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1. C um ar.lila zo na de vest a Bucureştilor în •ecolului XlX
Bucure ştii, în epoca regulamentară, se intindcau spre vest până la
drumul care va deveni după 1852Şoseau<>Bas<>rab•7or[Şoseau0rhidcelor].
Zona e ra de pu\in timp cuprinsă in oraş căci numai un veac înainte când
"Constandin sin Maxim cupe\" ridica, irolată pe un ostrov al
Dâmlx:>viJei,bisericaSf.Eldteric"Vechi"(l741- l744)loculincarectitorul
îşi aşcl'.llse lăcaşul era considerat departe de oraş. De atunci lot mai multe
parceleauintratinposcsiaorăşenilor,auinccputsăseconstruiascAcaseşi

mai ales biserici : Sf. lmpăraţi Constantin şi Elena/ Livedea Gospod (1785)
pcPodu!dePământ;BlirbătcscuVechi /Sf.NicolaeotFilaret(l764,rezidit!i

înainte de 1818) pc Podul Calicilor sau C6rllmidarii de

Sus-Grozăveşti

(1805

primaclă<!ire,rezidităin1848 , 1872şil877dupliincendiu)aflallipe Sp!aiul

ln dcpcndcn\ei; bisericile SfinJii Voievozi Mihail

şi

Gavril (1817,

refăcută

1898)şiSf. VineriN ouă(construitA 1854)pcCaleaTârgovişte i

Planul Borroczyn, 1852 (Colcqia MMB)
Înt re mari le artere istorice ce defineau această parte din teritoriul
Bucureştilor se afla Calea Târgoviştei (din 1878 numită Calea Griviţei). Pod
domnesc,ci!atincăla 1681 îndocumcnte,pevremeacând traseuls!iusituat
totpedireqiaest-vcstşideacoloclitreTârgovişte, erap lasatmultmai la sud
întrucâtşioraşulnuseintinsesedcciitpiinălaMănăstireaSărindari,artcrala

mijlocul veacului XIX asigura in continuare

legălura

pe

direcţia

est•vest

dintre Podul Mogo.şoaiei şi bariera de vest-Bariera Târgoviştei. Traseul
urmat de Calea Târgoviştei era sirual la nord de balta Cişmigiului şi uliţa
Fântânii, fiind parţial paralel cu aceasta dar continuând mai mult spre vest
Pornind de la Podul Mogoşoaiei inlllnea slrlzile Manca Brularul, Soarelui şi
SculptwiipelaturadcsudşiSl1lldaSf.Voicvozipelaturadenord,lraversa

slradaBerzci

şi

seoprcatoo:mai

laŞoseauu Buarabilor,ŞOscadecenturAa

OraŞuluiutunci.
CaleaTârgoviş1eiafostşieacuprins4lnplanuriledealiniere,o;ele
o;u.-.:im:crcaus4nuidizczecircula\iaşis4egalizczcprospedulstrizilorprin

rectilicirialetraseului. Realizarealor,1inândcontdediliculli1ilepracticcşi
de lungimea drumului s-a petre.:ut în mai mulle etape. '"Phm de si1uofie fi
a/;nie„e de la Calea Tii„govi.frei""" 0 [CaLGriviţeiJ.1887, ridicat de ing. C.
Bouvard şi conductor arhitect l.Sibberg în 1887 cuprindcasitua\iatraseului
dintre Podul Mogoşoaiei şi clldircaGirii Tirgovişle, indicând prin codul
culorilor şi aprc<:ierca sllrii în can: se gbcau cl!dirile siruate pe ambele
laturi ale strizii. „Plan de situaţie şi alinie„e o st„tszii G„ivifa"' 111 ,1896
acordaoaten1iespecialllp1rţiideinceputaarterei,respec1iv

rezolvării

urbanisti<:e a legâlurii din!R Calea Grivilei şi Calea Victoriei.
La sud un alt drum important ca lungime şi rol în trama stradali,
traverso teritoriul de vest al OraŞului. Podul de Pamint numit în secolul XIX,
Calea Belvedere iar din I 878 Calea Plevnei, pornea de la Podul Mogo.şoaiei,
cobora spre Dâmboviţa care curgea incil prin albia sa naturali, mergea
relativ paralel cu aceasta pe direqia sud/est-nord/vest, tre.:ea de Cazarma
cavaleriei de la Malmaison şi ajungea la Bariera Podului de Pamint acolo
undeintâlncalraseulsemicircularalŞoseleiBasarebilor.
Pelllngiceledouiartercinacecaşidire.:1ie,cst-vest,de-alungul

1impuluis-audeschisalteuli1<:cu1raseemaiscur1e.Astfelpomindtotdela
PodulMogoşoaieistradaFintăniiplecapăn41aStradaBerzci

Mailungierastrada,rclalivparalelicuStradaflinllÎnii,ccacare
mergea plini ce întâlnea Podul de PAmAnt şi carevu primi înainte de 1860
numele de s1rada Ştirbei Voda, denumire ce nu s-a modificat dc-alungul
timpului. Traseul ple<:a indirc<:\Îaest-vest, tot de la axa vitali a OraŞului "'"~.DMD fondPMD·"lmoen,pl21)tlU7 Poplanaunolaleaslfel "'"'•<M<lclnlW<bwli,pl°"'
•cueleln...,.m;;1oe;. ......,.•-lcln1W<prou<i.DUf'l<umawuoolon1<:pop\an.lnopodm....,
pol„~<lcnorda<;l1Gnviia,pl«ll>ol<lclaSlrSfV01.-ollsp«>ctt(nt64-88)·ao\khroln1W<IKlf\I

