşti în pricina de mai sus

5 5 1829 Iun. 18 Un act scris în limba greacă R2C 714-725  
6 6 1833 Dec. 7 Copie după testamentul Catincăi Miuoara, R2C 726-734

prin care lasă..........asupra averii sale, 
pe copii lui Ioniţă...

7 7 1846 Sep. 12 Actul de vânzare al Raliţii Boiaroglu şi altu R2C 735-738
soţului său către Evdochia Ilioschi pentru o 
prăvălie de lângă Constantin Vodă

8 8 1849 Dec. 19 Sentinţa Tribunalului Ilfov Sec. I dată în  R2C 739-746
procesul dintre Epitropia Mănăstirilor 
Sfântului Mormânt cu Suzana Ciocanili, 
pentru plata unui embatic al unei case din 
Hanul lui Constantin Vodă
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I.11.37. Viile de pe vatra Mănăstirii Văcăreşti 
din Judeţul Ilfovului

Pachetul numărul 37

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1808 Sep. 3 Zapisul Mănăstirii Văcăreşti, prin care R2C 800-802

recunoaşte lui Ene Dulgherul, dreptul de a 
stăpâni nişte vii cu embatichiu anual de pe 
moşia Vatra a Mănăstirii Văcăreşti

2 2 1843 Mar. 9 Zapisul Marincăi, către naşul său Anastase R2C 803-804
Ion, prin care îi vinde jumătate din parteaa sa 
ce este pe moşia Mănăstirii Văcăreşti

3 3 1845 Oct. 1 Zapisul Marincăi cu soţul său Dinu, către 805-806
Radul Cârciumarul, prin care îi vinde 
un răzor de vie de pe moşia 
Mănăstirii Văcăreşti

4 4 1846 Feb. 21 Zapisul lui Druncea către Radu Dărăsteanu R2C 807-809
prin care vinde două răzoare vie de pe moşia 
Mănăstirii Văcăreşti

5 5 1846 Iul. 21 Zapisul lui Tudor din Stoian plugaru, către R2C 810-812
Ion Băsceanu prin care-i vinde patru pogoane 
vie pe moşia Mănăstirii Văcăreşti

6 6 1846 Iul. 22 Înscrisul lui Ioan Băsceanu prin care declară  R2C 813-814
că via ce a cumpărat de la Ghenu Dulgherul  
a cumpărat-o pe seama Egumenului 
Mănăstirii Văcăreşti

7 7 1846 Feb. 3 Certificatul subscris de mai mulţi martori din R2C 815-817
oraşul Castoria (Macedonia) prin care Stefan 
Teodoru, însărcinează pe fratesău, a primi 
averea unchiului lor situată în Bucureşti

8 8 1848 Feb. 2 Actul de cesiune prin care Gheorghe Teodoru, R2C 818-819 
cedează în stăpânirea Mănăstirii Văcăreşti (grec)
via, fosta poprietate a unchiului său

9 9 1849 Aug. 31 Sentinţa Judecătoriei Ilfov, Sec. I, dată în R2C 820-827
pricina Egumenului Mănăstirii Văcăreşti, 
pentru arendă de moşie

9 9 1850 Oct. 30 Sentinţa Curţii de Apel Sec. I din Bucureşti, R2C 747-750
dată în pricina dintre Epitropia Mănăstirilor 
Închinate, cu Suzana Ciocaneli, în pricina 
de mai sus

10 10 1850 Oct. 30 Idem, Idem R2C 751-754
11 11 1862 Ian. 22 Sentinţa Curţii de Apel din Bucureşti Sec. I dată R2C 755-789 

în pricina dintre Suzana Ciocuneli cu 
Egumenul Mănăstirii Văcăreşti, pentru 
dărâmarea unei părţi de case din Hanul 
Constantin Vodă 
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10 10 1850 Nov. 24 Sentinţa Judecătoriei Ilfov, sec. I, dată în R2C 828-833
pricina dintre Epitropia Mănăstirilor Sfântului 
Mormânt, cu Paharnicul Manache pentru o 
vie de pe vatra Mănăstirii Văcăreşti

11 11 1851 Feb. 14 Actul de învoială al lui Pahomie cu Egumenul R2C 834-836
Văcăreşteanu pentru via de pe vatra mănăstirii

12 12 1853 Iun. 13 Sentinţa Curţii Apelative Sec. I din Bucureşti, R2C 837-842
dată în pricina dintre Egumenul 
Mănăstirii Văcăreşti

13 13 1853 23 Idem, Idem, dată în pricina dintre Mănăstirea R2C 843-846
Văcăreşticu Răducan Ion, pentru plata de 
otaştină a viei de pe moşia Mănăstirei

14 14 1853 Dec. 1 Sentinţa Curţii de Apel Sec. I, din Bucureşti, R2C 847-850
dată în procesul dintre Mănăstirea Văcăreşti 
cu Tiţa Dincă, pentru plata de otaştină viei 
de pe moşia Mănăstirii

15 15 1854 Oct. 4 Înscrisul lui Adolf Sponer, prin care se R2C 851-852
îndatorează a plăti la Mănăstirea Văcăreşti, 
embatichiu pentru 15 pogoane prisosul ce 
a ieşit la măsurătoare viei sale

16 16 1855 Apr. 5 Sentinţa Curţii Apelative Sec. I, dată în 
procesul dintre Dumitru Grădinaru cu 
Epitropia Mănăstirilor Sfăntului Mormânt, 
pentru nişte vie, luată pe nedrept de 
către Mănăstirea Văcăreşti

17 17 1855 Apr. 9 Sentinţa Curţii Apelative Secţia I, dată în R2C 860-863
pricina dintre Andrei Gheorghiu cu 
Epitropia Mănăstirilor Sfântului Mărmânt 
pentru neîngăduirea ce-i face la stăpânirea 
unei vii de pe moşia mănăstirii Văcăreşti

18 18 1855 Sep. 5 Copie după sentinţa Înaltei Curţi dată în R2C 864-867
pricina dintre Epitropia Sfântului Mormânt 
cu Nicolae Vâlceanu Covaciu pentru două 
pogoane de vie

19 19 1855 Oct. 9 Copie după actul supleantului Judecătoriei R2C 868-870
Ilfov Sec. I încheiat în privinţa procesului din-
tre Mănăstirea Văcăreşti cu Ştefan Ion pentru
împietrire de vie, legalizat de acest Tribunal

20 20 1856 Mar. 20 Sentinţa Tribunalului Civil Sec. I, dată în R2C 871-880
pricina dintre Epitropia Sfântului Mormânt, 
cu preotul Dobre şi alţii pentru nesupunere 
la plata dijmei a viilor de pe 
moşia Mănăstirii Văcăreşti

21 21 1856 Oct. 31 Sentinţa Curţii de Apel Sec. I dată în pricina R2C 881-883 
dintre Epitropia Sfântului Mormânt cu Stefan, 
pentru via de pe moşia Văcăreşti 

22 22 1857 Mai 10 Sentinţa Judecătoriei Civile Ilfov Sec. I, dată  R2C 884-890
în pricina dintre Ivanca văduva epitroapa 
nepotului său Ilie, cu Mănăstirea Văcăreşti 
pentru o vie 
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23 23 1859 Mai 27 Copie după actul de învoială al lui Andreiu R2C 891-893
Gheorghiu cu Chirul Văcăreşteanul 
pentru o vie

24 24 1859 Mai 27 Sentinţa Înaltei Curţi, dată în procesul dintre R2C 894-901
Dimitrie Grădinaru cu egumenul Mănăstirii 
Văcăreşti pentru o vie de pe lunca 
vetrei Mănăstirii

25 25 1859 Oct. 29 Copie după actul aducerii la îndeplinire a R2C 902-904
Sentinţei Înaltei Curţi, în privinţa prigonirii 
dintre Epitropia Sfântului Mormânt cu 
moştenitorii lui Nicolae Vâlceanu pentru o 
vie din dealul Văcăreşti

26 26 1860 Sep. 21 Sentinţa ÎnalteiCurţi, dată în procesul dintre R2C 905-907  
Mănăstirea Văcăreşti cu Ioniţă Jurcea pentru 
otaştina viei de pe vatra Mănăstirii

27 27 1860 Oct. 19 Înscrisul lui Dumitru Grădinaru, legalizat de R2C 908-910
Comisia Coloanei Albastru, prin care declară 
că şi-a primit dreptul de despăgubire de la 
Mănăstirea Văcăreşti, pentru o vie de pe 
vatra Mănăstirii Văcăreşti

28 28 1861 Mai 30 Înscrisul lui IoniţăJurcea dat de Egumenul R2C 911-912
Mănăstirii Văcăreşti, de primirea a lei 1000 
pentru o vie, ne mai având nici o pretenţie

29 1843 Mar. 18 Bucureşti. Tabel cu expunerea întinderii R2C 913-914
pădurilor de pe moşiile mănăstirilor din Orig. grecesc
Valahia Mare în ..... ale Sfântului Mormânt,  
de lemnele existente şi preţul lor

30 1850 Registru cu citaţii expediate egumenilor R2C 915-921
mănăstirilor închinate Sfântului Mormânt 
pentru a se prezenta la diferite procese

31 1850 Tabel de preţurile cu care s-au arendat  R2C 922-930
moşiile mitropoliei, ale episcopilor şi ale Orig. grecesc
mănăstirilor..... neînchinate

32 1850 Însemnar de cheltuielile ce urmează să se facă R2C 931-933
1853 pentru repararea hanului Constantin Vodă Orig. grecesc

33 1850 Catastif de numele ce au de dat la locurile de R2C 934-935
1855 închinare mănăstirile închinate Sfântului Orig. grec

Morânt, la Sinai, eparhiilor din Rumelia, 
patriarhiei de Alexandria şi Antiohia, 
însumând 930955 de groşi

34 1851 Listă de moşiile mănăstirilor închinate R2C 936-947
Sfântului Mormânt cu indicarea în ce judeţ Orig. grec
sunt situate, care a fost arenda pe anul 1848 
şi care pe anul 1851

35 1851 Registru de înscrierea veniturilor realizate R2C 948-969
1853 de mitropolii, episcopii şi mănăstirile Orig. grec

neînchinate din arenda moşiilor pe anul 1849 
şi pe cel din urmă şi şi diferenţele dintre 
aces......an şi anul 1849
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36 1851 Listă de moşiile mănăstirilor închinate ale căror R2C 970-980
1853 termen de arendare se încheie în anul viitor şi Orig. grec

de acareturilor acestora care au fost arendate
37 1852 Listă de veniturile aproximative a  R2C 981-993

mănăstirilor închinate aghiotosite, sinaitice Orig. grec
şi a celor închinate la Patriarhia de 
Alexandria şi Antiohia

38 1853 Ian. Registru pentru trecerea veniturilor obţinute R2C 994-1031
de cele 43 de mănăstiri închinate din Orig. grec
arendarea moşiilor prin licitaţie

39 1853 Registru pentru trecerea citaţiilor expediate R2C 1032-1042
mănăstirilor închinate spre a se prezenta prin Orig. grec
reprezentanţii lor la diferite procese

40 1854 Listă de moşiile mănăstirilor închinate sfântului R2C 1043-1049
Mormânt, cu indicarea judeţului în care sunt Orig. grec
situate, precum şi cu sumele de bani cu care 
au fost arendate prin licitaţie

41 1854 Registru de înscrierea....... la proces expediate R2C 1050-1060
egumenilor mănăstirilor închinate Orig. grec

42 1860 Aug. 1 Însemne de diferite plăţi personalului R2C 1061-1062
schitului...... Orig.grec

43 1860 Aug. 27 Poxa Iancu şi alţii doi se învoiesc cu Epitropul R2C 1063-1065
Sfântului Mormânt.......... hanul Constantin Original
Vodă al Mănăstirii Văcăreşti şi să..... terenul 
curţii acesteia cu 21000 de lei plătiţi în trei rate

44 1862 Iun. 19 N. Ruegy se învoieşte cu Epitropia Sfântului R2C 1066-1068
Mormânt să procure un orologiu cu două original
cadrane pentru clopotniţa bisericii Mănăstirii 
Văcăreşti cu preţ de 300 de galbeni, fără 
transportul de la München. Montarea i se va 
plăti separat

I.11.38. Fondarea şi înzestrarea unei biserici din Râmnicul-Sărat

Pachetul numărul 38

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1781 Sept. 24 Un act în limba greacă R2C 1072-1075
2 2 1786 Mar. 7 Copie legalizată după actul de danie al R2C 1076-1080

Pitarului Asanache Niculescu, prin care 
înzestrează cu toată averea sa, o biserică din 
Râmnic, ce au fost făcută de dânsu, şi o 
închină la Sfântul Mormânt

3 3 1818 Ian. 20 Ioan Ghe. Caragea V.V. întăreşte anaforaua R2C 1081-1085
veliţilor boieri în pricina dintre arhimandritul
Gavriil, egumenul mănăstirii Mihai Vodă, 
Matei polcovnicul din Perieţi şi alţii cu 
Atanasie Dimitrie care a cumpărat moşia 



375DOCUMENTE

I.11.39. Mănăstirea Văcăreşti

Pachetul numărul 39

Nr. de Nr. An Luna Ziua Cuprinderea pe scurt a documentului Observaţii  
ordine doc. 
1 1 1835 Listă nominală de cei ce au vii pe moşiile R2C 1090-1111 

1840 mănăstirii Văcăreşti cu specificarea otaştinei Orig. grec
ce dau pe fiecare an şi suprafaţa viei

2 2 1836 Iun. 18 Catagrafia de averea mobilă şi imobilă a R2C 1112-1124
mănăstirii Văcăreşti luată în primire de noul 
egumen, arhimandritul Modest

3 3 1838 Apr. 23 I. Stoianovici atestă că moşu Şerban a plătit R2C 1125-1126
5 lei embaticul locului pe perioada de la 
23 aprilie 1838 până la 23 aprilie 1839

4 4 1840 Listă nominală de cei ce au vii pe moşiile R2C 1127-1172
1845 Mănăstirii Văcăreşti, cu indicarea otaştinei Orig. grec

anuale şi suprafeţei viei
5 5 1840 Egumenul Mănăstirii Văcăreşti reînnoieşte R2C 1173-1174

1845 actul de arendare a unei vii de pe moşia Orig. grec
mănăstirii către Stoian Ponciu

6 6 1842 Oct. 21 Bucureşti. Iov, exarhul mănăstirilor închinate R2C 1175-1178
atestă că mănăstirea Văcăreşti având judecată Orig. Grec 
cu paharnicul D. Isarid, pentru arendarea şi copie
moşiei Drăgăneşti, sau s-a învoit şi i-o mai 
arendat-o pe trei ani cu 3500 de groşi pe an

7 7 1845 Noi. 8 Catagrafia de avere a Mănăstirii Văcăreşti R2C 1179-1193
predată noului egumen, arhimandritul Iov şi 1194-1209

Orig. Şi copie 
grecească

8 8 1845 Pomelnicul mănăstirii Văcăreşti începând cu R2C 1210-1212
1850 ctitorul, Nicolae Mavrocordat, cuprinzând şi Orig.

diferite feţe bisericeşti
9 9 1845 Şase caiete cu axioane şi alte rugăciuni R2C 1213-1240

1855 Cop.grec.
10 10 1849 Lista suveranilor pomeniţi la slujba liturghiei R2C 1241-1243

1853 Nicolae Pavlovici cu soţia Alexandra Orig. grec
Teodorovna, Barbu Dimitrie Ştirbei cu soţia 
Safta şi fii ei

Bărăganu din Jud. Ialomiţa a răposatei 
(bănesei Elena) Moruzoaia, cu ale cărei hotare 
încalcă moşiile jeluitorulor. Anaforaua din 
mai 29 orânduirea.... din iunie 18

4 4 1857 Iul. 5 Bucureşti, Chiril, arhimandritul şi egumenul R2C 1086-1087
Mănăstirii Văcăreşti scrie mitropolitului că a Orig. grec
primit de la logofătul C. C. Şuţu, 92 de 
galbeni împărăteşti şi 10 şfanţi şi jumătate 
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11 11 1850 Mai 18 Preotul Ioan, Petru cârciumarul şi alţii atestă R2C 1244-1246
că Ştefan Ivan şi-a sădit de mai bine de original
30 de ani o vie pe moşia Mănăstirii Văcăreşti, 
plătind otaştina 5 vedre la suta de vedre

12 12 1850 Listă nominală de cei ce au vii pe moşiile R2C 1247-1249
1858 Mănăstirii Văcăreşti cu indicarea otaştinei Orig. grec

anuale în bani şi suprafaţa viei
13 13 1852 Apr. 24 Soare, fiul lui Dobre din mahalaua Cărămidari R2C 1250-1252

vinde lui Petrache, fiul lui Gheorghe din 
mahalaua Staicului o vie pe moşia Mănăstirii 
Văcăreşti cu 565 de lei

14 14 1852 Listă de embaticarii Mănăstirii Văcăreşti cu R2C 1253-1267
specificarea embaticului achitat pe anii Orig.
1852-1853

15 15 1853 Feb. 13 Duhovnicul Mihai, Zana, ginerele lui Petru R2C 1268-1269
şi Radu Petre din mahalaua Dobroteasa 
atestă că Anica, fiica lui Dumitru cizmarul 
din această mahala, a fost căsătorită cu 
răposatul Petre Sara cărciumarul, este văduvă 
şi are de crescut două fete mici

16 16 1853 Apr. 23 Epitropia Sfântului Mormânt face cunoscut R2C 1270-1271
locuitorilor care au termen cu chirie pe vatra 
Mănăstirii Văcăreşti, că se prelungeşte 
contractul încă pe 5 ani urmând ca în loc de 
embaticul locului de casă să facă 20 de zile de
clacă, iar pentru vie şi oleu obişnuita otaştină

17 17 1853 Noi. 18 Nicolae Rusu se angajază faţă de egumenul R2C 1272-1273
Mănăstirii Văcăreşti, Iov, să fie epistat pe 
moşia Vatra mănăstirii, strângând toate 
veniturile şi predându-le.....