(..- ll0.12.h.16.lllo1<)„Sln...,.m•jlo<io 1'<111.,.<lcsudo<;lu<lnviio. pkdnd<lclalU
01m1Slulu~IU.luhoHudeuspr<"'ll{nt6S-rJ)0< ........ 7elldonln-.bunl(ntal,aJ,a5,&9o")I•
4\n......,mojloeio .... 2e„uooap•«>"'<
.
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Podul

MogoŞoaiei

·pe lângA la!ura de nord aclAd1rn Tea!nilu1 Na11onal,

co1eapedirecJiasud-nordşiapoidinnouoluacl!rcvcs1,1recândpelân~

parcelele aflale la nord de grădina Cişmigiu acolo unde aveau propriculli
familii boiereşti de primul rang : Florescu, Assan, Vicărescu/Krctzulescu,
uaversa slrizile Schitu MAgurcanu la întâlnirea cu Popa Talu şi pe urma
strada Berzei, trecea la nord de biserica Sf. Ştefan "Cuibu' cu BaraA"
oprindu-se la inlillnireacu Podul d..: PilmânVCalea Plevnei. Ulterior, în anii
1882-1884, Serviciul Tehnic al Primăriei ahotArâtşi modificareatraselui
lungşiîntortochiatalstriZiiŞtirbeiVodA"'.NoultraseualslrAziipomea,ln

direc\1aes1-vest.totde la Calea Victoriei dar acum de la nord de Palatul
Regal şi de strada lmperiall. Apoi dnimul preluaşi îngloba fostul traseu al
strizii Calvine pinii la locul unde aceea se intersec1a cu traseul istonc al
slrizii Ştirbei Vodă, mai departe continuând şi pislrând dlreclia eSl·vcst
pinAcândseoprealaint!lnireacuCaleaPlevnei.
lncepriveştcporţiuncavechea traseului slrhii Ştirbei Vodiicare
pomeadelaTcatrulNa!ionalşiscoprealaintâlnireacunouaslradiŞlirbci
Vodă,

aceasta a primit numele de strada Ion C.impineanu.
Arterele men1ionate se lncrucişau cu drumuri dispuse relativ
perpendicular pe ele, pc dircciia sud-nord. Era „strada ce merge Io Sf
(Biserica Sf.Ştcfan„Cuibu' cu Bană" (1760), slradA ca...., lega zona
din jurul bisericii Sf. Ilie Gorgani cu Capul Podului, devenitA apoi strada
Benei Traseul sAu lung a variai, dar denumirea nu s-a schimba! vreoda!A.
Laincepu1,conformdocumen1elorscriseşicartograficedinanii 1844-1871,
strada Berzei era drumul dinlrc strada Schitu MAgurcanu şi strada
Sevaslopol, cel care tr«ând pe la vest de tercnul numii Balia lui Durn
Negu\Atorul, t!ia strada Ştirbei Vodi şi Fintinii, contura o pia\etl
ncsîstematizalA aproape de intreulierea cu uliia Târgoviş1ei, acolo unde
ajungeau striz.ile Francmawni şi Popa Talu ior după ce traversa Calea
Ştefon"

Tirgoviştei,ureamaidepartesprcnord,oprindu·sclastradaScvastopol.

O<:

acolo pânA la Capul Podului se numea ulilll. Buzeşti. lntrcgul traseu era
rclaliv paralel cu Podul Mogoşoaici, fapt ce a contribuit de timpuriu la
creşterea gradului de importan\ia respe<::tivei strizi, Înlnicâta preluat g
parteacircula!ieimajorcao~uluipedirec1iasud-nord.

Traseul drumului a rlmas ncmodificat,dar înainte de anul 1882,
strada Berzei rlm4ne porţiunea care pomind de la str. Schitu Migureanu se
încheia la in!âlnirca cu Calea GriviJei. De acolo mai departe traseul s-a
nUmilstradaBuzcşti.

~:,~:,·~;;~~~;-rnn INUul l>«J<:lll<sal, nr. l84SSdon ITopnho 18%(AN DMll Fond PMll-

ln acelaşi timp s-a mai produs o modificare ca unnare a schimbării
pondc riidcintcrcsaunorroncalcoraşu luiodată cucvolu1ialorurbanisticil

Strada Berzei pornind de la Calea Grivi!ci, numerotarea parcelelor începea
de aici deci pe latura de vest se aflau numerele cu so\ iar pc cca de est,
numerele tliră SOI- Din anul 1891!1892 s-a considerat mai important!
legătura cu noul buh:vard realizai prin sistematizarea traseului şi mărirea
prospectului fostei străzi omonime, Bul evardul Schitu Măgurcanu, drept
care s-a schimbat şi orientarea traseului , implicit numerotarea ce pornea
acu mdelasud ,adidipelaturade estseaflaunumerelecuso\,iarpelatura
dcvcst,cclcfllrăso1. Schimbarea reflecta şi apari1iaunui interes accentuat
pentru7.onadesud-vcstaoraşu lu i

odatăcutăicreainaniil870-l880a

marelui Bulevard Elisabeta

PlanulVahnig, 1911
Uhima schimbare fundamentală a cca 113 din traseul Străzii Berzei
s-a realizat la începutul secolului XX. Aceasta surve nca în continuarea
efortuluipentruînbun litliţircastrăziidinpunctdcvcdcrealintereselor

urbanistice, efort care începuse în anii 1876.Atunci s·aurmllritîn principal
numai o mai bună aliniere a străzii Berzei"'. El a C-Ontinuat prin planurile
' "AN.DM8. Fon0PMB-Alin;.n.pl.llll l 76;l5/11\l0

din perioada l890-1898cceupropusdouAposibilemodificArialeprimului
tronson din traseul slTAzii Bertei, embele fixându-i pomirea de le Calee
Plevnei 11•.
Proiecruls-areluatlnaniil906-1911 11 s,noultraseu,cccorespundc
ccluiactual,realizându-seplinAinanul 1923.StradaBerteiplecaacumdela
sud, de la Calea Plevnei, direct în linie dreaptA elitre nord pânA .;ând
intersecta vechiul aliniament, traversa epoi strada Ştirbei VodA mergAnd mai
depane pc traseul istorie pânA la încheierea ei odatA cu întAlnirea Cili
Grivi\ei.
lneeccaşiperioedAs-arealîzatşiprelungîreatraseuluistrlzii

Bertei .;Atre sud, peste Calea Plevnei pini la bd. Elisabeta. Noul drum numit
s1rada Vasile Pârvan a IAiat marca parcela sudicii, având menirea de a
dcsi;hide o cale raptdA de la strada Bertei, Calo:a Plevnei şi strada Sf.
ConstantinlaBulevarduJEJisabo:taşiimplicitlaaxaest-vestaoraşului.

ln cc priveşte porţiunea din uaseul anteriot al străzii Bertei cea
.;are cobora pe diree!ia sud-est pAni la Bulevardul Schitu MAgureanu,
aceastaadevenitstradaGrigoreCobAlcescu.
De la strada Bertei un alt drum pleca pc direcjia nord/est - sudvest. Numit Strada FrancmazonA el treeee pc lingll biserica Malmaison şi
Cazarma Malmaison şi la mijl<X:ul veacului XIX se oprea la Calea Belvedere
chiaracoloundeseaflamoşialuiPharmazonuUrlA{eanu.Maitârziupela

1871 Strada Francmasoni se va prelungi pânll la Dâmboviţa. Marea
schimbare a traseului va interveni însA în secolul XX ca urmare a unor
majoremodificAriurbanis1iccazonei.
lnceprîveşteearaetcristîcileparcclaruluişimodulluideoeuparc

acestaaevoluatdiferitinfuncliedeintereseleorlşcnîlor,unfactordecisiv

fiindapari1iaunorconsuuc1iideinterespublicmajor,construc1îiccatrigeau
o popula!îe stabilll legatA fie de funeJionarea lor fie de alte oponunitA!i pc
careledeschidcauprezcnţacllldirilorrespcetive. La mijlocul secolului XIX,
trasculstrazilorprincipaleeraapropiatdecclactualdarfllrnafirecliliniu,
rezultatalconstituiriisalcprintrasan:lîberA.Peambelelaturialesrrazilor
crauconstituiteparcele<X:upateinproporjiedce<:a20-2So/.,eonstrucjiile
fiindamplasatc,dercgulA,peunadin limiteleloruluişiavândolaturA,dc
obiceiceameiingustli,lefaţastradei

'"Varianld<pu><lnd•><•l•<<,...A.pn:lunanud<laCal<aPl<'n<•dor«<IJlt<llordpitl&lal"'61m""''"
str.Ş1rb<1Vodl<Upo.<1bHlpn:lont"""l!'«sudpitl&la•o1<"""'40:&'uDul<""dulElltab<ta„u8d<la

=•Pl<•n<1rr<lun8't<rp«nonk«pin.ll•lnUlno""''"""F.rnulm„ma;d<pPl<>pr<oordp<lrU<ul
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DupAporţiuneadctcrenocupatldccasAşicurte,seinlindeau
paroelemariplan1a1e.~leacArorsuprafaţAdominaocupindspafiul

centralcereprezcnl.Dfunduldclotaflalintrcstriziparalelc.
CaleaTlirgovişteierain1ensivocupatlpânlilaintre1Aicreacu
vmoarcastradABero:i/Buzeşti.Maidcpartede-alungular1ereispreves1se

întindeau parcele neconslruile, mai mici, unnate de parcelele man planuue
printrecare1recpu1ineledrumurideleglturliexisten1eincpocii.Dupli
aces1ea unna moşia Belvedere a boierilor Gol~1î, moşie cc dupli par<:elarea
realizatAînde<;enîulşaseasecoluluiXlX,duplianul 1852,vadcveni
canicrulGrant
Unncazlopcrioadlideosebitdcfenillidinpunctdevedere

urbanisticşiconstruc1iv.lntreaniil852-l895,opartedin1erenulplantatde

pcla1uriledcsud şinordalcUlîjeiTârgoviştc/CliiiGrivita,afostpar«lalşi
ocupa1deconstruc\iiprintreeare,înprimulrinds-aridicatbisericac1itoriUi
de neguslorul Nicolae Eftimie şi so1ia lui Florica, Sf. Vineri Nouli cu hramul
Sf.Paraschiva{1854-dlirâmatA1931),dovadliaextindcrîiaşCWii
popula1icişiinaceas1AzonA

Concomilentleritoriulafoslalespcntruamplasamcntulunor
clAdmşicons1ruqiidcin1erespublicmajor.Prima,carevafide1enninanUi

deahfelpcntruevolu\iazonci,afostreieaualiniilordecaleferat.lişicllidinle

necesare

func1ionAriiceleideadouaglriaoraşuh1ide\lndeunnausAplece

tren\lrilesprenord,nordleslşînordlvest.

Tocmaiprezenpgliriivaconduce

clitreconstruirea,totînacestperimctru,acl!dirilorpcnlnlŞcoaladePoduri

meserii(l885).
AstfelzonaadcvenitunpoldcinteresalBucurqtilor.