18 18 1855 Ian. 31 Nicolae Rusu declară că deşi a arendat prin R2C 1274-1276
mezat moşia Vatra Plătăreştilor şi moara, cu 
arendă anuală de 75 200 lei, Iov văcăreşteanu, 
epitropul mănăstirilor închinate la Sfântul 
Mormânt, i-a scăzut 5200 de lei pe an

19 19 1855 Ian. 31 Nicolae Rusu atestă că a primit de la Iov R2C 1277-1278
văcăreşteanu 5000 de groşi, leafa sa pentru 
epistoria Vatra Văcăreştilor

20 20 1855 Mai 15 Însemnare de cheltuielile făcute de  R2C 1279-1281
mănăstirea Văcăreşti cu plata mitropo-litului 
a psaltului şi a altor slujitori la slujba 
religioasă din unele sărbători  

21 21 1855 Însemnare de..... în pogoane a luncii R2C 1282-1283
1860 Mănăstirii Văcăreşti şi de venitul pe care îl Orig. grec

primeşte din vii, grădinărit şi ierbărit
22 22 1856 Ian. 11 Nicolae rusu atestă că a primit de la R2C 1284-1285

Arhimandritul Iov, egumenul mănăstirii 
Văcăreşti, plata cuvenită pentru slujba de 
epistat pe moşia Vatra Văcăreştilor
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21 21 1855 Însemnare de..... în pogoane a luncii R2C 1282-1283
1860 Mănăstirii Văcăreşti şi de venitul pe care îl Orig. grec

primeşte din vii, grădinărit şi ierbărit
22 22 1856 Ian. 11 Nicolae rusu atestă că a primit de la R2C 1284-1285

Arhimandritul Iov, egumenul mănăstirii 
Văcăreşti, plata cuvenită pentru slujba de 
epistat pe moşia Vatra Văcăreştilor

23 23 1857 Mar. 18 Un meşter se tocmeşte cu Chiril văcăreşteanu R2C 1286-1293
epitropul mănăstirilor închinate Sfântului 
Mormânt, să construiască la Mănăstirea 
Plătăreşti casele egumeneşti cu dependinţele 
respective, grajdi şi şopron, folosind oamenii 
lui (ai meşterului)...la data de 26 Oct. Şi 
urmând a fi plătit după suprafaţa lucrată, 
primind arvună 80 000 de lei (concept)

24 24 1858 Mai 16 Epitropia Sfântului Mormânt scrie Poliţiei R2C 1294-1295
Capitalei că Nicolae Mareş, arendaşul moşiei 
Găgeni judeţului Buzău a Mănăstirii 
Văcăreşti nu şi-a achitat arenda şi care să 
împlinească 6650 de lei de la chezaşii lui

25 25 1862 Mar. 7 Mihalache Mustăţea dă mărturie la......lui R2C 1296-1298
V. Negrescu, arendaşul moşiei Văcăreşti, că răs-
punde la orice pretenţii va ridica careva asupra 
viei din Dealul Văcăreştilor a copilei pe care o 
epitropiseşte el şi pe care vie a vândut-o lui 
Stan, fiul lui Mihai, ca să poată mărita copila. 
Legalizată de Consiliul Comunei Leordeni

26 26 1826 Iul. 16 P. Moescu cere lui Chiril Văcăreşteanu, R2C 1299-1301
exarhul moşiilor Sf. Mormânt să fie angajat ca
epistat la o moşie cu moară ca să-şi plătească 
datoriile către Mihalache

27 27 1862 Iul. 27 Ioniţă Mihai şi soţia sa vând lui Vasile un răzor R2C 1302-1304
de vie pe moşia Mănăstirii Văcăreşti, plătind 
otaştină la această mănnăstire, cu 750 de lei

28 28 1862 Aug. 22 Prefectura Jud. Buzău, face cunoscut egume- R2C 1305-1307
nului Mănăstirii Văcăreşti, locotenent provizo-
riu al mănăstirii Bradu că această mănăstire 
datorează impozitul financiar pe anul 1860-1861
în sumă de 12 506 lei şi cere a-i achita

29 29 1862 Aug. 29 Locţiitorul de egumen al mănăstirii Bradu R2C 1308-1310
face cunoscut Prefecturii Jud. Buzău, că 
impozitul şi taxa funciară datorată de numita 
mănăstire este de 11 636 de lei, iar 12 506 lei 
cu care i s-a comunicat

30 30 1863 Iun. 19 Bucureşti-Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii R2C 1311-1313
Publice din 18 iunie în legătură cu măsurile ce 
s-au luat pentru asigurarea obiectelor preţioase
şi a documentelor de la mănăstirile pământene 
zise închinate, cerându-i să dea tot concursul 
comisiei ce se va prezenta din partea 
Guvernului. Anexă decretul Orig. Imperial
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31 31 1863 Iun. 24 Ministerul Cultelor şi instrucţiunii Publice R2C 1314-1315
face cunoscut Epitropiei Mănăstirii Văcăreşti, 
că a delegat pe C. Boliac a primi de la acea 
mănăstire documentele mănăstirilor Comana, 
Plătăreşti, Negoeşti, Gruiu, Căluiu, Rzvan şi 
Sfântu Sava închinate Sfântului Mormânt

32 32 1862 Mai 26 Tabel de moşiile mănăstirilor închinate cu R2C 1316-1323  
indicaţia numelui celui care sânt arendate 
şi preţul

Nr. de Nr. Data Cuprinderea pe scurt a documentului Moşiile  
ordine dosar 
1 36 1837 Hotărnicia moşiei Ungheni a Mănăstirii, urmată Ungheni-122 file

de …Zefchide
1bis 1799 Dosarul în formă de condică ăn care se află traducţiunea 

legalizată după hrisovul lui Alexandru Moruzi 
V.V. Domnul ţării Româneşti, relativ la regulile pentru 
orânduirea Egumenilor la mănăstirile foste închinate

2 2 1839 C. Pădeanu cu stira pentru o cârciumă făcută pe 52-file
hotarul moşiei Sipua

3 66 1842 Dosar peentru hotărnicia moşiei Iujureni, învecinat Depus cu N. 
iun. 9 cu Câineasca a Mitropoliei (Dâmboviţa) 8750/908

4 63 1842 Dosar pentru hotărnicia moşiei Poroinica a Mănăstirii Idem
Văcăreşti, vecină cu Teţcoiul a Mitropoliei (Dâmboviţa)

6 95 1846 Dosarul hotărniciei moşiei Colfeasca, vecină cu depus cu Nr. 
Coşoaia a Mitropoliei (Vlaşca (file 235) 3630/ 907 M..D.

7 29 1846 Idem pentru hotărnicia moşiilor Statului Vatra Depus cu Nr.
mai 11 mănăstirii Văcăreşti şi călcări de vecini (foi 610) 40574/110

8 20 1847 Hotărnicia moşii Turbaţi a Domnului V. Porumbaru, Turbaţi
vecină cu moşia Turbaţi a Mănăstirii

9 13 Ne răspunderi de arenile moşiei
10 14 Hotărnicia moşiei Porcăreni şi Miceşti a lui Ianache Porcăreni şi 

Muhudarghin, vecină cu moşia Mirea a Mănăstirei Miceşti
11 3 Feluri de pricini întâmplate 235-file
12 5 1847 Clădiri din nou şi reparaţii făcute la acaretele 8-file

Mănăstirii
13 15 Catagrafia ţiganilor desrobiţi p. I. 200 file;

p. II. 241 File
14 7 Sloboziri de lemne din durale Mănăstirii

I.12. Inventar 282 Bunuri Publice Ţara Românească20

Pachetul numărul 1

20 Acest inventar se află la Arhivele Naţionale din Bucureşti şi a fost copiat de noi în pe-
rioada cât am cercetat aici aceste documente. Inventarul nu este publicat existând numai în formă
de manuscris.
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15 82 Hotărnicia moşii Popeştii de Jos a casei răposatului Popeşti
I. Prejbeanu, vecină cu moşia StăneştiMănăstirii

16 23 Hotărnicia moşii Pârlita din Teleorman a Mănăstirii Pârlita
făcută de Zefchide

17 18 1847 Hotărnicia moşii Ciura sau Lespezeanca a schitului Ciura sau 
Lespezile, vecină cu moşia Urseşci a schitului Barbu Lespezeanca
metoh al Mănăstirii 

18 61 Depărtarea arendaşului moşiei Vetrei Mănăstirii Vatra Mănăstirii
19 46 1847 Hotărnicia moşii Turbaţii de Sus a Mănăstirii Turbaţi

de I. Zefcgide
20 6 Abuzurile urmate de arendaşii moşiilor, în rivinca 

drepturilor propietăţilor
21 16 1847 Hotărnicia moşii Vatra Mănăstirii făcută de I. Zefchide Vatra Mănăstirii
22 21 Hotărnicia moşiilor Clicorul şi Ludăneasca a 

beizadelelor Ghica, vecină cu Didescii Mănăstirii
23 58 Hotărnicia moşiei Goleşti a Mănăstirii
24 22 Hotărnicia Moşiei Mirceşti dim Muscel a lui I. 

Popescu vecină cu Miceştii a Mănăstirii
25 24 Hotărnicia moşiei Duceşti Foiasca şi Stărmaţii din 

Teleorman a Mănăstirii
26 11 Vânzări de vii şi locuri cu embatic după moşia 

Vatra Mănăstirii
27 25 Părinţii nepărsnicului Ilie cu Mănăstirea pentru o vie
28 27 M. Musceleanu cu mănăstirea pentru hotarul moşiei 

bădenii Miluiţi
29 28 Hotărnicia moşiei Bădeni şi Petroaia, vecină cu moşia 

Bădenii a Schitului Barbu
30 29 Hotărnicia moşiei Suroaia a Mănăstirii
31 30 Hotărnicia moşiei Spătărei din Teleorman a Mănăstirii
32 4 Ajutorul dat celor mântuiţi de focul de la 23 martie
33 32 Hotărnicia moşiei Jugureni a mănăstirii
34 34 1847 Hotărnicia moşiei Strachina Slobozia lui Enache, 

iun. 5 vecină cu moşia Berteşti a Mănăstirii
35 12 Preoţi ce se orânduiesc pe la moşiile Mănăstirii
36 35 Hotărnicia moşiei Broşteni a mănăstirii
37 31 Împietrirea domeniului Brăila de I. Predidici, vecină 

cu Berteştii Mănăstirii
38 44 1847 Hotărnicia moşiei Poroinica a mănăstirii
39 47 1847 Hotărnicia moşiei Glodeanu Cârligu a mănăstirii
40 49 Hotărnicia moşiei Ghimpaţi
41 49 Hotărnicia moşiei Tânganu
42 53 Hotărnicia moşiei Persica
43 57 Hotărnicia moşiei Faraoanele
43bis 54 Hotărnicia moşiei Mirceasca
44 37 Hotărnicia moşiei Bădenii Miluiţi a schitului Barbu
45 59 Hotărnicia moşiei Greci şi D.C. Cornescu vecină 

cu moşia Jugureni a mănăstirii
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46 8 Faceri de biserici pe la moşii
47 60 Hotărnicia moşiei Sundila a D. Maria Carabuloaia 

vecină cu Buşetii a mănăstirii
48 65 Hotărnicia moşiei Colfeasca a mănăstirii
49 100 Mănăstirea cu Pahomie Ierodiaconul pentru o vie
50 62 Hotărnicia moşiei Buzeştii a mănăstirii
51 64 Hotărnicia moşiei Sărata, a Doamnei Sultana 

Hrisoscoleni vecină cu moşia Bădeni a schitului Barbu
52 10 Primirea de vrafuri ieşite din tipar
53 67 Hotărnicia moşiei Cuştureni a schitului Pasărea, 

vecină cu moşia Stăneşti a mănăstirii
54 68 Hotărnicia moşiei Căzăneşti a domnului S. Balaban, 

vecină cu moşia Tânganu a mănăstirii
55 69 Hotărnicia moşiei Lăceni a doamnei Lusandra 

Porumbaru vecină cu Pârlita a mănăstirii
56 9 Tăieri împăduriri de către arendaşii fără voia 

mănăstirii
57 55 10 iul. Dosarul pentru hotărnicia moşiei Goştinari sau Coeni 

1847 din judeţul Ilfov
58 101 Mănăstirea cu N. Vatceanu pentru două pogoane de vie
59 56 Hotărnicia moşiei Stăneşti
60 84 1847 Hotărnicia moşiei Costeşti a moştenitorilor 

Coteşti, vecină cu Goleştii mănăstirii
61 70 Învoiala urmată între mănăstire cu D. Vilacnos 

pentru nişte clădiri făcute la hanul Filipescu
62 71 Hotărnicia moşiei Clina şi Căldăraru a mănăstirii 

Radu Vodă, vecină cu moşia Tânganu a mănăstirii
63 74 Mănăstirea cu răposatul M. Filipescu, pentru o 

cârciumă ce s-a făcut la satul Sălioarele
64 52 Hotărnicia moşiei schitului Drăgăneşti
65 121 Dosarul pentru repararea şi dărâmarea hanului 

Constantin Vodă şi pretenţia doamnei 
Lusandra Ciocaneli

66 Supliment la dosarul K 60
67 72 Îngrijirea cutiilor satelor magaziilor de rezervă
68 75 Mănăstirea cu obşteasca Epitropie, pentru călcarea

moşiei Salcia a schitului Barbu
69 78 Hotărnicia moşiei Mărunţişu a domnului C. Patescu, 

vecină cu Jugureii a mănăstirii
70 102 Mănăstirea cu Andreu Gheorghe Bumbăcariu 

pentru o vie
71 76 Hotărnicia moşiei Berteşti
72 77 Strâmtări şi aşezări la locuitorii pe la moşiile mănăstirii
73 79 Hotărnicia moşiei Segarcea a doamnei Lusandra 

Şuţu, de valmoşie cu mănăstirea Argeş, vecină cu 
moşia Şuroaia a mănăstirii

74 80 Hotărnicia moşii Pietroaia a Doamnei Teodori  
Robescu, vecină cu moşia Faraoanele a mănăstirii
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75 81 1848 Hotărnicia moşiei Cusoaia a Sfintei Mitropolii, 
vecină cu Colfeasca a mănăstirii

76 89 Pentaizlazurile după moşiile mănăstirii
77 85 Hotărnicia măşiei Macoveiu a Doamnei Bibescu, 

vecină cu Ruşeţu a mănăstirii
78 86 Hotărnicia moşieiBrosceni a moşnenilor Brosceni 

vecină cu Turbaţii mănăstirii
79 87 Hotărnicia moşiei Fundulea a mitropoliei vecină cu 

Fundulea mănăstirii
80 1 Întocmirea Eforiei şi Epitropii Sf. Mormânt
81 31 Hotărnicia ms. Melchezoaica din judeţul R. Sărat 

proprietatea mănăstirii Văcăreşti învecinată cu ms. 
Vărzăreşti a Sfintei Mitropolii

82 4 1849 Tăieri de lemne în feluri de trebuinţe după 
cererea stăpânirii

83 93 Mănăstirea cu M. Papadopol pentru chiria unor 
prăvălii şi cârciumi din hanul Constantin Vodă

84 3 Înfiinţarea unei epitropii a Sfântului Mormânt
85 2 Orânduiri şi depărtări egumenilor Mănăstirilor 

Sfântului Mormânt
86 103 Mănăstirea cu doamna Reghina Rot Spiţereasa, 

pentru o prăvălie din hanul Constantin Vodă
87 88 Hotărnicia moşiei Malcăzoaia a mănăstirii
88 94 Mănăstirea cu doamna Suzana Ciocaneli pentru 

embaticul unor prăvăliidin hanul Constantin Vodă
89 90 Hotărnicia moşiei Stăneşti a D. S. Arghiropol, 

vecină cu moşia Stăneşti a mănăstirii
90 43 Hotărnicia moşiei Sălcioara
91 91 Hotărnicia moşiei Bădeni a moşnenilor Bădenii, 

vecină cu moşia Găgeni
92 38 Hotărnicia moşiei Lipia a schitului Barbu, metoh 

al mănăstirii
93 104 1849 Mănăstirea cu I. Surcea, pentru o vie
94 5 Răspunderea îndoitei zeciuieli de la moşiile 

Sfântului Mormânt
95 92 Hotărnicia moşiei Ruşi de Vede a bisericii Sfântul 

Spiridon, vecină cu Ţigănia Mănăstirii
96 106 Pentru via lui Răducan Ion Băcanu după moşia Vatra
97 105 Mănăstirea cu Tiţa Dima Pina pentru o vie
98 95 1850 Hotărnicia moşiei Mavrogheni a prinţului 

M. Obrenovicivecină cu moşia Pârlita a mănăstirii
99 6 Pentru ispaşe, păduri şi altele
100 96 Hotărnicia moşiei Miroşi al domnului I. Prededici, 

vecină cu moşia Miroşi a mănăstirii
101 45 Hotărnicia moşiei Cioroianca sau Coada Izvorului 

a Mănăstirii
102 11 Răspunderea zeciuielilor periodului al doilea de la 

moşiile Mănăstirile Sfântului Mormânt
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103 107 1851 Mănăstirea cu Dumitru Grădinaru pentru un loc 
după moşia Vatra

104 97 Pădurarii orânduiţi pentru paza pădurilor mănăstirii
105 8 Catagrafia tuturor pădurilor mănăstirii
106 98 1851 Hotărnicia moşiei Itul, vecină cu moşia 

Găgenii mănăstirii
107 39 Hotărnicia moşiei Urseşti a schitului Barbu 

metohul mănăstirii
108 9 Pentru arenzi pentru anul 1851 înainte
109 10 1851 Hotărnicia moşiei Miroşi a schitului Barbu
110 42 Hotărnicia moşiei Bugeni a schitului Barbu
111 108 Mănăstirea cu Profira Chiriţa Ion, pentru embaticul 

vii sale după moşia Vatra
112 68 1851 Dosar pentru cererea ce face obştea Izraeliţilor Idem cu N.