ş1Şosclc(l884)şiŞcoaladeaneşi

Tlirgovlş1ei- Gara de Nord
Etapa 1ec:olulul XIX . De-a lungul CAii n.rgovişie spre vest un
amplu1erenpropictatcem11Rlui banDinicuGolescuafostdatdreptzcstre
fiicei sale Ana la clisJJoria cu Alexandru Racovifli. Apoi acelaşi teren a
devenit zestrea fiicei lor Zoe cilsli!oritA cu secretarul lega\iei Marii Britanii,
Effigham Grant.
So\iiGrantparceleazltcrenulşiilvând.lntreanii l847-1852(cf.
Planul\li Borroczyncdi!ia 1847şî 1852) pe laturadesudaCliîTârgovişte,
la vest de ulita Bcro:i, se întindeau terenurile ocupate de planla\iile
proprieiarilorGhitAloniţAşilankuRosset. Parcclcledcmaridimcnsiuni,în
l869, au fost cumplrate de stat fiind considerate teren\11 corespunzitor
penlru instalarcalimilordccalefcratlicetrebuiausAlegeCapitaladenordul

li. Gara

thii, ini1ial de Ploieşti, apoi de nord/est, de Roman şi de nord/vest, de
Piteşti. Acest teren urma sii fie locul de amplasare a liniilor de calc fcrati, a
clădirilcfunc!ionalcneccsare,inclusiv11.gllriipcntrucll.liitorişimiirfuri,

Sccon1inuaas1rclac1i11neapomit!dininifiotiv11.PrincipcluiCarol
1868 ln urma cArcia s·a construit prima linie de calc ferat.li a !Arii, linia
Sucureşli-Giurgiu, la 19/31 oei. 1868 fiind inaugurat! şi prima gart. de
,iiliitori -Gara Filaret-lucrllri care au fostexecu1a1edeSocietateaenglezi!
l.T Barkley·J.Staniforth.Cliidireade la Filare1.afos1proicc1a1lavânddrept
model Gara de Est din Paris şi Gara Anhah din Berlin, dar mai redus.li ca
propo11i1
ln septembrie 1868 prin lege s-a concesional Consorţiului dr
in

HenryStroussbcrgşiasociaJii,dinPrusia,construircaşiexploatarea11nei

piirti din re1eaudccli fo:rate, rcspe<:tiv liniile Roman-Gala!i, Galali-Brlila·
abal.u-Ploieşti-Bucureştî-Piteşti-Slatina-Craiova-Tumu Severin-Vlirdorova
11gar1leneccsare,ac1ivi1a1capomindînprimulrinddclaliniilccarelegau
Elucurcştiidciară.

Urmarea a fost construirea intre anii 1869-1870 a clldirilor

şi

cons1ruc1iiloranexcfunqionalealecclcidcadouagiiriaBucureştilorGara

Bucurqti-Ploiq.ti datll. în exploatare la \S nov. 1870, la deschiderea
provizoricalinieiBucurcşli·Ploieşli.

Noua gar! va primi denumirea de Gara Tirgovlştc, dupl drumul
de-a lungul caruia era amplasatA ·Calea Tiirgoviştei ·iar ulterior va fi
cunoscutlsubdenumircadcGaradcNonl.
Unanmaitârziu,inoct.1871,ac1ivita1eavalncctapcntruoscurt1
perioadă,
întrucât falimentul firmei prusace a determinat anularea
concesiunii S!roussbcrg, stalul român reprezentai de Ministrul Lucrllrilor
Publicc,NicolacKre1ZUlescu,prcfec1ulpoli!icişiprocuroruldestat,trebuind
lpunesechestrupecăilc

care formau Gara

ferate

şi

materialulcKistcnt, inclusiv pc clădirile
la clarificarea juridicii. a statutului de

Târgoviştei, până

proprictate.lnperioadal87l/l872,s-arcuşitrlscumpiirarcâac1i11nilor,drcp1

care Gara Târgovişte, cclclaltcgllri şi liniile de calc fcratll. realizate pinii
1111nci, au lrceutîn proprietatea statului romlln, iarconduccrcanoiia~tivitl!i,
ce însemna dezvoltarea în continuare 11 reielei cililor ferate romllnc şi
~Kploatarca lor. a fost Încrcdintatll. unui Consiliu de Administra\ie din care
Face parte arh. AlcKandru Or!lscu, prin!UI Alexandru Ştirbei şi inginerul
Yorccanu.

PlanulPappazoglu,1871

Faţada

Gării Târgovişte/Gara

colecjiaMMB)

de Nord în sec

XIX (carte

poştală,

Ladoianideclindfusesedatăîncxploatareprovizorie,lal/13

septembrie 1872, Gara

Târgovişlcl

a fost

inaugurată

în mod oficial
liniile decalc

Totodatăcudareaînfolosinţâagărîiin 1872s-auinauguratşi
ferată:Bucureşti-Buzău-Mlirlişcşti-Roman,

Bucurcşti-GalaJi-Brăila

şi

Bucureş1i-Piteşti

cu ramifica\iile GalaJi-GalaJl port; Brăila-Brăila port;
Tecuci-Bârlad linii care insumau 641 Km_ şi aveau 39 s.laţii.
Program nou de arhitectură, Gara Târgovişlc, deşi a fost de la
începutogarăfinală,afostconcepulăcat ipdupămodelulgărilordetrcccrc
cu61inii,deciavândintrarca,iperonulpelaturadcnord.lniţialcra

compusidin4 linii pentru transportul de

mărfuri şi

2 linii pentru

călători.