Şpanioli de a răscumpăra ohebnic un loc pe podul 7466/908
lui Şerban Vodă, al Mănăstirii Văcăreşti, fiindu-i 
trebuincios pentru cimitire (Ilfov)

113 150 1851 Dosar pentru hotărnicia moşii Marcea a moşnenilor 
Tufeşti, ănvecinat cu Vlădiceasca din jud. Argeş a 
Mitropoliei

114 151 1851 Dosar pentru hotărnicia moşiei Creciosul sau Ghimpaţi 
dec. 7 a Mănăstirii Văcăreşti, învecinată cu .....Mitropoliei

115 51 1852 Hotărnicia moşiei Fundulea a mănăstirii
116 99 Hotărnicia moşiei Zoreşti a domnului S. Voinescu, 

vecină cu moşia Fundătura a schitului Barbu
117 15 Zeciuelile Vistiernei pe al treilea şi al patrulea period 

şi pentru şosele
118 48 Hotărnicia moşiei Găgeni a mănăstirii
119 16 Reclamaţiile arendaşilor a se lepăda de arenzi
120 41 Sau Limpezişu şi Cârnitura a schitului Barbu
121 17 Catagrafia periodului I pentru proprietăţi
122 18 1853 Protestele dintre consulaturilor
123 19 Licitaţia moşiilor mănăstirilor Sfântului Mormânt
124 53 1854 Adeverinţe după condiţiile contractelor
125 20 Arendarea moşiilor pe anii de la 1854 până la 1858
126 111 1855 Mănăstirea cu poporonic după vatra mănăstirii

pentru împotrivirea dării legiuitei otaştini
127 21 Pentru lei 19448 pas 24 ce se dau pentru comisia

documentală
128 109 1856 Mănăstirea cu Epitropia Casei răposatului Anghel 

Hagii Pandelie, pentru astuparea unor ferestre
129 22 1856 Măsurile luate în privinţa pădurilor mănăstirii
130 1 În pricina unei grădini închiriată şi vânzarea unei vii
131 110 Mănăstirea cu Nacu Mincovici pentru o vie după 

vatra mănăstirii
132 113 1856 Mănăstirea cu Mitan Gheorghe arendaşu morilor 

Tânganu pentru o casă de moară
133 3 1857 Feluri de pricini întâmplătoare
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134 32 Licitaţia moşiilor mănăstirilor Sf. Mormânt, pe curs 
de cinci ani de la aprilie 1858

135 23 Învoelile depuse la casasfaturilor săteşti după 
proprietăţile Mănăstirile Sf. Mormânt

136 24 Alegerea a doi deputaţi din partea Egumenilor 
Mănăstirilor închinate pentru Divan Adhoc

137 2 În privinţa unor sentinţe judecătoreşti
138 32 1857 Idem pentru executarea sentinţei N. 33/49 dată Depus cu nr. 352

asupra hotărniciei moşiei Şuroaia a Mănăstirii 49779/912
Văcăreşti, despre Şegarcea a Episcopiei Argeş (file 10)
Trunchiul la mănăstirea Sf. Ioan din Focşani sub 
Nr. 14-230.1863 idem pentru executarea Nr. 21/51, 
dată între moşia         a doamnei C. Şuţu şi moşia 
Vărteasca a mănăstirii Sf. Ioan din Focşani şi 
moşia Faraoanele a Mănăstirii Văcăreşti

139 2 1858 Împliniri de arenzi ale moşiilor acelei mănăstiri
140 26 1859 Măsurile luate de Ministerul Cultelor pentru 

veniturile mănăstirilor
141 120 Mănăstirea cu I. Melicescu pentru plata otaştinii şi altele
142 27 Lucările Comisiei de Recesiune
143 27 1860 Chestia mănăstirilor închinate
144 28 1860 Scăzământul arendaşilor ce s-a făcut de comisia 

legislativă
145 29 Impozit şi taxe de transmiteri la moşiile mănăstirii
146 31 Călugării aflaţi la mănăstirile Sf. Mormânt
147 114 Mănăstirea cu D. G. Atanasiu
148 30 Ajutorul la îmbunătăţirea Armatei
149 Mănăstirea cu G. Popescu arendaşul moşiei Jugureni 

şi garantul său D. Leţescu pentru arendă
150 116 Mănăstirea cu D. Harich, arendaşul moşiilor Goştinari 

şi Prundu şi garantul său pentru arendă
151 119 1861 Mănăstirea cu arendaşii moşiei Glodean şi Cârligu 

şi garantul său pentru arendă
152 118 1861 Mănăstirea cu arendaşul moşiei Fundulea şi garantul

său pentru arendă
153 117 Mănăstirea cu arendaşul moşiei Berteşti şi garantul 

său pentru arendă
154 122 Cu Duţă Criveţeanu arendaşul moşiei Urzeşci
154bis 134 1861 Idem pentru prigonirea ce se urmează, între Barbu Depus cu 

nov. Belu cu Epitropia Sfântului Mormânt şi cererea ce face K.33155/909
15 cel dintâi pentru schimb de moşie zile 5 Ilfov

155 124 1862 Procesul intentat de D. Ion Băsceal pentru 
despăgubirea materialului podului Tânganu

156 33 Arendarea moşiilor Mănăstirilor Sf. Mormânt pe curs 
de cinci ani, de la 23 aprilie 1863-1868

157 125 1862 Cu Ianache Panatescu arendaşul moşiei Stănesci
158 52 Chtanţe pentru răspunderea taxtelor
159 126 1863 Mănăstirea cu epitropia Israeliţilor pentru locul de 

cimitir, după vatra mănăstirii
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160 127 Ştatul mănăstirii şi schiturilor
161 1 Cheltuielile bisericii mănăstirii
162 128 Pentru aducerea la îndeplinire pentru moşia Goştiuri
163 66 1863 Idem pentru puprirea a lui 2055 din veniturile Depus cu N. 

mai Mănăstirii Sf. Mormânt (Văcăreşti) a se da în 57990/909
11 despăgubirea Dl. Anghel Sulacol (Ilfov)

164 103 1863 Idem pentru, procesul dintre Hrist. Solocolo cu Idem
iul. 29 Mănăstirea Văcăreşti pentru pagubi de la moşia 

Tângan (Ilfov, file 86)
165 123 1863 Idem pentru poprirea a lui 141,750 din veniturile Idem

aug. 7 Mănăstirii, a se da în despăgubire Domnului 
D. Polizu (Ilfov file 50)

166 136 1863 Idem pentru procesul intentat de D. Ioan Râmniceanu Idem
sep. 24 mănăstirii pentru bani (file 8)

168 201 1863 Idem pentru procesul cu Duţă Crivăţeanu, pentru Idem
arenda moşiei Urseşti (Prohora) file 28

169 246 1863 Idem Pentru procesul de hotarnicul dintre mănăstirea Idem
Văcăreşti şi biserica Sfinţii Arhangheli cu N. Băleanu, 
Beizadelele Ghica şi Zmaranda Rainer (Jud. Ilfov)

170 281 1863 Idem pentru hotărnicia moşiei Drăgăneşti Ţigănia a Idem
mănăstirii Văcăreşti (Jud. Teleorman)

171 396 1863 Idem pentru procesul dintre mănăstirea Văcăreşti cu Idem
vecinii moşiei Persica pentru hotărnicie (Jud. Ialomiţa)

172 396 1863 Idem pentru călcarea proprietăţii statului Jugureni, Idem
de către moşnenii Ulieşti şi Hristache Pecosoescu 
Caracostea şi sechestrarea pădurii după locul în 
litigiu (Dâmboviţa)

173 369 1863 Idem pentru procesul mănăstirii Văcăreşti şi Elena Idem
Bălăceanu pentru hotărnicia moşiei Ceocoveni vecină 
cu Goştinarii (Jud. Ilfov)

174 1 1864 În pricina clopotelor mănăstirii şi nerăspunderile la 
ordinele Ministerului

175 2 Numirea dăruitorilor
176 22 1864 Idem pentru procesul intentat de M... contra lui Depus cu N. 

Ianache Pavelescu şi garantului său Ionescu, pentru 66733/909
arenda moşiei Stăneşti (Ilfov, file 20) de

177 106/ 1864 Idem pentru aducerea la îndeplinire a sentinţei Depus cu adresa
part. I Nr. 17/50 pronunţat asupra hotărniciei moşiei M.D. Nr. 51046

statului, Pârlita Judeţul Teleorman din 3 iulie 1912
178 106/ 1864 idem Idem

part. II
179 62 1864 Idem pentru hotărnicia moşiei Lupşani Cubaţi a lui Idem

Andrei Dobrovici, vecină cu moşiile Burduşele sau 
Persica, Nuceteanca sau Calea Seacă

180 210 1864 Dosar pentru executarea sentinţei 17/58, relativ la Idem
hotărnicia moşiei         în urmă Ilie Rusescu astăzi 
epitropia decedatului Mitropolit Neofit, dspre ale 
statului, Duşanii şi Ghimpaţii (Vlaşca)
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181 163 1864 Idem pentru hotărnicia moşiei statului Găgenii Idem
mănăstirii Jud. Prahova

182 14 1864 Idem pentru procesul formulării hotărniciei moşiei Idem
Severinul a Bisericii Stelei din oraşul Târgovişte 
Jud Dâmboviţa

183 6 1865 Idem pentru Hotărnicia moşiei Turbaţi a Domnului Depus de M.D.
ian. 11 Vasile Marinescu, vecină cu moşia Turbaţi a  cu Nr. 51774/912

mănăstirii Văcăreşti, Dâmboviţa
184 319 Idem pentru procesul intentat de Minister contra Idem

unor locuitori după moşia Bădenii Miluiţi pentru 
expropierea lor din posesia unor vii (Buzău)

185 348 Aprilie idem pentru călcarea moşii Stăneşti (Ilfov) Idem
186 308 Idem pentru hotărnicia moşiei Tânganu a Idem

Mănăstirii Văcăreşti despre vecini (Ilfov)
187 44 1866 Idem pentru călcarea moşii Postăvari, de către Idem cu N. 

apr. arendaşul moşiei Tânganu şi procesul intentat de 71476/909
21 Pandele Eliad arendaşul moşiei Postăvari (Ilfov file57)

188 56 1866 Idem pentru procesul intentat de D.V. Mihail pentru Idem
nov. pretenţia din facerea unui pod la moşia Tângan 
11 (Ilfov file 23)

189 326 1866 Idem pentru călcarea moşiei Faraoanele Goleşti şi Idem cu Nr. 
Malcazoaia (R. Sărat) 552/26/912

190 442/I 1867 Idem pentru aducerea la îndeplinire a sentinţei Idem
Nr. 20/54 la moşia Faraoanele despre Vălănescu sau 
Culoianu (R.S)

191 442/II 1867 Idem pentru aducerea la îndeplinire a sentinţei Idem cu Nr. 
Nr. 20/54 la moşia Faraoanele despre Vlănescu sau 55426/912
Calvian (R. Sărat)

192 175 1868 Idem pentru hotărnicia moşiei Cornineasca a  Idem N.
Domnului Colonel Teodor, despre vecinătăţi moşiile 5723/912
statului ce se află la Ghimpaţi sau Creţoiu Epurescii, 
Bila sau Uda şi Tânganul Vlaşca

193 240 Idem pentru călcarea moşiei Mogoşeşti sau Sulzia a Idem
Mănăstirii Văcăreşti de vecinul Soteianul din
Bucureşti (Buzău)

194 25 1869 Idem pentru procesul intentat de farmacişti Ionf        Idem cu N. 
aug. Statului, pentru reparaţia unei prăvălii Nr. 2 80586/909
11 din       Şerban Vădă (Ilfov, file 38)

195 35 1869 Idem pentru călcarea moşii Miceasca de către Ion Idem
Micescu precum şi tăiere de pădure. Muscale

196 207 Idem pentru hotărnicia moşii Ciumelnicu Vitanul şi 
Bâtseştii a domnului D. Vreas, vecină cu Vatra
M. Văcăreşti

197 370 Idem pentru călcarea moşii Văcăreasca Ialomiţa
198 6 1872 Idem hotărnicia Glodeanu Cârligu despre vecin (Buzău) Idem
200 209 Idem a morii Jugureni a Domnului Locut Buescu, Idem

despre a statului (R. Sărat)
202 268/II idem Idem
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203 271 Idem exercitarea sentinţei N. 10 a Tribunalului Idem
Teleorman relativ la hotarele moşiei Morodinu a 
Prinţului Obrenovici, despre Spătărei a 
Statului (Teleorman)

204 417 Idem procesul cu Doamna Sultana Petrescu pentru Idem
proscriunea şi revendicarea unei vii după moşia 
Vatra Mănăstirii Văcăreşti (Ilfov)

205 268 1875 Pentru executarea hotărniciei moşii Ruşeţul a 
mănăstirii Văcăreşti despre vecini, între care şi 
fraţii Chiriaceşti Jud. Brăila

205 286 1875 Dosarul formăluirei hotărnicii moşiei Ruşeţul, 
despre vecinii între care fraţii Chirialesci

206 1855 Barbu Ştirbei raportează lui Fuar Paşa, ministrul de 
iul externe otoman modalităţile stabilite de Divanul 
7/19 obştesc pentru plata datoriilor ţării care se ridică la 

6 milioane de la Se arată din a provin acste datorii, 
cum nu s-a putut achita datoriile găsite la sosirea sa
pe tron pentru că mănăstirile închinate n-au voit să 
contribuie la această sarcină a ţării Urmează un muri 
şi copia de documente în legătură cu chestiunea 
mănăstirilor închinate

207 1828- Instituirea unui comisii a mănăstirilor închinate 
1830 pentru administrarea averilor acestor mănăstiri, care 

fuseseră luate sub administrarea Divanului
208 1875 Inventar vechi (afiş) de dosarul privind 

proprietăţile mănăstirii Văcăreşti (83 file)

I.13. Inventar Mănăstirea Văcăreşti de la 
Institutul Naţional al Monumentelor Istorice 21

Inventar Mânăstirea Văcăreşti

21 Acestea sunt cotele dosarelor ce se află la Institutul Naţional al Monumentelor Istorice
privitoare la obiectivul nostru: Mănăstirea Văcăreşti.

Nr. de ordine Localitatea Monumentul Conţinutul pe scurt 
inventar
Dosar/2302 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti Corespondenţă, 1954-1965
Dosar/2303 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti Pr. Restaurare biserică, 1958
Dosar/2304 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti Corespondenţă şi pr. Amenajări în zonă, 

1966-1976
Dosar/2305 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti Pr. Racord electric la penitenciar, 1971  
Dosar/2306 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti Pr. Intervenţii urgente, p. Scrise, 1973
Dosar/2307 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti Deviz demolare spital, 1973
Dosar/2308 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti Pr. Cercet., p. Scrise, 1973
Dosar/2309 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti Deviz cercet., 1973
Dosar/2310 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti Corespondenţă recanstr. Monument, 1974



387DOCUMENTE

Dosar/2311 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti Memoriu pt. Obţinerea acordului unic în
scopul restaur., 1974

Dosar/2312 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti STE evaluări incintă, 1974
Dosar/2313 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti Ridicări tipografice, 1974
Dosar/2314 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti Pr. Amenaj. Zonă, p. Desenate, 1974  
Dosar/2315 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti Pr. 95/1974 STE restaurare, p. Scrise
Dosar/2316 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti Pr. Restaur. Casa domnească, releveu, 1974

(şef proiect Liana Bilciurescu)
Dosar/2317 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti STE restaur. Ans., p. Desenate, 1974  
Dosar/2318 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti Pr. Restaur. Chilii sud, releveu, 1974.  
Dosar/2319 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti Pr. Restaur. Stăreţie, releveu, 1974
Dosar/2320 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti Pr. Restaur. Galerii arcate, releveu şi PE 1 

şi 2, 1974-1976  
Dosar/2321 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti Corespondenţă, 1974-1983
Dosar/2322 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti Pr. Restaurare incintă, releveu +PE, 

rezistenţă, p. Desenate, 1974
Dosar/2323 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti Pr. Restaurare incintă mică şi aripă V, 

p. Scrise, 1975
Dosar/2324 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti Pr. Restaurare latură N, chilii, releveu şi 

PE arh., 1975-1976
Dosar/2325 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti Temă proiectare amenaj. Laborator 

DMI în incinta mică, 1975
Dosar/2326 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti Pr. Racord termic, 1975
Dosar/2327 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti STE restaurare instalaţii, 1975
Dosar/2328 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti Pr. Restaurare casă domnească, releveu, 

arh., rezistenţă, 1975-1976  
Dosar/2329 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti Pr. Restaurare paraclis, releveu şi PE 2, 1976
Dosar/2330 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti Pr. Restaurare biserică, releveu şi PE 1, 1976
Dosar/2331 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti STE restaurare, p. Scrise, 1977
Dosar/2332 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti STE restaurare ans., p. Desenate, vol. I,

1977(şef proiect N. Auner)
Dosar/2333 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti STE restaurare ans., p. Desenate, vol. II, 1977
Dosar/2334 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti PE restaurare stăreţie, 1976-1977
Dosar/2335 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti PE restaurare chilii N, 1976
Dosar/2336 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti PE restaurare paraclis, instalaţii electrice, 1977
Dosar/2337 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti PE restaurare chilii sud, tronson I, 1977
Dosar/2338 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti PE restaurare latura N, p. Desenate, 1977.
Dosar/2339 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti Corespondenţă, 1976-1982
Dosar/2340 Bucureşti Mănăstirea Văcăreşti Corespondenţă demolare, 1984-1986  
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I. 14. Inventarul materialului litic de la demolarea
Mănăstirea Văcăreşti depozitat în hangarul de la
Curtea Domnească Mogoşoaia22

Nr. Denumirea bunurilor inventariate U/M Cant.
ord.
1 Fus de coloană (fragment partea superioară) din pronaosul bisericii. buc. 1

Fus cilindric cu caneluri mari, în torsadă, decorat cu motive vegetale, 
alternate; canelurile sunt separate prin câte un profil îngust în unghi. 
¼ sec. XVIII, h. 228 cm., ømax = 93 = ømin, piatră sculptată. Stare de 
conservare relativ bună; fragmente lipsă la capete.

2 Fus de coloană (fragment partea superioară) din pronaosul bisericii.  buc. 1
Fus cilindric cu caneluri mari, în torsadă, decorate cu motive vegetale 
alternate: frunze de acant şi flori, respectiv rinceaux, canelurile sunt 
separate prin câte un profil îngust în unghi h. 206 cm, ømax = 93 ømin. 
Piatră sculptată. Stare de conservare relativ bună; fragmente lipsă la capete

3 Coloană (fragment de fus) din pronaosul bisericii. Bază cilindrică buc. 1
(h=35cm) decorări rinceaux; Separată de fus printr-un profil drept, lat de 
7 cm, fus cilindric cu caneluri mari în torsadă; decorate cu motive 
vegetale alternate; frunze de acant şi flori, respectiv rinceaux; canelurile 
sunt separate prin câte un profil îngust în unghi, ştift metalic la partea 
inferioară, lăcaş la partea superioară, h=230cm; ø91cm, piatră sculptată. 
Stare de conservare deteriorată; fragmente importante lipsă

4 Fus de coloană (fragment) din pronaosul bisericii. Segmentul de jos al buc. 1
coloanei; fus cilindric cu caneluri mari, în torsadă, decorat cu motive 
vegetale alternate; frunze de acant şi flori; canelurile sunt separate 
prin câte un profil îngust în unghi; baza cilindrică (h=35) separată 
printr-un profil drept (7cm) de fus h=254; ømax=90=ømin Piatră 
sculptată. Stare de conservare relativ bună

5 Fus de coloană (fragment) partea superioară din pronaosul bisericii buc. 1
Fus cilindric cu  caneluri mari, în torsadă, decorate cu motive vegetale 
alternate, frunze de acant şi flori, respectiv rinceaux; canelurile sunt 
separate prin câte un profil în unghi, h-188cm, ømax=90ø piatră sculptată. 
Stare de conservare; deteriorat; caneluri lipsă pe toată înălţimea.

6 Fus de coloană (fragment) din pronaosul bisericii. Segmentul de jos al buc. 1
coloanei; fus cilindric cu caneluri mari, în torsadă, decorate cu motive 
vegetale, alternate frunze de acant şi flori, canelurile sunt separate prin 
câte un profil (7 cm) de restul fusului 
h=272=ømax=91=ømin 

7 Fus de coloană (fragment) din pronaosul bisericii. Segmentul de jos al buc. 1
coloanei: fus cilindric cu caneluri mari, în torsadă, decorate cu motive 
vegetale alternate, frunze de acant şi flori, respectiv rinceaux; canelurile 
sunt separate prin câte un profil în unghi, baza cilindrică (h35cm) 
separată printr-un profil drept (7cm) de restul fusului 
h=232; ømax=90=ømin. Piatră sculptată

22 Acest inventar este o copie fidelă a Inventarului materialului litic ce se află depus în
 curtea Palatului de la Mogoşoaia. Inventarul l-am obţinut prin bunăvoinţa doamnei contabil Dra-
gomir Floarea, acesta nefiind publicat până în prezent.
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8 Fus de coloană (fragment) partea superioară de la foişorul Casei buc. 1
domneşti; lateral. Fus cilindric cu caneluri concave; lăcaş de montare în 
axul bazei superioare h=91cm, ømax45cm; ømin=40cm. Piatră sculptată.
Stare de conservare; deteriorat, rupt la partea inferioară; ştirbituri în tor.

9 Fus de coloană (fragment) pridvorul paraclisului, fus cilindric decorat 
cu solzi; lăcaş de montare în axul bazei superioare, h=144cm, 
ømax=30=ømin. Piatră sculptată. Stare de conservare: deteriorat, rupt 
la partea inferioară; ştirbituri la partea superioară.

10 Fus de coloană de la Foişorul Casei Domneşti. Coloană cilindrică; buc. 1
partea inferioară a fusului tratată ca o bază cilindrică, acoperită cu un 
decor sculptat cu frunze de acant şi palmate; fusul are caneluri concave 
şi conexe, alternate în torsadă, la bază câte o mică frunză de 
acant, h=228cm; ømax=52cm=ømin. Piatră sculptată. Stare de 
conservare; deteriorată, rupturi la partea superioară.

11 Fus de coloană (partea superioară) de la biserică, fus tranconic, simplu buc. 1
fără decor, locaşuri de montare în axul fiecărei baze, cu un mic tor la 
partea superioară, h=205cm; ømax=53cm; ømin aproximativ 40cm. Piatră 
cioplită. Stare de conservare; deteriorat, ciobit la partea superioară.

12 Fus de coloană (fragment) pridvorul stăreţiei. Coloană cilindrică, 
partea inferioară (h=26cm) tratată ca o bază, decorată cu frunze de acant 
din care pornesc fără alt profil intermediar caneluri concave, lăcaş de 
montare la partea inferioară. h=137cm; ømax=52cm; ømin=45cm. Piatră 
sculptată. Stare de conservare: deteriorat; rupt în partea superioară.

13 Fus de coloană (fragment) Fus cilindric simplu, fără decor h=86cm, 
ømax=34cm ømin. Piatră cioplită. Stare de conservare; deteriorat; 
rupt la ambele capete.

14 Fus de coloană cilindrică din zidărie de cărămidă specială (sector de cerc)‚ buc. 1
n grosime de 4cm, mortar de var, nisip şi pietriş gros de 2,5-3cm; 
armătură metalică (ø10mm) în axul coloanei h=165cm; 
ømax=35cm=ømin. Cărămidă roşie şi mortar de var, nisip şi pietriş.  
Stare de conservare, deteriorată, secţionată la mijloc.

15 Fus de coloană Foişorul Casei Domneşti. Coloană cilindrică; partea buc. 1
inferioară a fusului tratată ca o bază cilindrică, acoperită cu un decor 
sculptat cu frunze de acant şi palmete; fusul are caneluri concave şi 
convexe, alternate în torsadă, în caneluri concave, la bază, câte o mică 
frunză de acant; partea superioară a fusului lipsă. h~115, piatră 
sculptată. Stare de conservare; foarte deteriorată, lipsuri masive 
provenite din demolare şi transport; erodare în timp. Obs. Fragment 
din coloană cu nr. de inventar 32.

16 Fus de coloană (fragment) din pridvorul bisericii. Coloană cilindrică, buc. 1
partea inferioară (h=34cm) tratată ca o bază, decor în rinceaux, fusul cu 
caneluri concave separate prin profile în unghi, lăcaşuri de prindere 
în axul bazelor, h=219cm; ø max 52=ø min. Piatră sculptată; deteriorată; 
cu rupturi la ambele capete.

17 Fus de coloană (fragment) din pridvorul Bisericii, coloana cilindrică, buc. 1
partea inferioară (h=43 cm) tratată ca bază, decor în rinceaux şi 
mascheront, fusul cu caneluri concave separate prin profile în unghi; 
locaşuri de prindere în axul bazelor, h=140cm; ø max=60 cm=ømin. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; grav deteriorată; lipsuri mari.
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18 Fus de coloană (fragment) din pridvorul bisericii. Coloană cilindrică, buc. 1 
partea inferioară (h=43 cm) tratată ca o bază, decor în rinceaux şi 
mascherone, fusul cu caneluri concave separate prin profile în 
unghi; lăcaşuri de prindere în axul bazelor, h=166 cm; ømax=64=ømin. 
Piatră sculptată, grav deteriorată.

19 Fus de coloană (fragment) de la biserică dintre pronaos şi naos. Partea buc. 1
superioară a fusului, simplă, nedecorată; lăcaşuri de montare; 
h=96; ømax = 45 = ømin. Piatră cioplită. Stare de conservare; grav 
deteriorat; lipsuri mari la partea inferioară.

20 Fus de coloană (fragment) de la biserică; dintre naos şi pronaos. Fus de buc. 1
coloană, partea superioară, simplă, nedecorată locaş de 
montare, h=76cm; ømax=45cm=ømin. Piatră cioplită. Stare de 
conservare; deteriorat; rupt în partea inferioară.

21 Fus de coloană (fragment) de la biserică între naos şi pronaos. Partea buc. 1
inferioară a unui fus adosat (cca1/2ø) partea aparentă tratată ca bază 
(h=50cm) decorată cu frunze de acant şi flori, h=76cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; grav deteriorată; ruptă la partea superioară; erodată.

22 Fus de coloană (fragment) din pridvorul bisericii. Coloană cilindrică, buc. 1
partea inferioară (h=43cm) tratată ca o bază; decor în rinceaux, şi 
mascherone; fusul cu caneluri concave separate prin priofile în unghi, 
lăcaşuri de prindere în axul bazelor, h=230cm; ømax=66=ømin. Piatră 
sculptată. Stare de conservare; deteriorat; lipsuri mari la partea inferioară.

23 Fus de coloană (fragment) din pridvorul bisericii. Coloană cilindrică, buc. 1
partea inferioară (h=43cm) tratată ca o bază, decor şi rinceaux şi 
mascherone; fusuri şi caneluri concave separate prin profile în unghi; 
lăcaşuri de prindere în axul bazelor, h=230cm; ømax=64cm=ømin. Piatră 
sculptată. Stare de conservare; deteriorat, lipsuri mari şi eroziuni la 
partea inferioară.

24 Fus de coloană (fragment) din pridvorul bisericii. Coloană cilindrică, buc. 1
partea inferioară (h=43cm) tratată ca o bază, decor în rinceaux şi 
mascherone; fusul cu caneluri concave separate prin profile în unghi, 
lăcaşuri de prindere în axul bazelor, h=230cm; ømax=64cm=ømin. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat; lipsuri mari la 
partea superioară.

25 Fus de coloană (fragment) din pridvorul bisericii. Coloana cilindrică, buc. 1
partea inferioară (h=43cm) tratată ca o bază, decor în rinceaux şi 
mascherone; fusul cu caneluri concave separate prin profile în unghi; 
lăcaşuri de prindere în axul bazelor, h=230cm; ømax=64=ømin. Piatră 
sculptată. Stare de conservare; deteriorat; fisuri verticale; lipsuri la partea 
inferioară şi superioară.

26 Fus de coloană (fragment) din pridvorul bisericii. Coloană cilindrică, buc. 1
partea inferioară (h=43cm) tratată ca o bază; decor în rinceaux şi 
mascherone; fusul cu caneluri concave separate prin profile în unghi; 
locaşuri de prindere în axul bazelor h=230cm; ømax=64cm=ømin. Piatră 
sculptată. Stare de conservare; deteriorat; rupt la partea inferioară; erodări.

27 Fus de coloană (fragment) de la biserică dintre naos şi pronaos. Partea buc. 1
superioară a fusului simplă, nedecorată, locaşuri de montare, h=167cm; 
ømax ømin. Piatră cioplită. Stare de conservare ruptă în două bucăţi la 
86 cm la bază; ruptă la baza superioară, lipsuri şi fisuri profunde la 
partea superioară.
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28 Fus de coloană (fragment) de la biserică, dintre naos şi pronaos. buc. 1
Partea superioară a fusului simplă, nedecorată, locaşuri de 
montare, h~170cm; ømax~60cmømin. Deteriorată, baza decorată lipseşte 
aproape în întregime, ruptă la ambele capete.

29 Fus de coloană; foişorul Casei Domneşti. Coloana cilindrică; partea buc. 1
interioară a fusului tratată cu baza cilindrică, acoperită cu un decor 
sculptat cu frunze de acant şi palmete; fusul are caneluri concave şi 
convexe, alternate în torsadă; în caneluri concave, la bază, câte o mică 
frunză de acant; partea superioară a fusului lipsă, h=135cm; ø=50cm, 
ømin43cm. Piatră sculptată. Stare de conservare deteriorată.

30 Fus de coloană (fragment). Fus cilindric, fără decor, h=85cm; buc. 1
ømax=36cm=ømin. Piatră cioplită. Stare de conservare relativ bună.

31 Fus de coloană(fragment). Fus cilindric, simplu, fără decor, cu o uşoară buc. 1
îngroşare la partea superioară şi un locaş în axul bazei superioare, 
h=51cm; fmax. 29cm; fmin.=28cm. Piatră cioplită. Stare de conservare 
relativ bună.

32 Fus de Coloană De La Foişorul Casei Domneşti. Coloană cilindrică; buc. 1
partea inferioară a fusului tratată cu o bază cilindrică, acoperită cu un 
decor sculptat cu frunze de acant şi palmete; fusul are caneluri concave 
şi convexe, alternate în torsadă; în caneluri concave, la bază câte o mică 
frunză de acant; h=aprox. 90 cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; 
deteriorat; lipsuri provenite din demontare şi transport. Obs. 
Fragment din coloana cu nr. l5

33 Fus de coloană (fragment partea inferioară) de la Foişorul Casei Domneşti. buc. 1
Coloană cilindrică; partea inferioară tratată cu o bază de coloană, 
decorată cu frunze de acant (h=30cm); deasupra acesteia pornesc 
caneluri concave şi convexe; în canelurile concave câte o frunzuliţă de
acant, h=40 cm; f=96cm= fmin. Piatră sculptată. Stare de conservare; 
deteriorată; fisuri transversale, una consolidată cu o scoabă metalică
în baza inferioară.

34 Fus de coloană adosată de la Pridvorul Bisericii. Coloană cilindrică, buc. 1
partea inferioară (h=55cm) tratată ca o bază, decor în rinceaux şi 
mascaroane; fusul cu caneluri concave, separate prin profile în unghi; 
lăcaşul de prindere în axul bazelor; într-un bloc de piatră este sculptată 
partea aparentă a coloanei adosată L=60cm; l=56cm; h=230cm. 
Piatra sculptată. Stare de conservare; deteriorată; fisuri transversale, 
lipsuri la partea superioară şi la partea inferioară, pe locul 
unui posibil mascaron.

35 Bază de coloană din Pronaosul Bisericii. Tambur cilindric, decorat cu buc. 1
rinceaux, delimitat la partea inferioară cu un for şi la partea superioară 
cu un profil drept, acoperit cu flori de acant; locaşuri de montare în axul 
fiecărei baze, h=96cm; f=119cm= fmin. Piatră sculptată. Stare de 
conservare relativ bună, mici exfolieri şi ştirbituri provenite 
de la demontare şi transport.

36 Bază de coloană din Pronaosul Bisericii, tambur cilindric decorat cu buc. 1
rinceaux, delimitat la partea inferioară cu un tor şi la partea superioară  
cu un profil drept, acoperit cu flori de acant; locaşuri de montare în axul 
fiecărei baze. Piatră sculptată, h=104cm; fmax.l04cm. Stare de 
conservare; relativ bună; mici exfolieri şi ştirbituri provenite 
de la demontări şi transport.
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37 Bază de coloană din Pronaosul Bisericii. Tambur cilindric decorat cu buc. 1
rinceaux, delimitat la partea inferioară cu un tor şi la partea superioară  
cu un profil drept, acoperit cu flori de acant; lăcaşuri de montare în axul 
fiecărei baze. Piatră sculptată, h=100cm; fmax.=109= fmin. 
Stare de conservare relativ bună.

38 Bază de coloană de la Pridvorul Bisericii. Bloc rectangular cu secţiune buc. 1
pătrată; decor sculptat cu motive vegetale, brodat cu un registru de ore 
la partea inf. şi un registru de frunze de acant la partea superioară; pe 
una din feţe, pe faţa superioară un tor pe care se ridică fusul 
coloanei; locaşuri de montare în centrul bazei superioare; locaşuri de 
montaj pe două feţe laterale. Patra sculptată. L=87cm; l=87cm; h=100cm. 
Stare de conservare; degradat; faţa sculptată exfoliată.

39 Bază de coloană de la Pridvorul Bisericii. Bloc rectangular cu secţiune cu buc. 1
motive vegetale bordat cu un registru de ore la partea superioară pe una 
din feţe; pe faţa superioară un tor şi pornirea fusului coloanei; lăcaşuri 
de montare pe două feţe laterale. L=87cm; l=87cm; h=112cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare-degradată.

40 Bază de coloană de la Pridvorul Bisericii. Bloc rectangular cu secţiune buc. 1
pătrată; decor sculptat cu motive vegetale, bordat cu un registru de 
frunze de acant. L=87cm, l=87cm; h=102cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; degradat; faţa sculptată complet erodată.

41 Bază de coloană de la Pridvorul Bisericii. Bloc rectangular cu secţiune buc. 1
pătrată; decor cu motive vegetale; bordat cu un registru de ore la partea 
inferioară şi  un registru de frunze de acant; decor sculptat pe 
2 feţe; l locaşuri de prindere pe două feţe alăturate. Piatra sculptată. 
L=87cm; l=87cm; h=105cm. Stare de conservare; degradat.

42 Bază de coloană adosată de la Pridvorul Bisericii. Bloc paralelipipede, cu buc. 1
un decor sculptat pe două feţe opuse; motive vegetale, o jumătate de
rozasă din flori de acant într-un câmp dreptunghiular, cu un rând de ore 
la partea inferioară şi un registru de acant la partea superioară; pe 
ocade a treia faţă aparentă, incizat un panou dreptunghiular cu 
diagonale proeminente, pe faţa superioară decor fitomorf 
înconjoară baza fusului. L=75cm; l=50cm; h=100cm. Piatră sculptată. 
Uşor degradat, fisuri în blocul de piatră; ştirbituri.

43 Bază de coloană adosată; de la Pridvorul Bisericii. bloc paralelipipedic, buc. 1
cu decor pe două feţe opuse, motive fitomorfe, o jumătate de rozasă 
din flori de acant într-un câmp dreptunghiular cu un rând de ore la partea
inferioară şi un registru de acant la partea superioară; L=78cm; l=71cm; 
h=100cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; degradat.