Func\ionarcacăilorfcrntecraasiguralădeclădirileşiconstruqii!cadiacentc
amplasateştcrcnul

rezervat

gării.

Astfel, mergând de la vest spre est erau

dispuse:re1eaualiniilordecaleferată,clădirilc ncccsarcfunc\ionăriigării
dccălători,cas1eluldeapăşiremizadelocomotive.

ProiectulGăriiTârgovişte - fatadanordşiplanul
Clăd ireagărli deciilători

cufaJ8da

principalăorient.atăsprenord

cătrcpiaţet.adispusăde-alungu!CăiiTârgoviştcavcalung imcade9J,40m
şi era o construcţie parter şi un etaj, formată dintr-un pavilion central prin
caro:o se făcea intrarea către peroane, două turnuri masive şi două aripi
laterale. Trave<:acentralăavândJ nivclcce<:ace-iconfercaun rol domillant,
adicil parter, elaj şi etaj-atic, era marcatil de cele trei deschideri mari de
formă rectangulară continuate, deasupra copertinei, de ferestrele etajului în
fonnaunordeschiderisemicircularesubliniatcdeancadramente pronunJatc,

duplcareniveluletajuluiatice111pusinvaloaredeşiruldeschiderilormici,

dreptunghiulare având în centru<:C&S\ll, element nelipsit din deeorul unei
glri. Urma\! <:ele 2 rumuri ce marcau importania clldirii. Cu deschideri la
parter,ferestreamplcîncadratedepilaş1riadosa1icaresus1in frontonul ce Ic
incununeaz.llactaj,urmatelaultimulniveldeunspali\lavlinddeschidcripe
toate cele patru laturi şi de acoperişul în patru ape în vârf\11 ciruiaurmau sl
nuture steag\lrile , !\Imurile deveneau emblema Glrii Tirgovişte. Urmau
aripile lateraleavind paner şi etaj, părţi declldiretratatesimpluşi a căror
fa!adc erau ritmule n\lmui de al!emania plin/gol. Ele sC încheia\! cu douA
traveeterminaiecuc.iteunfronton.
Proiecrulglriişiainstala1iilorafostrealizatdespecialiştidin

Imperiul Prusac planşele având textele redactale în limbu germani şi fiind
semnat de C.Bcrgmann.'"
Complexul Glrii Târgovişte era delimitat la nord de Calea
Târgoviştei, la
sud de parcele plantate, lavestliniiledecaleferall,iarlaest,duplremiza
de locomotive care încheia Atelierele CFR, urmau loturi de mici dimensiuni.
La pia1e1adin fa!I denumill cuneac6/1Jtori/o„ accesul era asigurat de un
drum central avlindspreest şi vest câte o peluzide flori,duplcare urmau
drumurilelateralec\lac:<;escltrcaltcspajiifunc!ionale.
Proiecl\11 aprobat de Ministerul L\lcrlrilor Publice a suferit
modificlri pini la ina\lgurarcaoficiall, inclusivcompletlri.Maiîntâis-11
adlugatînperioadal870-187loclldiretiphallac:operill,sus1inut1de
stâlpi şi ferme metalice. Dispuslplll"alelcu fa!ada intcriolllilaclldirii glrii,
şiaclreil\lngimcodeplşeacu22m,halaavearoluldeaacoperiliniileşi

peroanele pentru cllltori. Totatun<;i s-a\I construit atelierele de rcpara\ii
magaziademlrfuri.

"'ANFondMl.P.dosW1810.J/l890

şi

ln anii urmMori s-au realizat alee ,;ucccsive amplifi ci\ri ale
pmgramuluide arhitecturăf"'ntrucares-auachiziţionatterenurilorn<:(:esarc

Astfel între l87J-1910,pen1ru ornai bunilfunqionare,constroC!ici iniţiale i
se adaugă clădiri noi . Prima. din 1873, numită <1mag=kl pentru mărfarile de
mare foţeală»cra sima1ă la capă!ul clădir ii pentru călători acolo unde se
găseaicşircadinsta1ie.Apoiin intervalul anilor

-~'
~~.'~~lll . "''/
""'%'1"-i~~~~'

Corpuldecstplasatpeloculactualeifaµdcprincipale, 1878
1874-1878 s-a realizai construirea

Gării

de

Mărfuri

unnată

de mutarea

remizeidelocomativeşiderealiza.ruaunorinstalaţiinoipentruaccsttipde

garil

şi

pentru depoul de locomotive. Tot în anul 1878. pentru extinderea

clădiri i dcctilători,s-amăritholuldc intrareîngarăşis-aadăugataripadc
csl,compusădimr-ocladiredispusăpcrpcndicularpecorpulprincipal.

A urmat, între ariii !895-1896, construirea celei dea doua ferme
meta lice şi a unei noi aripi a clădirii, amplasată la extrema sa vestică,
perpendicular pc clădirea principală, gara căpătând o fonnă de L şi
elimimdu-sc partea de zonă verde din piaJeta aflată spre Calea Griviţei. Noua

clăd i rcprc iarolulholuluidcplecarc, iarînfosculcorpcentral situatîntrc
cele 2 turnuri, în locul intrării şi holului de bilete, a fost amenajat salonul
regal, în vederea vizitei împ!racului Franz Joseph al Austro-Ungariei. Alunei

s-ainlrodusşiliniadccalcferatăspecialăpen!rutrenulregal,linicceera

incercalatilîntreliniiledepl ccareşiliniilcdesosirea l elrenurilordccilliltori
şiseprelungcapânălasalonulregal

Conslruirca

Gării Târgovişte şi

amploarea pe care o arc datoritll.

crcşteriiîntr-untimpscurtarejelcidecăiferatca)ăriiinclusivalegălurilor

cu vecinii apropia\i sau

maiîndcpărta!i

vaavcaefectnunumaistrictasupra

parcele i rezervateglriicişiasuprapeisaju lu iurbanisticşiarhitcctural al

Unadintrcm!surilcimediatca fostrefacerealcgMurii dincrccele
două cronsoanc ale şoselei Basarab, incrcruptc de reţeaua de linii.J>entru
sirnplificarcacirculajieiafostconstmitunpasajsuperiordetreccrcsus!inut
cu arce de 6 m şi având un tabli er de 12 m deschidere, cu rampe de acces
paralele cu liniile(pasaj demolat în 1925 şi relll.cu l la noua dimensiune a
reţelei feroviare).
Încontinuarcauapărutoseriedcstrăziadaptateparcelaru!ui

special al locului datora! noii func\iuni -gar„-. După 1870 s-a tăiat strada
Camelid, dispusă pe axa nord/est-sud/vest la est de Gara Târgoviştei, de
Atelierele CFR şi parcelele limitrofe Ea pornea din spatele remizei de
locornottve şi mergea până la strada Francmazonă. Tot atunci s-a deschis şi
strada Atelierului, între Calea GriviJci şi strada Berzei, prin care se făcea
accesul la Fund6tura Atelierului cc lega Atelictdc CFR de ambele artere, iar
lanorddeGaraTârgoviştc,printcrcnulfoslăproprietalePolizus-adeschiso
strndăcei-aprcluatnumele.StradaPolizuperrniteaolcgăcurădircctă,rapidă
delagarilcustradaOccidcntuluişiprin cacuCalcaVictorici
Câjivaanimai!ârziudupăl880,pcntruadelimitalcritoriulgăriişi
asirnplificacirculajiacătrevcst,lasuddcparcelaocupatădeGaradeNord,

s-aconstituitostrndăacătuinumeiniJialiifixacuexactitatepozijiainoraş

'Bulevaniul Dosul Gării". Acesta ullerior a devenit Bulevardul Dinic~
Golescu. Traseul la început avea menirea de a lega strada Francmazonă (azi
:~~~~ănescu), de Şoseaua Bi:sarab, ulterior prelungindu-se până la strada

Apar şi unele drumuri scurte cc permit accesul în profunzimea
lotului: FundăturaFrancrnasonă, FundăturaAtelierului.Străzilescurtecaşi
cele secundaN:: cum erau str.Atelierului, str.Cameliei, str.Francrnasonăerau
rnărginitedeloturideformărectangulară,oc upateînproporţicde70-80"/ocu
clădiri

având funcjiunc mixt!:

locuinJă

şi

ateliere

meşteşugăreşti

sau

prăvălii,construcţiirnajoritateadecalitaternodestăpentrucaredecclernai
rnulteoriseernitamori:za\iifărăase cerep lanurile-desooriproprietarii

solici1ilndchiar

'"planu/tipa/Primăriei"'.

Planul G1ibl, 1898
În cc priveş te arlera principală Calea GriviJci până la "Gara de
Nord", punct de reper esenţial al oraşului, terenul a fost ocupat intensiv cu
continuând tipologia existcntăpânăaicl pe ambe!eportiuni ale Căii
Grivija:parcelelungi,încareconstruqiilesuntamplasatepecca70-85%din
clădiri

suprafajalotului,clădiridccalitatccompusedinparterşiunctajşidispuscla

frontulstrăziipeunasauambelclaturialeparce!ci.Unoorifa\adaseintinde

peintreagalimitlialotuluicltrestradă,consti1Uindaslfclunfrontînchis,

eontinuu.SpaJiulcurţiirlmâncînplanuldoiaccesulcltreeafi\cându-sc
printr-ungangdeintrarc.Dominanteerauelldirilecudublăfunc!iunc:paner

locuin!I. Daclipaniulnucsteprcavariatindividualizarea
s-arealiz.a1prinelementelededecorarealefatadelorcarcfolosescrepertoriul

comercialşielajul

curcn1as1iluluicclecticingcneralcusobrieta\eşimlsurli.AparlacumpAna

seeolelor XIX şi XX şi elemente din noile limbaje stilistice : nearomânesc şi
ArtNouveau
A doua func1iune ca imponanlJi, legal! direct de func!iunea
principalii-garadeciilători-aufo.stclldirilepentruhoteluriaclrorprezentJi

va creşle spectaculos ln prima jumltate a secolului XX. Ca expresie
arhitecturalliacesleas-auînscrisdeascmenicurentelorartisticefrecventeîn
epoci„
Seadauglilaeelemen\ionoteclldirîlede folos public, unadinlre
ele fiind Hala Grivita ulterior Hala Maladie Măcelarul, dupli numele unui
negustor al zonei. Amplasa!l la întrellierea strizilor: Berzei-FrancmasonlA1elierului-Grivi1a-Popa Talu, Hala Grivi1a a fost construii.li inlre anii 18801890, încadrul;u;es1Ui1ipdeprogramceafos1in1rodusşidezvoltatînmod
accelerat in Bucureşti în a doua jumltate a secolului XIX. Hala a fosl
reconstruillînl920.Înccpriveştespa\iulpieieicomercialelibere,adiacente