44 Bază de coloană de la Pridvorul Bisericii. Bloc paralelipipedic, decor cu buc. 1
motive fitomorfe pe 3 feţe, pe faţa a patra panou dreptunghiular cu 
diagonale proeminente, pe faţa superioară decor cu frunze de acant 
înconjoară baza fusului. L=78cm; l=78cm; h=108cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; degradat; fisuri, ştirbituri, una din feţele sculptate 
aproape complet distrusă.

45 Bază de coloană; din Pridvorul Bisericii. Bloc paralelipipedic cu decor buc. 1
pe două feţe alăturate sculptate; motive fitomorfe; o jumătate de rozasă 
din flori de acant într-un câmp dreptunghiular cu un rând de ore la 
partea inferioară şi un registru de acant la partea superioară; locaşuri 
de prindere în ax pe două colţuri ale feţei superioare. L=88cm; l=88cm; 
h=102cm. Piatră sculptată. Relativ bună.
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46 Bază de coloană; din Pridvorul Bisericii. Bloc paralelipipedic cu decor  buc. 1
pe o faţă alăturată; motive fitomorfe; o jumătate de rozasă din flori de 
acant într-un câmp dreptunghiular cu un rând de ore la partea inferioară 
şi un registru de acant la partea superioară; locaşuri de prindere pe faţa 
superioară şi pe feţele fără decor; baza a fost sculptată din 2 blocuri; 
L=88cm; l=88cm; h=66cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; 
degradat, rupturi mari la colţuri.

47 Fus de coloană adosată din Pridvorul Bisericii. Bloc paralelipipedic, un buc. 1
tor şi un locaş de prindere, pa faţa superioară, probabil o faţă cu decor 
sculptat (inaccesibil). L=1cm; l=69cm; h=100cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; degradat.

48 Fus de coloană adosată, din Pridvorul Bisericii. Bloc paralelipipedic, un buc. 1
tor şi un locaş de prindere, pe faţa superioară decor sculptat. L=7cm; 
l=60cm; h=103cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat.

49 Bază de coloană. Bloc paralelipipedic cu urma unui fus cu f45 şi un  buc. 1
locaş de montare pe faţa superioară, 3 feţe laterale fără decor; din care  
2 cu lăcaşe de montare. L=61cm; l=61cm; h=78cm. Piatră cioplită.  
Stare de conservare; bună.

50 Bază coloană. Bloc paralelipipedic; două feţe laterale fără decor, o faţă buc. 1
laterală cu decor fitomorf, o bandă de ore la partea inferioară registru de
acant la partea superioară, o faţă laterală inaccesibilă. L=61cm; l=61cm; 
h=78cm. Piatră sculptată. Stare de conservare.

51 Bază de coloană (fragment) de la Pridvorul Bisericii. Bloc buc. 1
paralelipipedic cu decor fitomorf pe una din feţe, cu un şir de ore 
dedesubt. L=87cm; l=85; h=38cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; 
degradat; decorul erodat.

52 Bază coloană din Pridvorul Bisericii. Bloc paralelipipedic cu o faţă sculptată, buc. 1
3 feţe netede; locaşuri de prindere pe feţele laterale; pe faţa superioară un
tor şi un locaş de prindere în ax şi în colţuri, baza a fost realizată din două
blocuri. Partea inferioară poate lipsi sau poate fi nr. de inv. 51. l=87cm; 
l=85cm; h=64cm. Piatră sculptată. Stare de conservare, degradat.

53 Bază de coloană din Pridvorul Bisericii. Bloc paralelipipedic cu o faţă buc. 1
sculptată, 3 feţe netede; locaşuri de prindere pe feţele laterale. L=89cm; 
l=89cm; h=76cm. Stare de conservare, relativ bună.

54 Bază de coloană (?); piedestal. Bloc paralelipipedic cu 4 feţe sculptate; buc. 1
motive fitomorfe într-un cadru dreptunghiular delimitat de profile 
drepte; pe faţa superioară un locaş de prindere; pe faţa inferioară locaş 
de prindere(?); spărtură(?). L=40cm; l=40cm; h=63cm. Stare de 
conservare; relativ bună, ştirbituri din manipulare.

55 Fus de coloană. Fus de coloană, simplă, nedecorată. L=(?); f=36=fmin. buc. 1
Piatră cioplită. Stare de conservare=inaccesibil, din cauza poziţiei 
L=inaccesibil.

56 Fus de coloană. Fus de coloană, fără decor, lăcaşuri de prindere în buc. 1
axul fiecărei baze. L=inaccesibil; fmax=36=fmin. Piatră cioplită. Stare de
conservare=inaccesibil, din cauza poziţiei L=inaccesibil.

57 Capitel de coloană angajată, de la paraclis sau naos(?). Capitel buc. 1
compozit cu abacă dreaptă; registrul superior compus din volute, pe colţ
cu o floare de dovleac în ax; registrul inferior din frunze de acant. 
L=inaccesibil aprox.65cm; l=45cm; h=31cm. Piatră sculptată. Stare de 
conservare; deteriorat.
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58 Capitel de la Pridvorul Bisericii. Capitel compozit; un registru înalt buc. 1
(cca. 2/3) din frunze de acant, suprapuse în treimea superioară de volute
de colţ şi de alte frunze de acant în ax. L=89cm; l=89cm; h=61cm. Piatră 
sculptată. Stare de conservare; deteriorat; un colţ lipsă, diverse rupturi.

59 Capitel adosat de la Pridvorul Bisericii(?) Într-un bloc masiv încustrat buc. 1
în zidărie este sculptată ½ de capitel compozit; un registru înalt (cca. 2/3 
din frunze de acant, suprapuse în treimea superioară de volute de colţ şi
de alte frunze de acant în ax. L=91cm; l=69cm; h=62cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; deteriorat; o volută şi alte mici proeminenţe lipsă.

60 Capitel(fragment) de la Pridvorul Bisericii. Capitel compozit; un registru buc. 1
înalt (cca. 2/3) din frunze de acant, suprapuse în treimea superioară de 
volute de colţ şi de alte frunze de acant în ax. L= aprox.50cm, 
l=aprox.50cm, h=aprox.61cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; 
grav deteriorat; se păstrează cca. ¼ din decorul sculptat.

61 Capitel(fragment) din Pronaosul Bisericii. Capitel compozit; un registru buc. 1
înalt (cca. 2/3) din frunze de acant, suprapuse în treimea superioară de 
volute de colţ şi de alte frunze de acant în ax. L=aprox.46cm, l=aprox.44cm; 
h=61cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; degradat, cca.1/4 din 
capitel, cu volute de colţ lipsă.

62 Capitel de la Pridvorul Bisericii. Capitel compozit; un registru înalt buc. 1
(cca. 2/3) din frunze de acant, suprapuse în treimea superioară de 
volute de colţ şi de alte frunze de acant în ax. L=87cm; l=aprox.87cm; 
h=60cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorată; 
un colţ lipsă pe toată înălţimea.

63 Capitel de la Pridvorul Paraclisului. Capitel compozit; motive vegetale, buc. 1
porţiuni ajurate, decorul este dispus pe 2 registre; un volum cilindric 
acoperit cu mici frunze în treimea inferioară, frunze răsfrânte din treimea 
mediană şi cea superioară se încadrează într-un volum paralelipipedic;
pe centrul fiecărei feţe, sub abacă apare motivul florii de dovleac. 
L=60cm; l=60cm; h=45cm. Piatră sculptată, traforată. 
Stare de conservare; deteriorat, 3 colţuri rupte.

64 Capitel adosat – de la Pridvorul Bisericii. Într-un bloc masiv incastrat buc. 1
în zidărie este sculptată ½ de capitel compozit; un registru înalt (cca. 2/3) 
din frunze de acant, suprapuse în treimea superioară de volute de colţ şi 
de alte frunze de acant în ax. L=79cm; l=71cm; h=61cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; deteriorat; aproape toată partea superioară distrusă.

65 Capitel de la Foişorul Casei Domneşti. Capitel compozit cu două registre buc. 1
de frunze de acant suprapuse şi întreţesute. L=66cm; l=66cm; h=44cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; degradat; multe proeminenţe rupte; 
pe un singur colţ se păstrează volutele intacte.

66 Capitel(fragment) de la Pridvorul Bisericii. Capitel compozit; un registru buc. 1
înalt (cca. 2/3) din frunze de acant, suprapuse în treimea superioară de 
volute de colţ şi alte frunze de acant în ax. L=aprox.88cm; l=40cm; 
h=60cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; rupt în două 
după un plan vertical median, numeroase ciobituri.

67 Capitel de la Pridvorul Bisericii. Capitel compozit; un registru înalt buc. 1
(cca.2/3) din frunze de acant suprapuse în treimea superioară de 
volute de colţ şi de alte frunze de acant în ax. L=68cm; l=80cm. h=61cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; degradat; două colţuri rupte 
şi un motiv central distrus.
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68 Capitel din Pronaosul Bisericii. Deasupra unui tor îngust, în treimea infe- buc. 1
rioară un registru de frunze de acant urmăreşte forma cilindrică a coloanei; 
la colţuri, frunze mari de acant susţin volute cu motive vegetale. În centrul 
capitelului, sub abacă, pe două registre frunze mari de acant 
intersectate. L=117cm; l=117cm; h=aprox.73cm. Piatră sculptată. Stare de 
conservare; relativ bună; la unele proeminenţe ale decorului rupturi.

69 Capitel de la Pridvorul Bisericii. Capitel compozit; un registru înalt buc. 1
(cca.2/3) din frunze de acant, suprapuse în treimea superioară de volute 
de colţ şi de alte frunze de acant în ax. L=76cm; l=76cm; h=61. Piatră 
sculptată. Stare de conservare; degradat; două colţuri complet rupte.

70 Capitel adosat de la Pridvorul Bisericii. Într-un bloc masiv incastrat în buc. 1
zidărie este sculptată ½ de capitel compozit; un registru înalt (cca.2/3) 
din frunze de acant, suprapuse în treimea superioară de volute de colţ 
şi de alte frunze de acant în ax. L=77cm; l=71cm; h=62cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat; lipsuri importante.

71 Capitel de la Pridvorul Bisericii. Capitel compozit; un registru înalt buc. 1
(cca.2/3) din frunze de acant, suprapuse în treimea superioară de  
volute de colţ şi de alte frunze de acant în ax. L=87cm; l=77cm; h=67cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat; fragmente lipsă, 
una din feţe complet distrusă. Semn de meşter.

72 Capitel din Pronaosul Bisericii. Deasupra unui tor îngust, în treimea buc. 1
inferioară, un registru de frunze de acant, urmăreşte forma  cilindrică a 
coloanei; la colţuri, frunze mari de acant susţin volute cu motive vegetale.
În centrul capitelului, sub abacă, pe două registre frunze mari de acant 
intersectate. L=117cm; l=117cm; h=aprox.73cm. Piatră sculptată. Stare de 
conservare; deteriorat, un colţ interior distrus, alte spărturi în decor.

73 Capitel. De la pridvorul Bisericii. Capitel compozit; un registru înalt buc. 1
(cca.2/3) din frunze de acant, suprapuse în treimea superioară de volute 
de colţ şi de alte frunze de acant în axe. L=88cm; l=88cm; h=61cm. Piatră 
sculptată. Stare de conservare; deteriorat, câteva proeminenţe rupte.

74 Capitel din Pronaosul Bisericii. Deasupra unui tor îngust, în treimea buc. 1
inferioară, un registru de frunze de acant urmăreşte forma cilindrică a 
coloanei; la colţuri, frunze mari de acant susţin volute cu motive 
vegetale, în centrul capitelului sub abacă, pe două registre frunze 
mari de acant intersectate. L=116cm; l=116cm; h=72cm. piatră sculptată. 
Stare de conservare; relativ bună, mici ştirbituri.

75 Capitel (fragment) din pridvorul Bisericii. Mai puţin de 1/2 , despicat buc. 1
pe înălţime, dintr-un capitel de pridvor; capitel compozit; un registru 
înalt (cca.2/3) din frunze de acant, suprapuse în treimea superioară de 
volute de colţ şi de alte frunze de acant în ax. L=aprox.50cm; 
l=aprox.40cm; h=aprox.57cm. Stare de conservare; degradat * pare a 
proveni de la acelaşi capitel ca şi nr. de inv. 66.

76 Capitel de la pridvorul paraclisului. Capitel compozit; motive vegetale, buc. 1
porţiuni ajurate; decorul este dispus pe 2 registre; un volum cilindric 
acoperit cu mici frunze în treimea inferioară; frunzele răsfrânte din 
treimea mediană şi cea superioară se încadrează într-un volum 
paralelipipedic; pe centrul fiecărei feţe sub abacă, apare motivul florii 
de dovleac. L=60cm; l=60cm; h=44cm. Piatră sculptată, traforată.
Stare de conservare; relativ bună; un colţ şi alte proeminenţe 
prezintă ştirbituri.
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77 Capitel de la Foişorul Casei Domneşti. Capitel compozit cu două buc. 1 
registre de frunze de acant suprapuse şi întreţesute. L=66cm; l=66cm; 
h=45cm. Piatră sculptată; traforări. Stare de conservare; decorul 
rupt în toate colţurile; materialul erodat.

78 Capitel adosat de la pridvorul Casei Domneşti. Bloc masiv incastrat în buc. 1
zidărie, având pe una din feţe sculptată jumătatea aplatizată a unui 
capitel compozit cu două registre de frunze de acant suprapuse şi 
întreţesute. L=74cm; l=48cm; h=43cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; degradat; un colţ rupt.

79 Capitel (?) fragment. Bloc de piatră cu rupturi pe toate feţele; se distinge buc. 1
un fragment de frunze de acant. Sub o abacă de 7cm. L=37cm; l=35cm; 
h=30cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; grav deteriorat.

80 Capitel adosat de la pridvorul Bisericii. Într-un bloc masiv de piatră, buc. 1
incastrat în zidărie, este sculptată ½ de capitel compozit; un registru 
înalt (cca. 2/3) din frunze de acant, suprapuse în treimea superioară de 
volute de colţ şi de alte frunze de acant în ax. L=90cm; l=74cm; h=55cm. 
Piatră sculptată; porţiuni traforate. Stare de conservare; porţiuni traforate. 
Stare de conservare; deteriorat; fisuri, mici lipsuri, erodat în timp.

81 Capitel de la pridvorul paraclisului. Capitel compozit; motive vegetale; buc. 1
porţiuni ajurate; decorul este dispus pe două registre; un volum cilindric 
acoperit cu mici frunze în treimea inferioară; frunzele răsfrânte în 
treimea mediană şi cea superioară se încadrează într-un volum 
paralelipipedic pe centrul fiecărei feţe, sub abacă, apare motivul florii 
de dovleac. L=60cm; l=60cm; h=43cm. Piatră sculptată, traforată. 
Stare de conservare; relativ bună; mici ştirbituri.

82 Capitel (fragment). Colţul superior al unui capitel cu abacă. L=60cm; buc. 1
l=52cm; h=aprox.30cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; 
foarte deteriorat.

83 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv incastrat în zidărie; proeminentă buc. 1
este sculptat un torsadă decorat cu ghirlande fitomorfe alternate cu 
şiruri de perle. L=104cm; l=70cmK h=37cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; degradat; un capăt rupt.

84 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv incastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=104cm; l=70cm; h=37cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; degradat; un capăt rupt.

85 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=107cm; l=76cm; h=33cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat; decor rupt la un capăt.

86 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat în ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=89cm; l=60cm; h=38cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat; rupt la un capăt.

87 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=41cm; l=60cm; h=aprox.30cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

88 Lespede de pardoseală – fragment. Dală cu triuri pe faţa superioară; buc. 1
linii paralele la cca.2cm, dispuse în pachete pe diferite direcţii. 
L=59cm; l=39cm; h=7cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; bună.
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89 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=84cm; l=inaccesibil; h=34cm. 
Piatră sculptată. Stare de degradare; degradat; lipsuri importante în decor.

90 Brâu de pe faţada Bisericii (fragment). Bloc masiv încastrat în zidărie;  buc. 1
pe partea proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu 
ghirlande fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=115cm; l=66cm; 
h=33cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; grav degradat; 
o mare porţiune lipseşte.

91 Brâu(fragment) de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe buc. 1
partea proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu 
ghirlande fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=143cm; l=62cm; h=34. 
Piatră sculptă. Stare de conservare; degradat; fragment de decor lipsă; 
prezintă o fisură profundă.

92 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternat cu şiruri de perle. L=188cm; l=65cm; h=34cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

93 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=153cm; l=70cm; h=36cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

94 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=aprox.115; l=65cm; h=33cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

95 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=149cm; l=68cm; h=37cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună; decorul ştirbit 
la unul din capete.

96 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie4 pe partea 
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=164cm; l=70cm; h=33cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare bună.

97 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=160cm; l=69cm; h=40cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

98 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc paralelipipedic masiv încastrat în buc. 1
zidărie pe partea proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat 
cu ghirlande fitomorfe alternate cu şiruri de perle; decorul urmează 
un traseu poligonal; provine de la o absidă. L=aprox.210cm; l=82cm; 
h=39cm. Piatră sculptă. Stare de conservare; relativ bună.

99 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle; decorul urmează un traseu 
poligonal; provine de la o absidă. L=134cm; l=70cm; h=35cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; rupt la unul din capete.
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100 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=107cm; l=65cm; h=38cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; degradat; rupt dintr-un bloc 
mai mare; forma un sg. Bloc cu nr. inventar 100.

101 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternative cu şiruri de perle. L=88cm; l=63cm; h=35cm. 
Stare de conservare ; spart dintr-un bloc mai mare; a format un sg. 
Bloc cu nr. inv. 99.

102 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle; traseu poligonal; provine de 
la o absidă. L=133cm; l=66cm; h=34. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; relativ bună; lipsă un colţ din decor.

103 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle; unul din capete oblic faţă de 
planul faţadei; provine de la pornirea unei abside. L=aprox.165cm; 
l=aprox.78cm; h=34cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

104 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=80cm; l=75; h=36cm. Piatră 
sculptată. Stare de conservare; rupt dintr-un bloc mai mare.