halei,acelanuvafiniciodatlidelimitaturbanisticinmodclar.
Transformiliri radicale în ~e<:olul XX, se pe!rec fiind
determinate de mai mul!i factori printre care cel ce va juca un rol major a
fost amplificarea teritoriului de ulilitate a Glirii de Nord impusă de
dczvoltarcasemnificotivlare!eleîdecalefera!lînspecialdupl 1920odall
cullirgireaorizontuluina\ionaL
Dar mochficilrile au fost precedate de ini\iativa apliruti deja la
stikşilul secolului XIX de a se construi o alUi gară -Gara Centrală- amplasata
mai aproape de zona care era consideratli a\Uncî centrul oraşului, dupl
modelulahorcapitaleeuropene. Proiectul era legai şi deinteresuldeada
mai mare pondere noului bulevard trasai la 1870-1880, Bulevardul
Elisabcta,întrucât1erenuldeamplasareales,fos1aproprietateaMarghioalei
Procopiu Canusi, se ana situat la limita de nord-vest a acestuia, lnainteca
bulevardulsliseopreasclla întâlnireacuDâmbovita(aziterenulpecarese
aflăOperaNa1ionalldinBucurcşti)

lnvcdereaconstruiriiuneidădiricaresAaibăcalillliarhilccluralţ,

urbanislice şi func\ionale la standardul superior al epocii, in anul 1892, s-a
lansat un concurs intema)ional de arhiteccurl. in urma deliberlmlor comisiei
dincarefll.ceaupanearhi1ec1istr.linişiarhitec1irominidepres1igiu,Premiul

[a fost aeordat proiectului semnat de arhitcc\ii A.Marcel (Paris)

şi

Louis

Blam; (Bucureşti). Ulterior, în unna eKpunerii rezullatelor, datori!A
informa1iilor aparute, s-a descoperit plagierea de cAtrc premianli a
proie<:tului arhite<:tului Euslache din Paris realizat penuu un program
similar. Ca unnare arhite<:\ii Ion Mincu şi Grigore Cerchez, membrii ai
juriului,şi-auretrasvotulşiau prolestatccrlindanular<:arczullatelor. Totuşi
concursul a fostvalidatşiterenulachizi1ional. Din motive.1inândînspecial
definanprcproiectulnus-apusînoperli.
ldeeaconstruiriîGăriîCcntrales-arcluatmaitârziuînanul 1909
dar, renuntindu-se la solu1ia anterioara. au fost solicilali arhiiecrul Victor
G.Ştephănescu'"şiinginerulAlcx.Pcrie\eanu.ln 1911 ei au realizat pentru
amplasamentul din Bulevardul Elisabe1a, un nou proîc:<:t adoptând tipul gării
tenninusşi prevăzând ca
nuxurilcdecllllitorî,venireşiplccarc,sAfieseparate.Studiulvafireluatîn

1920 şi anteproie<:tul întocmit dar analiza economici a dovedit
imposibilitatea realiDlrii Gării Centrale întrucât era un proiect mult prea
costisitorpentrustareafinanciarlla!llrii.
Anul 1921 in istoria gArii a fost marcat de incendiul major ce
afectcazA aripa de ple<:arc a cl!dirii.Ca unnlll'll s-a impus ca interven\ie
imcdiatA,in 1922 reconstruireaaripeideple<:lll'll.Totatuneis-aridicatşio
noul cl!dire anexl între aripa de plecare şi Calea GriviJei compusA din
panerşipatructaje,cufunc1iuneadebirouriini\ialpentru Direc1iaGencralll
aPoştcloriardin1936pentruadministra1iaGATiideNord.

Necesiiatea unei gări de mai mare amploare de<:it era veche.a Gara
de Nord devenise însll obligatorie în condi\iile amplificlrii traficului
feroviar pe care-l preluase aproape în totalitate, Gara Filaret rlmânilnd o
garllpentru micul trafic local.Ca urmare laini\iativadirectoruluigeneralal
CFR, inginerul AleK.Cottescu, s-a anulîzat posibiliiatca transformării şi
amplificlriiGăriideNord.
Proiectulini1ialalarhite<:tuluiV.Gh.ŞtephAnescu,arhitectşefal

serviciului de specialitate al CFR prevedea prelungirea liniilor peste
amplasamentul atelierelor CFR şi plasarea unei fa13de noi în locul pielii
MatacheMlcclaru.ŞilaaceastAsolu1ie s-arenuniatdinmotiveeconomice
similare.
ln 1932sehotllrlişteamplificareaşischimbareatipului degar!,
alegându-

"' V>elor u-.i.: Ş1<fln<"'" (187~') uhil«~ • •ud1"' I• Ş<oalo ruper1oul ol< orhlloctunl din
a<><wqlo. Lucttri '""""'""'• M.,.ul .,.,elo•IM=•I Moli,... Io l'm-ul C....!(ln «11ob. Şo.Burc1q)
l"""u1ul1«1loa><,Şoo K1s<1<1rlnBucu<qh,MOS<h<1aHonchoat1iPrim1N(.,;M=u)laC ....... !>
<1c.R<J1<nonu1„11,..,,,.-ior.,.,.,.l"""•«k<"<&11ceo11«1"""'"'uc&

se o soh;Jiecare s-a dovedit posibil de realizat

deşi

a implicat mai multe

modificăriconslructive,arhitecturaleş i urbanist i ce.