105 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=117cm; l=59cm; h=35cm. Piatră 
sculptată. Stare de conservare; rupt dintr-un bloc mai mare; decor ştirbit.

106 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=112cm; l=75cm; h=36cm. Piatră 
sculptată. Stare de conservare; degradat; ştirbituri în decor.

107 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle; traseu poligonal; provine
de la o absidă. L=180cm; l=inaccesibil; h=34cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; relativ bună.

108 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=111cm; l=66cm; h=35cm. Piatră 
sculptată. Stare de conservare; relativ bună; o fisură longitudinală în bloc.

109 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle; traseu poligonal; provine 
de la o absidă. L=168cm; l=75cm; h=36cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; relativ bună.

110 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande fitomorfe 
alternate cu şiruri de perle; traseu poligonal; provine de la o absidă. Piatră 
sculptată. Stare de conservare; degradat, capetele; unul rupt; altul ştirbit.



399DOCUMENTE

111 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle; traseu poligraf; provine de la 
absidă. L=aprox.145cm; l=inaccesibil; h=34cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; relativ bună; decor ştirbit la un capăt.

112 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=196cm; l=63cm; h=39cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare relativ bună.

113 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande  
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=263cm; l=65cm; h=35cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

114 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=164cm; l=68cm; h=38cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună, mici ştirbituri.

115 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle; decorul întors pe două laturi; 
provine de la unul din colţurile pridvorului. L=116cm; l=70cm; h=36cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; degradat; decorul deteriorat la colţ.

116 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle; traseu poligonal; provine 
de la o absidă. L=inaccesibil; l=68cm; h=36cm. Piatră sculptată.
Stare de conservare; relativ bună, mici ştirbituri.

117 Capitel (fragment) de la pridvorul Bisericii. Capitel compozit; un buc. 1
registru înalt (cca.2/3) din frunze de acant, suprapuse în treimea 
superioară de volute de colţ şi de alte frunze de acant în ax. L=89cm; 
l=48cm; h=60cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; grav deteriorat; 
port după un plan vertical, aproape median, ştirbituri.

118 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=55cm; l=67cm; h=36cm. Piatră 
sculptată. Stare de conservare; relativ bună; fragmente de decor lipsă.

119 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle; decor în unghi intrând; provine 
de la articularea pronaosului. L=145cm; l=55cm; h=35cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare bună.

120 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=194cm; l=76cm; h=37cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună, ştirbituri în decor.

121 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande fitomorfe 
alternate cu şiruri de perle; decorul se întoarce în unghi drept; două  
laturi; este unul din colţurile pronaosului. L=179cm; l=72cm; h=35cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.
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122 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=178cm; l=73cm; h=34cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

123 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=197cm; l=71cm; h=35cm.
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

124 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=29cm; l=64cm; h=36cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat, decor ştirbit.

125 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=32cm; l=63; h=35cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

126 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle; decorul se întoarce pe 2 laturi în 
unghi drept; provine de la un colţ al pronaosului. L=194cm; l=70cm; 
h=33cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

127 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=187cm; l=60cm; h=37cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; inaccesibil.

128 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=117cm; l=79cm; h=41cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; inaccesibil.

129 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle; decorul se întoarce în unghi drept; 
provine de la unul din colţurile pronaosului. L=168cm; l=82cm; h=38cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; rupt la unul din capete.

130 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=110cm; l=65cm; h=40cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat la un capăt.

131 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=112cm; l=64cm; h=37cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

132 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=59cm; l=62cm; h=38cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; rupt dintr-un bloc mai mare.

133 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=102cm; l=65cm; h=36cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună; un colţ de decor
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134 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=111cm; l=83cm; h=35cm. Piatră 
sculptată. Stare de conservare; degradat; rupt dintr-un bloc mai mare.

135 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=93cm; l=78cm; h=35cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; degradat; lipsuri şi eroziuni 
în decor * Lemn de mester pe faţa inferioară.

136 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=108cm; l=78cm; h=36cm. 
Piatra sculptată. Stare de conservare; deteriorat; lipsă decor
la un capăt; spart dintr-un bloc mai mare.

137 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle; traseu poligonal; provine de 
la o absidă. L?144cm; l=80cm; h=41cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; deteriorat, ştirbituri şi eroziuni în decor.

138 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=127cm; l=61cm; h=35cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat; decor ştirbit 
la un capăt şi alte mici lipsuri.

139 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle; o faţă laterală oblică faţă de planul 
faţadei; provine de la pornirea unei abside. L=163cm; l=68cm; h=36cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; bună.

140 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=40cm; l=62cm; h=33cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; rupt dintr-un bloc mai mare.

141 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle; decorul continuă pe 2 laturi în 
unghi drept; apoi formând un unghi obtuz; provine de la absida 
altarului. L?113cm; l=63cm; h=35cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; erodat în timp.

142 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle; traseu poligonal; provine de 
la o absidă. L=155cm; l=84cm; h=38cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; grav deteriorat; lipsuri  masive din decor.

143 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle; decorul continuă pe 2 laturi 
în unghi drept; provine de la un colţ al pronaosului. L=inaccesibil; 
l=75cm; h=36cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună; 
mici ştirbituri.
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144 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=57cm; l=55cm; h=37cm. Piatră 
cioplită. Stare de conservare; deteriorat; rupt dintr-o bucată mai mare.

145 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=90cm; l=68cm; h=39cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; degradat; rupt la unul 
din capete.

146 Consolă încastrată. Bloc paralelipipedic decorat cu frunze de acant pe o buc. 1
latură lungă şi încheiat la ambele capete. L=116cm; l=66cm; h=35cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

147 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=63cm; l=74cm; h=32cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

148 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=101cm; l=70cm; h=36cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; rupt la unul din capete.

149 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=50cm; l=68cm; h=34cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; inaccesibil.

150 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=60cm; l=cm; h=35cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

151 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=65cm; l=51cm; h=35cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; foarte grav deteriorat; 
valoare documentară minimă.

152 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=115cm; l=aprox.65cm; h=32cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; degradat; eroziuni.

153 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=132cm. l=65cm; h=39cm. Piatră 
sculptată. Stare de conservare; grav deteriorat; rupt la un capăt.

154 Brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; pe partea buc. 1
proeminentă este sculptat un brâu în torsadă decorat cu ghirlande 
fitomorfe alternate cu şiruri de perle. L=aprox.40cm; l=aprox.31cm; 
h=33cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; degradat; rupt dintr-un 
bloc mai mare.

155 Capitel de la foişorul Casei Domneşti. Capitel compozit cu buc. 1
două registre de frunze de acant suprapuse şi întreţesute. 
L=inaccesibil; l=inaccesibil; h=46cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; inaccesibil.
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156 Postament de coloană, pridvor(?). Bază pătrată, cu un profil drept buc. 1
(h=12cm) şi un profil rotunjit pe care sprijină baza pătrată a unei 
coloane. L=57cm; l=57cm; h=19cm. Piatră cioplită. 
Stare de conservare; relativ bună.

157 Treaptă (fragment) de la pridvorul Bisericii. Bloc paralelipipedic; la buc. 1
partea superioară a contratreptei un mic profil concav continuat cu un 
profil drept (=     treptei; h=8cm). L=109cm; l=36cm; h=18cm. 
Piatră cioplită. Starea de conservare; relativ bună; mici ştirbituri; 
tocire inegală datorată calcării.

158 Cornişă încastrată (fragment Pronaos?) fragment dintr-un bloc de buc. 1
piatră cu decor fitomorf pe una din laturi; deasupra unui profil concav;
lespedea intră în grosimea zidului pe o adâncime de cca.60cm; feţele 
nedecorate sunt şpiţuite. L=72cm; l=65cm; h=26cm. Piatră sculptată.
Stare de conservare; deteriorat; este doar un fragment din blocul iniţial.

159 Ancadrament fereastră (fragment) provine de la Biserică. Fragment buc. 1
dintr-un montant, decorat pe faţa exterioară cu motive fitomorfe; pe 
partea laterală urme de încastrarea grilajului. L=58cm; l=24cm; h=22cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat; rupt la ambele capete.

160 Treaptă (fragment) de la pridvorul Bisericii. Lespede cu contur curb; buc. 1
provine de la una din cele 2 platforme semicirculare situate în 
prelungirea treptei a doua; contratreapta continuă profilul de la celelalte 
trepte, format dintr-un profil drept sprijinit pe o uşoară concavitate. 
L=74cm; l=40cm; h=18cm. Piatră cioplită. Stare de conservare; deteriorată;
profilul contratreptei rupt pe mai mult de jumătate din lungime.

161 Ancadrament (fragment) de la o fereastră a Bisericii(?) Fragment mic, buc. 1
greu identificabil, pe una din feţe decor fitomorf, cu un chenar drept pe 
una din laturi. L=38cm; l=34cm; h=18cm. Piatră sculptată. Stare de 
conservare; grav deteriorat; rupturi pe toate feţele; ciobituri în decor.

162 Ancadrament uşă (fragment) - diaconicon(?) Fragment de montant buc. 1
cioplit pe una din feţe; un profil concav şi unul convex; locaşuri de 
prindere la ambele capete. L=87cm; l=26cm; h=16cm. Piatră cioplită. 
Stare de conservare; relativ bună.

163 Treaptă (fragment) de la pridvorul Bisericii. Bloc paralelipipedic; la buc. 1
partea superioară a contratreptei un mic profil concav continuat cu un 
profil drept (treptei=h=8cm). L= 97cm; l=38cm; h=18cm. Piatră cioplită. 
Stare de conservare; relativ bună.

164 Treaptă (fragment) de la pridvorul Bisericii. Bloc paralelipipedic; la buc. 1
partea superioară a contratreptei un mic profil concav continuat cu 
un profil drept)=nasul treptei; h=8cm). L=127cm; l=38cm; h=18cm. 
Piatră cioplită. Stare de conservare; deteriorat; unul din capete rupt; 
profilul ştirbit * Lemn de mester pe capătul păstrat.

165 Ancadrament (Fragment) – Fereastră. Fragment Demontat Cu Locaşuri buc. 1
Pentru Grilaj Pe O Faţă Laterală. L=83cm; L=24cm; H=23cm. Piatră 
Cioplită; Sculptată(?). Starea de conservare; deteriorat; fragmente 
lipsă, exfolieri datorate intemperiilor. * faţa cu un eventual 
decor inaccesibilă.

166 Cornişă încastrată (fragment) din pridvorul Bisericii (?). Lespede  buc. 1
masivă cu decor sculptat cu motive fitomorfe pe una din laturi; şpiţuit 
pe restul feţelor. L=198cm; l=114cm; h=33cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; faţa sculptată inaccesibilă.
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167 Cornişă încastrată (fragment) din pridvorul Bisericii (?). Lespede . buc. 1
masivă cu decor sculptat cu motive fitomorfe pe una din laturi; şpiţuit 
pe restul feţelor. L=204cm; l=104cm; h=33cm. Piatră sculptată. Stare de 
conservare; grav deteriorat; decorul distrus aproape în întregime

168 Bloc încastrat. Bloc de piatră încastrat în zidărie; faţa aparentă formată buc. 1
din două suprafeţe cu curburi largi. L=52cm; l=43cm; h=25cm. 
Piatră cioplită. Stare de conservare; inaccesibil * dimensiunile mici 
ale fragmentului şi poziţia nu permit localizarea.

169 Lespede de pardoseală de la Biserică(?). Dală de piatră, de pardoseală, buc. 1
fără decor. L=72cm; l=68cm; h=10cm. stare de conservare; deteriorată; 
ruptă pe 3 laturi. * nu prezintă elemente de interes.

170 Postament de coloană (fragment) capitel încastrat?, impasta de la buc. 1
paraclis. Dală de piatră cu decor fitomorf sculptat pe 3 laturi înguste, cu 
urme de zugrăveală policromă. L=56cm; l=26cm; h=11cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; grav deteriorat; pare ruptă prin 
grilaj dintr-un bloc mai mare * materialul mai slab – gresie; decorul 
şi materialul ca la nr. de inv. 170.

171 Postament de coloană – fragment; capitel încastrat(?); impastă(?). buc. 1
Dală de piatră cu decor fitomorf sculptat pe 3 laturi înguste, cu 
zugrăveală policromă. L=49cm; l=40cm; h=28cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; grav deteriorat. *materialul mai slab – o gresie; 
decorul şi materialul ca la nr. de inv. 169.

172 Ancadrament de uşă(?). Bloc paralelipipedic cu un profil circular  buc. 1
pe una din muchii. L=45cm; l=20cm; h=25cm. Piatră cioplită. 
Stare de conservare; deteriorat; dimensiunile şi starea de 
conservare nu permit identificarea.

173 Ancadrament fereastră (fragment) de la Biserică. Bolţar de la arcul   buc. 1
intrat al ferestrei; decor în rinceaux, brodat spre exterior de un 
profil plat. L=59cm; l=34cm; h=18cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; relativ bună.

174 Montant (fragment). Bloc paralelipipedic cu profile incerte pe una din buc. 1
muchii. L=78cm; l=24cm; h=1cm. Turnat din mortar cu ciment. 
Stare de conservare; relativ bună; nu prezintă elemente de interes.

175 Cornişă încastrată. Bloc paralelipipedic fasonat pe 3 feţe. L=33cm; buc. 1
l=38cm; h=22cm. Piatră cioplită; sculptată(?). Stare de conservare, (?); 
o eventuală faţă sculptată inaccesibilă.

176 Consolă încastrată (fragment) din pridvorul Bisericii (?). Bloc încastrat 
în zidărie; decor sculptat cu frunză şi flori pe două laturi. L=122cm; 
l=84cm; h=33cm. Piatră sculptată. Starea de conservare; deteriorat; 
două colţuri rupte, mari porţiuni din decor lipsă.

177 Cornişă încastrată (fragment) din pridvorul Bisericii. Bloc masiv buc. 1
încastrat în zidărie; decor fitomorf, frunze de acant pe o latură lungă, 
întoarse la un colţ (cca. 30cm) pe una din laturile scurte. L=155; l=80cm; 
h=33cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

178 Consolă încastrată (fragment) din pridvorul Bisericii. Bloc masiv buc. 1
încastrat în zidărie cu decor sculptat cu frunze de acant pe latura mare 
şi întors la capete (cca. 30cm) pe ambele laturi scurte; urme de 
zugrăveală policrom. L=117cm; l=86cm; h=37cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; relativ bună, abaca ştirbită.
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179 Cornişă încastrată (fragment) din pronaosul Bisericii. (?). Bloc masiv buc. 1
încastrat în zidărie, una din laturi decorată cu motive vegetale din care 
se păstrează un fragment redus. L=97cm; l=106; h=30cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; grav deteriorat; lipsă cea mai 
mare parte din decor, profilul superior rupt.

180 Consolă încastrată (fragment) din pridvorul Bisericii. Bloc masiv buc. 1
încastrat în zidărie cu decor sculptat cu frunze de acant pe latura mare 
şi întors la capete (cca.30cm); urme de zugrăveală policromă. L=115cm; 
l=63cm; h=36cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună; 
mici ştirbituri.

181 Consolă încastrată (fragment) din pridvorul Bisericii. Bloc masiv buc. 1
încastrat în zidărie cu decor sculptat cu frunze de acant pe latura mare, 
întoarse la un colţ (cca.30cm) pe una din laturile înguste. L=116cm; 
l=cm; h=36cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

182 Consolă încastrată (fragment) din pridvorul Bisericii. Bloc masiv buc. 1
încastrat în zidărie cu două laturi în unghi decorate cu frunze de acant 
pe zugrăveală policromă. L=110cm; l=100cm; h=33cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; degradat, porţiuni de decor lipsă.

183 Abacă de capitel (?) Bloc paralelipipedic decorat pe două laturi cu o buc. 1
friză din frunze de acant între 2 registre de profile. L=68cm; l=67cm; 
h=30cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună. 
* Semn de mester.

184 Consolă încastrată (fragment) din pridvorul Bisericii. Bloc masiv buc. 1
încastrat în zidărie; decor sculptat cu frunze de acant pe o latură lungă 
întors la unul din colţuri pe una din laturile scurte. L=121cm; l=101cm; 
h=31cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; inaccesibil.

185 Consolă încastrată (fragment) din pridvor. Bloc de piatră cu decor  buc. 1
fitomorf; frunze de acant – pe o latură lungă. L=118cm; l=69cm; 
h=30cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; bună.

186 Bază de coloană de la pridvorul Bisericii. Bază pătrată cu un profil buc. 1
concav şi unul convex, separate printr-un listel. L=74cm; l=71cm; 
h=32cm. Piatră cioplită. Stare de conservare; relativ bună.

187 Consolă încastrată – pronaos. Bloc paralelipipedic având pe una din buc. 1
feţe decor sculptat cu frunze de acant; pe latura mică decorul se 
continuă pe aprox.30cm un unghi drept. L=127cm; l=98cm; h=31cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

188 Consolă încastrată – pronaos(?) Bloc încastrat în zidărie, pe 2 laturi în buc. 1
unghi drept un registru de frunze de acant încadrat la partea 
inferioară de un profil concav şi un listel şi la partea superioară
de un profil concav. L=111cm; l=101cm; h=32cm; Piatră sculptată. 
Stare de conservare; bună.

189 Cornişă încastrată. Bloc masiv, încastrat în zidărie; decor sculptat  buc. 1
cu motive fitomorfe pe una din laturi. L=63cm; l=84cm; h=35cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; inaccesibil.

190 Cornişă încastrată din pridvorul Bisericii. Bloc paralelipipedic; motiv buc. 1
sculptat pe una din laturi cu frunze de dovleac; la unul din capete se 
încheie în unghi drept; la celălalt, partea sculptată intră în grosimea 
pietrei cioplită în sfert de cerc. L=aprox.120cm; l=93cm; h=33cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; bună.
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191 Bloc paralelipipedic – bază postament? Sec. al XIX-lea. Bloc de piatră buc. 1
fără decor, înconjurat cu o centură din platbandă de oţel, locaş 
de prindere în axul bazei. L=43cm; l=30cm; h=78cm. Piatră cioplită. 
Stare de conservare; bună.

192 Cornişă încastrată din pronaos. Bloc paralelipipedic decorat pe una din buc. 1
feţe cu frunze şi flori de dovleac, cu un profil drept deasupra 138x95x35. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; inaccesibilă.

193 Cornişă încastrată - ? Bloc paralelipipedic având pe una din feţe decor buc. 1
sculptat cu frunze de acant încadrate de un profil drept şi unul concav. 
96x68x23. Piatră sculptată. Deteriorat.

194 Cornişă încastrată. Bloc paralelipipedic sculptat pe una din feţe cu buc. 1
frunze mari de acant; întoarsă pe colţ la unul din capete. L=87cm; 
l=61cm; h=35cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună; 
frunza de pe colţ ştirbită.

195 Consolă încastrată din pridvor? Bloc paralelipipedic cu o frunză mare buc. 1
de acant la unul din colţuri. L=70cm; l=68cm; h=33cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; relativ bună.

196 ———————— Bloc paralelipipedic ? 97x(aprox.)48x35. Deteriorat. buc. 1
Piatră ciobită, sculptată? Obs. Poziţie inaccesibilă; prezenţa 
decorului incertă.

197 Cornişă încastrată din pronaosul Bisericii. Bloc paralelipipedic având buc. 1
pe una din feţe un decor sculptat cu frunze de acant încadrate de un 
profil drept şi unul concav. L=aprox.115cm; l=95cm; h=34cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

198 Consolă încastrată – pridvor? Bloc paralelipipedic cu una din feţe buc. 1
decorată cu frunze mari de acant; decorul se întoarce la ambele capete 
formând colţuri proeminente. L=118cm; l=84cm; h=37cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

199 Consolă încastrată din pridvorul Bisericii. Bloc paralelipipedic având buc. 1
pe una din feţe decor sculptat cu frunze şi flori de dovleac; un profil 
drept deasupra; decorul se întoarce la unul din capete formând 
un colţ intrând. L=aprox.94cm; l=aprox.84cm; h=33cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; relativ bună.

200 Cornişă încastrată de la pronaosul bisericii(?) Bloc paralelipipedic buc. 1
având pe una din feţe decor sculptat cu frunze de acant încadrat de
două profile drepte; pe faţa inferioară 7 locaşuri de prindere. 
L=100cm; l=78cm; h=19cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; 
relativ bună.

201 Cornişă încastrată pridvor(?) Bloc paralelipipedic având la unul din buc. 1
colţuri o frunză mare de acant; forma un colţ intrând. L=84cm; l=52cm;
h=39cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat.

202 Cornişă încrustată. Bloc de piatră paralelipipedic cu decor sculptat pe buc. 1
una din feţe. L=aprox.140cm; l=aprox.70cm; h=aprox.30cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; inaccesibil.

203 Ancadrament fereastră – fragment – de la Biserică. Bolţar de la buc. 1 
arcul cintrat al ferestrei; decor cu motive în rinceaux, brodat spre 
exterior de un profil plat; în centrul arcului acvila cruciată. 
L=aprox.70cm; l=34cm; h=inaccesibil. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; relativ bună.
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204 Ancadrament fereastră (montant) de la Biserică. Bloc paralelipipedic buc. 1
cu decor fitomorf – frunze şi flori de dovleac; locaşuri pentru grilaj pe o 
faţă laterală. L=122(73+79)cm; l=34cm; h=20cm. Piatră sculptată. Stare de 
conservare; deteriorat; blocul este rupt în două bucăţi; spart la capete.

205 Ancadrament fereastră (fragment) de la Biserică. Fragmente de  buc. 1
montant cu decor fitomorf în rinceaux; locaşuri pentru grilaj pe  
intrados. L=89cm; l=22cm; h=21cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; relativ bună, mici ştirbituri.

206 Ancadrament fereastră (fragment) de la Biserică. Fragment de montant buc. 1
cu decor fitomorf în rinceaux, bordat de un profil drept pe latura 
opusă golului; locaşuri pentru grilaj în intrados. L=112cm; l=34cm; 
h=20cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

207 Ancadrament fereastră (fragment) de la Biserică. Fragment de montant buc. 1
cu decor fitomorf în rinceaux, bordat de un profil drept pe latura opusă 
golului; locaşuri pentru grilaj în intrados. L=118cm; l=33cm; h=20cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

208 Ancadrament fereastră (fragment) de la Biserică. Fragment de montant buc. 1
cu decor fitomorf în rinceaux; locaşuri pentru grilaj în intrados; bordat 
de un profil drept pe latura opusă golului. L=74cm; l=30cm; h=20cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; grav deteriorat, spart la ambele capete.

209 Lintou de fereastră. Intradosul este decupat în formă de acoladă şi are buc. 1
în ax un locaş pentru grilaj; decor fitomorf cu flori şi frunze de dovleac; 
deasupra este situată ieşind în consolă cca. 10cm o cornişă cu profil de 
simeză decorată cu frunze de acant. L=89cm; l=51cm; h=28cm. Piatră 
sculptată. Stare de conservare: relativ bună; colţul din stânga jos lipsă.

210 Ancadrament fereastră (fragment) de la Biserică. Fragment de montant buc. 1
cu decor fitomorf în rinceaux; locaşuri pentru grilaj în intrados. 
L=115cm; l=24cm; h=19cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; 
relativ bună, spartă la unul din capete.

211 Ancadrament fereastră (fragment) de la Biserică. Fragment de montant buc. 1
cu decor fitomorf în rinceaux; bordat de un profil drept pe latura opusă 
golului; bordat de un profil drept pe latura opusă golului; locaşuri 
pentru grilaj în intrados. L=93cm; l=33cm; h=21cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; relativ bună.

212 Ancadrament fereastră (fragment). Bolţar de cheie de la axul cintrat al buc. 1
ferestrei; decor motive fitomorfe; în ax acvila cruciată, bordat în exterior 
de un profil plat. L=70cm; l=22cm; h=15cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; relativ bună.

213 Ancadrament fereastră (fragment) de la Biserică. Fragment de montant buc. 1
cu decor fitomorf în rinceaux; bordat de un profil drept pe latura opusă 
golului; locaşuri pentru grilaj în intrados. L=67cm; l=32cm; h=22cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat; spart la un capăt.

214 Ancadrament fereastră (fragment) de la Biserică. Fragment de montant buc. 1
cu decor fitomorf în rinceaux; bordat de un profil drept pe latura opusă 
golului; locaşuri pentru grilaj în intrados. L=inaccesibil; l=32cm; 
h=21cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat.

215 Ancadrament fereastră (fragment) de la Biserică. Fragment de montant cu buc. 1
decor fitomorf în rinceaux; locaşuri pentru grilaj în intrados. L=97cm; 
l=20cm; h=16cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.
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216 Abacă. Partea superioară dreaptă este susţinută de o simeză răsturnată buc. 1
decorată cu frunze de acant şi palmete. L=74cm; l=74cm; h=3cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat.

217 Solec (fragment). Treaptă de marmură; contra treapta are un nas format buc. 1
dintr-un profil semi rotund sprijinit pe un listel. L=137cm; l=63cm; h=23cm. 
Marmură; treapta şi contratreapta şlefuite. Stare de conservare; relativ bună.

218 Consolă încastrată din pronaosul Bisericii(?). Dală de mari dimensiuni buc. 1
cu decor din frunze de acant încadrat de două profile semi rotunde, 
sculptat pe două feţe alăturate. Decorul se  închide pe una din feţele 
apropiate de capăt. L=110cm; l=109cm; h=38cm. Piatră sculptă. 
Stare de conservare; relativ bună.

219 Ancadrament fereastră (fragment) de la Biserică. Fragment de montant buc. 1
cu decor fitomorf în rinceaux; locaşuri pentru grilaj în intrados. 
L=36cm; l=24cm; h=20cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; 
deteriorat; rupt dintr-o bucată mai mare.

220 Cornişă încastrată din pronaos(?). Piesa constituia un colţ preominent; buc. 1
pe două din laturi decor fitomorf (frunze de acant) încadrat de două 
profile plat. L=84cm; l=75cm; h=21cm. Piatră cioplită; sculptată. 
Stare de conservare; relativ bună, decorul uşor erodat; pe faţa 
superioară se păstrează 3 cărămizi prinse în mortar.

221 Solec (fragment). Treaptă din marmură; contratreapta are un nas buc. 1
format dintr-un profil semi rotund sprijinit pe un listel. L=150cm; 
l=63cm; h=19cm. Marmură; treapta şi contratreapta şlefuite. 
Stare de conservare; relativ bună.

222 Solec (fragment). Treaptă din marmură; contratreapta are un nas buc. 1
format dintr-un profil semi rotund sprijinit pe un listel. 
Marmură şlefuită. L=140cm; l=88cm; h=19cm. Stare de conservare; 
exfoliere pe faţa şlefuită şi colţuri ştirbite.

223 Solec (fragment). Partea centrală, proeminentă a platformei având în buc. 1
plan forma de semicerc; în secţiune contratreapta confirmă profilatura 
curentă. L=105cm; l=67cm; h=16cm. Marmură; treapta şi contratreapta 
şlefuită. Stare de conservare; relativ bună.

224 Solec (fragment). Treapta de marmură; contratreapta şlefuită. Stare buc. 1
de conservare; deteriorat; nasul contratreptei ştirbit în mai multe locuri.

225 Solec (fragment). Treaptă din marmură; contratreapta are un nas format buc. 1
dintr-un profil semi rotund sprijinit pe un listel; piesa forma un colţ al 
platformei. L=67cm; l=43cm; h=16cm. Marmură; treapta şi contratreapta 
şlefuite. Stare de conservare; profilul contratreptei rupt în câteva locuri.

226 Ancadrament fereastră (fragment) de la Biserică. Fragment de montant buc. 1
cu decor fitomorf în rinceaux, bordat de un profil drept pe latura opusă 
golului; locaşuri pentru grilaj în intrados. L=105cm; l=32cm; h=20cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat, rupt la unul din capete.

227 Solec (fragment). Dală şlefuită pe faţa superioară şi pe 3 feţe laterale, buc. 1
fără profil de contratreaptă. L=110cm; l=40cm; h=19cm. Marmură 
şlefuită. Stare de conservare; relativ bună.

228 Solec (fragment). Treaptă de marmură; contratreapta are un nas format buc. 1
dintr-un profil semi rotund dintr-un profil semi rotund sprijinit pe 
un liste. L=77cm; l=70cm; h=15cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; relativ bună.



409DOCUMENTE

229 Ancadrament fereastră (fragment) de la Biserica mânăstirii. Fragment de buc. 1
montant cu decor fitomorf în rinceaux, bordat de un profil drept pe latura 
opusă golului; locaşuri pentru grilaj în intrados. L=inaccesibil, mai mare 
70cm; l=30cm; h=22cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; inaccesibil.

230 Cornişă încastrată pronaosul Bisericii(?) Dală şlefuită pe faţa superioară, buc. 1
fasonată; decor fitomorf înscris într-o simeză răsturnată de-a lungul 
unei feţe laterale; 8 locaşuri de prindere pe faţa inferioară, de diferite 
dimensiuni. L=100cm; l=78cm; h=19cm. Piatră sculptată. Stare de 
conservare; deteriorat, ştirbituri; decorul erodat, parţial acoperit 
de un mortar cu ciment.

231 Solec (fragment). Piesă de capăt având un colţ rotunjit şi uşor retras buc. 1
(cca. 2cm) faţă de profilul contratreptei. L=102cm; l=60cm; h=16cm. 
Marmură; şlefuită pe partea superioară şi pe contratreaptă. Stare de 
conservare; relativ bună; profilul contratreptei rupt în două locuri.

232 Fragment de portal(?) Bloc de piatră cu decor fitomorf sculptat pe două buc. 1
feţe opuse; pe una din feţe decorul este erodat dexotând fie o refolosire,
fie o expunere îndelungată la intemperii; locaş de prindere pe o faţă 
laterală, o altă faţă laterală teşită la 45 grade. L=76cm; l=59cm; h=43cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat.

233 Ancadrament fereastră (fragment) de la Biserică. Fragment de montant buc. 1
cu decor fitomorf în rinceaux, bordat de un profil drept pe latura opusă 
golului; locaşuri pentru grilaj în intrados. L=73cm; l=34cm; h=20cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat, spart la un capăt.

234 Cornişă încastrată din pridvor(?); din pronaosul Bisericii(?). Piesa buc. 1
constituie un colţ proeminent; pe două din laturi decor fitomorf 
(frunze de acant) încadrat de două profile plate. L=aprox,75cm; l=95cm; 
h=23cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; inaccesibil.

235 Bază (de coloană?) fragment. Bloc paralelipipedic cu un profil rotund buc. 1
de-a lungul a două muchii perpendiculare. L=72cm; l=43cm; h=31cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat.

236 Consolă din pridvorul bisericii(?). Bloc paralelipipedic decorat pe una buc. 1
din feţe cu frunze mari de acant; întors la capete. L=mai mare de 90cm; 
l=75cm; h=38cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; inaccesibil.

237 Treaptă de la pridvorul Bisericii; fragment. Dala de piatră cu nasul buc. 1
contratreptei format din două profile drepte; fragmentul provine de la 
capătul din dreapta al unei trepte; profilul contratreptei fiind întors 
pe două laturi. L=81cm; l=41cm; h=13cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; deteriorat; spart la un capăt.

238 Treaptă de la pridvorul bisericii. Dala de piatră cu nasul contratreptei buc. 1
format profile drepte; provine de la una din cele două platforme 
semicirculare pe treapta a doua. L=99cm; l=39cm; h=17cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; bună.

239 Consolă încastrată din pronaosul bisericii(?). Bloc paralelipipedic cu buc. 1
decor fitomorf (frunze de acant). L=72cm; l=36cm; h=21cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

240 Treaptă de la pridvorul bisericii (fragment). Dală de piatră cu nasul buc. 1
contratreptei format 2 profile drepte; fragmentul provine de la capătul 
din dreapta al unei trepte; profilul contratreptei fiind întors pe două laturi. 
L=190cm; l=36cm; h=19cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; bună.
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241 Ancadrament fereastră – bază montant. Bază montant decorată cu o buc. 1
floare înscrisă într-un pătrat. L=36cm; l=35cm; h=14cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; relativ bună.

242 Ancadrament fereastră (fragment). Montant, decorat pe una din feţe cu buc. 1
flori şi frunze de dovleac în rinceaux. L=43cm; l=2cm; h=21cm. Piatră 
sculptată. Stare de conservare; deteriorat, spart la un capăt; rupturi.

243 Ancadrament fereastră (fragment) de la Biserică. Fragment de montant buc. 1
cu decor fitomorf în rinceaux, bordat de un profil drept pe latura opusă 
golului; locaşuri pentru grilaj în intrados. L=53cm; l=28cm; h=22cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat; spart la un capăt; 
decorul ştirbit.

244 Ancadrament fereastră (fragment) de la Biserică. Fragment de montant buc. 1
cu decor fitomorf în rinceaux, bordat de un profil drept pe latura opusă 
golului; locaşuri pentru grilaj în intrados. L=115cm; l=35cm; h=21cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat; decorul puternic erodat.

245 Consolă încrustată din pridvorul Bisericii(?). Bloc paralelipipedic buc. 1
decorat pe una din feţe cu decor fitomorf (frunze mari de acant); întors 
la capete. Piatră sculptată. L=78cm; l=54cm; h=34cm. 
Starea de conservare; relativ bună.

246 Capitel de pilastru de la turnul incintei a II-a; 2 volute ample unite buc. 1
printr-o ghirlandă de frunze, registrul inferior format dintr-un decor cu 
frunze de acant tratate simplist. L=90cm; l=68cm; h=25cm. Piatră 
sculptată. Stare de conservare; deteriorată, partea dreaptă ruptă.

247 Ancadrament fereastră (fragment) de la Biserică. Fragment de montant buc. 1
cu decor fitomorf în rinceaux; bordat de un profil drept pe latura opusă 
golului; locaşuri pentru prindere în introdus. L=85cm; l=34cm; h=21cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; spart la un capăt.

248 Ancadrament fereastră (fragment) de la Biserică. Fragment de montant buc. 1
cu decor fitomorf în rinceaux; locaşuri pentru grilaj în introdus. L=82cm; 
l=25cm; h=22cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

249 Ancadrament fereastră (fragment) de la Biserică. Fragment de montant buc. 1
cu decor fitomorf în rinceaux; bordat de un profil drept pe latura opusă 
golului; locaşuri pentru grilaj în introdus. L=67cm; l=33cm; h=20cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; inaccesibil.

250 Ancadrament fereastră (fragment) de la Biserică. Fragment de montant buc. 1
cu decor fitomorf în rinceaux; bordat de un profil drept pe latura opusă 
golului; locaşuri pentru grilaj în introdus. L=65cm; l=32cm; h=21cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat, spart la un capăt.

251 Ancadrament fereastră (fragment) de la Biserică. Fragment de montant buc. 1
cu decor fitomorf în rinceaux; bordat de un profil drept pe latura opusă 
golului; locaşuri pentru grilaj în introdus. L=100cm; l=31cm; h=22cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorqt; spart la un capăt.

252 Ancadrament fereastră (fragment) de la Biserică. Fragment de montant buc. 1
cu decor fitomorf în rinceaux; bordat de un profil drept pe latura opusă 
golului; locaşuri pentru grilaj în introdus. L=87cm; l=32cm; h=21cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

253 Ancadrament fereastră – bolţar. Bolţar de la arcul cintrat al ferestrei; decor buc. 1
cu motive în rinceaux, bordat spre exterior de un profil plat. L=75cm; 
l=34cm; h=15cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.
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254 Ancadrament fereastră (fragment). Montant decorat pe una din feţe cu buc. 1
flori şi frunze de dovleac în rinceaux. L=46cm, l=28cm; h=19cm. Piatră 
sculptată. Stare de conservare; relativ bună; spart la un capăt.

255 Ancadrament fereastră (fragment). Montant decorat pe una din feţe cu buc. 1
flori şi frunze de dovleac în rinceaux. L=68cm, l=30cm; h=18cm. Piatră 
sculptată. Stare de conservare; relativ bună; decor spart la ambele capete.

256 Ancadrament fereastră. Montant, decorat pe una din feţe cu flori şi buc. 1
frunze de dovleac rinceaux. L=75cm; l=30cm; h=17cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; relativ bună.

257 Ancadrament fereastră (fragment). Fragment de arc cu decor sculptat buc. 1
cu motive fitomorfe în rinceaux. L=68cm; l=29cm; h=15cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; grav deteriorat; lipsuri mari.

258 Inaccesibil. L=38cm; l=33cm; h=18cm. Piatră sculptată. Stare de buc. 1
conservare; inaccesibil.

259 Ancadrament fereastră (fragment). Fragment de arc cu decor sculptat buc. 1
cu motive fotomorfe în rinceaux. L=56cm; l=30cm; h=18cm. Piatră 
sculptată. Stare de conservare; grav deteriorat; decorul se distinge cu greu.

260 Ancadrament de fereastră. Montant, decorat pe una din feţe cu flori şi buc. 1
frunze de dovleac în rinceaux; fără să fie bordat cu chenar drept. 
L=107cm l=24cm; h=21cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; 
relativ bună; spart la unul din capete.

261 Ancadrament fereastră (fragment). Fragment de arc cu decor sculptat buc. 1
cu motive fotomorfe în rinceaux. L=87cm; l=28vm; h=16cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună; un colţ ciobit, erodări.

262 Ancadrament fereastră (fragment). Montant, decorat pe una din feţe cu buc. 1
flori şi frunze de dovleac în rinceaux; fără chenar drept. L=62cm; 
l=24cm; h=18cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; grav deteriorat; 
spart la un capăt; ciobituri şi exfolieri.

263 brâu de pe faţada Bisericii. Bloc masiv încastrat în zidărie; partea buc. 1
proeminentă decorată cu şiruri alternate de motive fitomorfe şi perle, 
dispuse în tornadă. L=62cm; l=24cm; h=18cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; deteriorat.

264 Glaf – ancadrament de la o fereastră o Bisericii (fragment). Decor buc. 1
sculptat cu frunze şi flori de dovleac bordat pe trei laturi cu un profil 
drept. L=aprox.50cm; l=31cm; h=22cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; lipseşte partea din stânga şi de la bază.

265 Ancadrament fereastră (fragment). Montant decorat pe una din feţe cu buc. 1
flori şi frunze de dovleac în rinceaux. L=109cm; l=20cm; h=21cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

266 Frontispiciu uşă pronaos(?). Dală masivă cu decor pe una din feţele buc. 1
mari; faţa decorată inaccesibilă. L=126cm; l=105cm; h=31cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat.

267 Ancadrament fereastră (fragment). Montant decorat pe una din feţe cu buc. 1
flori şi frunze de dovleac în rinceaux. L=46cm; l=33cm; h=21cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat; spart la ambele 
capete; exfolieri.

268 Ancadrament fereastră (fragment). Montant decorat pe una din feţe cu buc. 1
flori şi frunze de dovleac în rinceaux. L=56cm; l=34cm; h=23cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; spart la ambele capete; exfolieri.
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269 Ancadrament fereastră (fragment). Montant decorat pe una din feţe cu buc. 1
flori şi frunze de dovleac în rinceaux. L=80cm; l=25cm; h=20cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat; spart la capete.

270 Ancadrament fereastră (fragment). Montant decorat pe una din feţe cu buc. 1
flori şi frunze de dovleac în rinceaux. L=84cm; l=35cm; h=22cm.
Piatră sculptată. Stare de conservare; decorul în stare bună; spart 
la ambele capete.

271 Ancadrament fereastră (fragment). Fragment de arc cu decor sculptat buc. 1
cu motive fitomorfe în rinceaux. L=86cm; l=31cm; h=16cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună; decorul uşor erodat.

272 Ancadrament fereastră (fragment). Montant decorat pe una din feţe cu buc. 1
flori şi frunze de dovleac în rinceaux. L=60cm; l=34cm; h=22cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat; spart la ambele capete.

273 Ancadrament fereastră bază montant(?). Inaccesibil din cauza poziţiei. buc. 1
L=39cm; l=31cm; h=18cm. Piatră cioplită; sculptată(?). 
Stare de conservare; inaccesibil.

274 Ancadrament fereastră (fragment). Montant decorat pe una din feţe cu buc. 1
flori şi frunze de dovleac în rinceaux. L=86cm; l=26cm; h=21cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

275 Ancadrament fereastră (fragment). Montant decorat pe una din feţe cu buc. 1
flori şi frunze de dovleac în rinceaux. L=66cm; l=23cm; h=21cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

276 Ancadrament fereastră (fragment). Montant decorat pe una din feţe cu buc. 1
flori şi frunze de dovleac în rinceaux. L=45cm; l=34cm; h=22cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; grav deteriorat.

277 Ancadrament fereastră (fragment). Fragment de arc cu decor sculptat buc. 1
cu motive fitomorfe în rinceaux. L=53cm; l=33cm; h=16cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat; spart la unul din capete.

278 Ancadrament fereastră (fragment). Fragment de arc cu decor sculptat buc. 1
cu motive fitomorfe în rinceaux. L=53cm; l=30cm; h=15cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună; uşor erodat.

279 Postament. Bloc paralelipipedic; pe trei din feţele înguste cioplit un buc. 1
profil simplu cu lăcrămioare (concav, convex, drept). L=63cm; l=56cm; 
h=25cm. Piatră cioplită. Stare de conservare; deteriorat; a suferit 
o restaurare (torelare).

280 Glaf (?). Flori şi frunze de dovleac încadrate de un profil drept. L=87cm; buc. 1
l=25cm; h=117cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; inaccesibil.

281 Ancadrament fereastră bază montant. Bază montant decorată cu o buc. 1
floare înscrisă într-un pătrat. L=43cm; l=32cm; h=24cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; inaccesibil.

282 Ancadrament fereastră bază montant. Bază montant decorată cu o buc. 1
floare înscrisă într-un pătrat. L=38cm; l=28cm; h=16cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; relativ bună.

283 Ancadrament fereastră bază montant. Bază montant decorată cu o buc. 1
floare înscrisă într-un pătrat. L=35cm; l=30cm; h=inaccesibil. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat.

284 Ancadrament fereastră bază montant. Bază montant decorată cu o floare buc. 1
înscrisă într-un pătrat. L=43cm; l=34cm; h=16cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; deteriorat.
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285 Ancadrament fereastră (fragment). Montant decorat pe una din feţe cu buc. 1
flori şi frunze de dovleac în rinceaux. L=58cm; l=23cm; h=21cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; spart la un capăt.

286 Basorelief decorativ (fragment) sec. XIX de la turnul incintei 1. 
Decor sculptat în basorelief, portret de bărbat deasupra unor aripi 
stilizate şi a unor ghirlande din frunze. Piatră sculptată. L=79cm; 
l=6cm; h=26cm. Stare de conservare; deteriorat; un colţ al blocului 
spart; diverse ştirbituri.

287 Ancadrament fereastră (bază montant). Bază montant decorată cu o buc. 1
floare înscrisă într-un pătrat. L=42cm; l=31cm; h=19cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; relativ bună.

288 Ancadrament fereastră (fragment). Montant decorat pe una din feţe cu buc. 1
flori şi frunze de dovleac în rinceaux. L=53cm; l=34cm; h=20cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; grav deteriorat; fragmente lipsă.

289 Basorelief decorativ (fragment) sec. XIX, de la turnul incintei 1. portret buc. 1
de bărbat aşezat pe o ghirlandă de frunze. . L=inaccesibil; l=62cm; 
h=25cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; grav deteriorat; 
blocul spart pe 2 laturi; din cauza pietrei mari slabe prezintă multiple 
ciobituri în decor (nasul spart etc.).

290 Friză decorativă (fragment) sec. XIX provine de la turn incinta 1. buc. 1
fragment mic rupt pe toate laturile din                            L=54cm; l=34cm; 
h=16cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; spart pe toate laturile; 
materialul şi factura asemănătoare cu nr. inv. 314, 313, 316, 319, 302.

291 Ancadrament fereastră (fragment). Montant decorat pe una din feţe cu buc. 1
un decor fitomorf - flori şi frunze de dovleac dispuse în rinceaux. 
L=53cm; l=34cm; h=23cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; 
spart la ambele capete.

292 Ancadrament fereastră (bază montant). Bază de montant decorată cu o buc. 1
floare înscrisă într-un pătrat. L=34cm; l=inaccesibil; h=inaccesibil. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

293 Ancadrament fereastră (fragment) de la Biserică. Bolţar de la arcul buc. 1 
cintrat al ferestrei; decor cu motive în rinceaux; bordat spre exterior de 
un profil plat. L=87cm; l=30cm; h=20cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; relativ bună.

294 Ancadrament fereastră (fragment). Montant decorat pe una din feţe cu buc. 1
flori şi frunze de dovleac în rinceaux. L=66cm; l=26cm; h=20cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; spart la ambele capete.

295 Ancadrament fereastră (fragment). Montant decorat pe una din feţe cu buc. 1
flori şi frunze de dovleac în rinceaux. L=75cm; l=35cm; h=22cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat; spart la un capăt.

296 Basorelief decorativ – sec. XIX de la turnul incintei 1. Inaccesibil. buc. 1
L=75cm; l=63cm; h=26cm. Piatră sculptată. Material şi factură ca nr. 
de inv. 313, 316, 319. Poate are şi portret!

297 Ancadrament fereastră. Bolţar de la arcul cintrat decorat cu motive buc. 1
fitomorfe în rinceaux. L=aprox.75cm; l=29cm; h=18cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; grav deteriorat; mult erodat.

298 Ancadrament fereastră (fragment). Fragment de arc cu decor sculptat buc. 1
cu motive fitomorfe în rinceaux. L=9cm; l=30cm; h=19cm. Piatră 
sculptată. Stare de conservare; relativ bună.
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299 Ancadrament fereastră (fragment). Montant decorat pe una din feţe cu buc. 1
flori şi frunze de dovleac în rinceaux. L=131cm; l=35cm; h=17cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; spart la un capăt.

300 Ancadrament fereastră (fragment). Montant decorat pe una din feţe cu buc. 1
flori şi frunze de dovleac în rinceaux. L=63cm; l=34cm; h=22cm. Piatră 
sculptată. Stare de conservare; spart la ambele capete.

301 Ancadrament fereastră (fragment). Montant decorat pe una din feţe cu buc. 1
flori şi frunze de dovleac în rinceaux. L=75cm; l=26cm; h=23cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; spart la ambele capete.

302 Ancadrament fereastră (fragment). Montant decorat pe una din feţe cu buc. 1
flori şi frunze de dovleac în rinceaux. L=70cm; l=25cm; h=22cm. 
Piatră cioplită; sculptată. Stare de conservare; spart capete.

303 Basorelief decorativ (fragment) provine de la turnul incintei 1. buc. 1
Inaccesibil din cauza poziţiei. L=80cm; l=63cm; h=20cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; inaccesibil. Materialul şi factura 
asemănătoare cu nr. inv. 313, 316, 314, 319, 289.

304 Ancadrament fereastră (fragment). Bază montant decorată cu o floare buc. 1
înscrisă într-un pătrat. L=inaccesibil; l=33cm; h=19cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; relativ bună.

305 Ancadrament fereastră - bază montant. Bază montant decorată cu o buc. 1
floare înscrisă într-un pătrat. L=42cm; l=34cm; h=18cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; relativ bună.

306 Ancadrament fereastră (fragment). Montant decorat pe una din feţe cu buc. 1
flori şi frunze de dovleac în rinceaux. L=63cm; l=31cm; h=10cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat; rupt la capăt.

307 Ancadrament fereastră (fragment). Fragment dintr-un montant decorat buc. 1
pe faţa exterioară cu motive fitomorfe; pe o faţă laterală urme de 
încastrare a grilajului. L=31cm; l=33cm; h=2cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; deteriorat; spart la ambele capete.

308 Ancadrament fereastră (fragment). Montant decorat pe una din feţe cu buc. 1
flori şi frunze de dovleac în rinceaux. L=4cm; l=27cm; h=20cm. Piatră 
sculptată. Stare de conservare; deteriorat; fragment rupt transversal.

309 Ancadrament fereastră (fragment). Montant decorat pe una din feţe  buc. 1
cu flori şi frunze de dovleac în rinceaux. L=41cm; l=29cm; h=20cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat; spart la capete 
şi transversal.

310 Basorelief decorativ de la turnul de incită 1. Din cauza poziţiei nu se buc. 1
poate face o descriere; poate fi un capitel modasic compozit. L=65cm; 
l=53cm; h=20cm. piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat. 
Materialul şi factura identice cu nr. inv. 313, 314, 316, 303, 289, 319.

311 Ancadrament fereastră (fragment). Montant decorat pe una din feţe cu buc. 1
flori şi frunze de dovleac în rinceaux. L=53cm; l=32cm; h=21cm. Piatră 
sculptată. Stare de conservare; fragment rupt transversal.

312 Ancadrament fereastră de montant decorată cu o floare înscrisă într-un buc. 1
pătrat. L=40cm; l=31cm; h=18cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; 
relativ bună.

313 Ancadrament fereastră (fragment). Fragment de arc cu decor sculptat buc. 1
cu motive fitomorfe în rinceaux. L=58cm; l=35cm; h=17cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.
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314 Capitel de pilastru (?) sec. XIX, turn incinta 2. Bloc fragmentar; se păstrează buc. 1
o ghirlandă din frunze mărgăritar în partea dreaptă de o volută realizată.
L=aprox.70cm; l=46cm; h=21cm. Piatră sculptată. Stare de conservare;  
grav deteriorat; Inscripţie lapidară pe faţa opusă celei decorate.

315 Basorelief decorativ (fragment) de la turnul incintei 1 sec. al XIX-lea. buc. 1
Dală cu decor sculptat pe una din feţele mari; motive fitomorfe sub 
formă de ghirlandă. L=aprox.62cm; l=40cm; h=23cm. Piatră sculptată.
Stare de conservare; deteriorat; inaccesibil. Fragment din acelaşi 
materiale şi de aceeaşi factură cu nr. inv. 319, 313, 316, 189, 303.

316 Ancadrament fereastră – bază montant. Bază de montant decorată cu buc. 1
floare înscrisă într-un pătrat. L=41cm; l=33cm; h=19cm. Piatră sculptată.
Stare de conservare; relativ bună.

317 Basorelief decorativ (fragment) de la turnul incintei 1; sec. al XIX-lea. buc. 1
Dală cu decor sculptat pe una din feţele mari; o ghirlandă din frunze, 
uşor curbată şi un fragment de aripă stilizată. L=82cm; l=55cm; h=20cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat. Natura materialului şi 
factura asemănătoare cu nr. inv. 319, 313, 314, 302, 289.

318 Ancadrament fereastră (fragment). Fragment de arc cu decor sculptat buc. 1
cu motive fitomorfe în rinceaux. L=85cm; l=35cm; h=22cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; relativ bună.

319 Ancadrament (fragment) de la fereastra Bisericii. Montant; pe una din buc. 1
feţe decor sculptat cu frunze şi flori de dovleac. L=92cm; l=26cm; h=21cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat; spart longitudinal.

320 Capitel De Pilastru (Fragment) Sec. XIX. Capitel neoclasic compozit cui buc. 1
frunze de acant în treimea interioară, o volută la colţ şi o ghirlandă de 
frunze între cele două volute. L=70cm; l=66cm; h=22cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat; ştirbituri, partea 
din stânga a capitelului lipseşte.

321 Ancadrament fereastră (fragment) de la Biserică (?) Montant de buc. 1
fereastră cu decor sculptat pe una din feţe; locaşuri pentru grilaj pe faţa 
laterală. L=83cm; l=28cm; h=20cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; inaccesibil.

322 Ancadrament fereastră (fragment). Montant decorat pe una din feţe buc. 1
cu flori şi frunze de dovleac în rinceaux. L=4cm; l=3cm; h=inaccesibil. 
Piatră cioplită. Stare de conservare; deteriorat.

323 Ancadrament fereastră (fragment) de la Biserică. Montant de fereastră buc. 1
sculptat pe una din feţe; locaşuri pentru grilaj pe faţa laterală. L=68cm; 
l=32cm; h=20cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; inaccesibil.

324 Ancadrament fereastră (fragment) de la Biserică. Bolţar de la arcul buc. 1
cintrat al ferestrei, decor cu motive în rinceaux, bordat spre exterior de 
un profil plat. L=60cm; l=33cm; h=19cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; degradat; spart la un capăt.

325 Ancadrament fereastră – bază de montant. Bază de montant decorată buc. 1
cu o floare înscrisă într-un pătrat. L=39cm; l=34cm; h=20cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; inaccesibil.

326 Ancadrament fereastră (fragment) de la Biserică(?) Montant de fereastră cu buc. 1
decor sculptat pe una din feţe (inaccesibil); locaşuri pentru grilaj pe faţa 
laterală. L=78cm; l=20cm; h=16cm. Piatră sculptată. 
Stare de conservare; inaccesibil.
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327 Dală (?) Dală de piatră cu un profil semi rotund pe una din muchii şi buc. 1
cu 2 feţe (treaptă şi contratreaptă) fasonate. L=52cm; l=45cm; h=114cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat.

328 Consolă încastrată din pronaos (?) Bloc paralelipipedic cu decor buc. 1
fitomorf (frunze de acant). L=103cm; l=83cm; h=39cm. 
Piatră sculptată. Stare de conservare; deteriorat? Faţa superioară 
inaccesibilă.

329 Soclu de la pridvor (?) Pe una din laturile lungi se păstrează un profil buc. 1  
concav ce ar putea fi intradosul (lăcrimar) unui profil de soclu. 
L=140cm; l=70cm; h=40cm. Piatră sculptată. Stare de conservare; 
deteriorat; erodări, ciobituri din transport; faţa inferioară inaccesibilă 
ar putea confirma identitatea piesei.