'""'J•""'"' °"'"""'"
(Carte P?ş!ală, Colectia MMB)
Proitttul realizat de arhitectul Victor G . Ştephănescu prevedea
reconstruirea gării pe amplasamentul iniţialcuurmlitoareledatete hni ccnoi
garliterminuscul6 li nii,fluxdecălătoriscparaldcci8liniipcntrusosirc,8

linii pentru plecare, păstrarea salonului regal. a liniei regale vechi"' şi a
unora dintre clădirile anterioare. Se modernizau lns:'I condiţiile prin
inlroducereacelui mai nou tip de instalaJiidc1ncillzire,iluminare,sanitarc,
telcfoancşideradio.Proiectulprevedeafolosireamateria l c lordeconstruc!ie

decalitatea;acumeraucelevcritabilc:piatra,fierul,sticlasaucclcnoica
tcranovapcn1rutencuieli.
Realizarea noului proi ect a arhitectului Ştcfllnescu a început chiar
inanu! 1932odatăculărgireaterenu!rezcrvatliniilordccalcforatilc«acc
a permis amplificarea numărului acestora. Lărgirea s-a realizat prin
exproprîereapareelelor.situatclanorddctercnul proprletatcalCFR,pânilla
CalcaGrivi\ei , ac\iuneaincluzândşidemolarcabisericiiSf.Yincrinouă.lnal

111

Litiia•a di>paro..,salonulvado<l"<n; ..io..-oro<i•l duplooull9ll<il>d. !'«llN

-..,1<i.-e.Gon; d<Nonl, .... ooamui1C... a l'°""..._ "" "'lul d<l"'l " fOll

doilea rând au fost mutate Atel ierelor CFR in wna de vest a terenului Gării
de Nord.
lnterven\iacu impact major asupra complexului de clădiri a fost
tratarea gării ca o gară lerminus adoptându-se modelul gării cu peroanele
secundareacoperilccucopertinedubledefierşitabll,peroanedispuscîn

pieptene şi un peron principal dispusperpcndicular peaces leadtreesl,
peron acoperit cu o structură din fier ş i sticlă. Acest peron avea deschideri
cătreceledouăartereparaleleBulevardulDinicu

Golcscu

şi

Calea

Griviţei.

Primul volum al

gării

compus din liniile

deplecare/sosire.peroanclclorşiperonulprincipalerausituatclavestde

clădirea gării istorice. ln continuare Spre est s-a mcn1inut vechiul hol de
sosire darşisalonulregalculiniaspecială,saloncepăstraicşireadenord
către Calea Griviţei, intre cele două lurnuri . Pe vechiul amplasament al g!irii
s-aridicatnouaaripăformatadinholul

Fa\ada şi clădirea administralivă • la sud spre bd. Dinicu Oolescu
(Colec\iaMMB)
central acoperit cu o structură similară p<:ronului principal. hol care
înglobase la nord o parte din vechea clădire complclată clilre nord şi sud de
noilcspa\iirezcrvatcsălilordcaşteptarc,restauranmlui, iarlaetajdliidc
conferinţe, bibliotecii şi în plus de acelea, pc ambele nivele, alte spaţii
Func\ionale
Corpulnoudcclădir<:adevcnitpiesadominantăacompozi\ieiprin
amploareaspaţialăaholuluiccntralşiprindispuncrea,laextremitatcalaturii
deestaclădirii,auneinoifaµdemonumentaleaGăriideNord

Fatadafost
de arhitect in expresia neoclasică modernă fiind dominată de
porticul fonnat din şa!ie coloane colosale dispu!leîntrcecidoistâlpi.finali de

conce pută

susţinere. Porticulmarchcazăintrarea/ieşircaprincipa\ădingarăconducând
cătrenoucrea1a piaţăurbanăl'ia!aGăriideNord.

S-aschimbalparJialşiaspcctulfaj.adcicorpului i storiccelcareera
orientatcătreCaleaGrivi1eiprinrenuniarealaceledouătumurişi egalizarea
înăltimiiclădiriilacaredominăacumliniaorizontalA.Aceleaccenteaufosl

înlocuite cu

untumcuinăl\imeade20

m.dispus la

clădirii şif: ~::~~îtl: p~:a~~~:eilcac.::;11~~~icXx

colţul

se petrec

de nord-est al

şi

o seric de

mmsfonnări

a

Gării

urbanistice detenninate de amplificarea teritoriului de utilitate
de Nord şi de reorientarea faJadelor ei. Pe de o pane, păstrându-se

aceleaşitrasee,s-aschimbatdenumireaunorstrăzifieparJialpentruanumitc

porJiuni de stradă, fie total pentru intregultrascu. Astfel strada Cameliei era
numele traseului care începe de la Bd. Dinicu Golescu şi ~termină la strada
Berzei (înglobând ultima porJiunc din strada Francmasonă) . Strada
Francma5on!i a rămas doar stradela diotre Bd. Dinicu Golescu şi str
Cameliei. stradda care a primit după 1948 numele de strada Baldovin
Pârcălab. ln cc priveşte por\iunca dintre Bulevardul Dinicu Golescu şi
Splaiul lndepeodeoţe i a străzii Francmasoneaceasta, după 1926, va primi
denumirea de strada General Angelescu continuând traseul străzii omonime
ce venea de la calea Grivi1ci pe direqia nord/est - sud/vest (fosta stradă
Sculpturei)

Pedealtăparte,laestdeGaradcNordpcterenulrămaslibcrdupl

mutarea Atelierelor CFR, teren mirginit de străzile Bd. Dinicu Golescu,
ancra nou tăiată între Sir. Cameliei şi garli(adică strada Gărei de Nord) a fost
constiluităPia13G!riidcNordşiînoom;nu.areaacesteiaspreest,scu.arulde

15.000 mp. Ulterior în deceniul patru. după aceste două spaţii va fi amplasat
Palatul Administrativ C.F.R, azi Ministerul Transporturilor.
Tot pentru fluidizaroacirculaJieiin zonaaceastamultsolicitată s-a
tliial Bulevardul Gh. D. Duca cu rol de a lega Cal ea Griviţe i/Gara de Nord
cuBulevardulAlexandroloanCuza

Planul Unirea, 1939 (Biblioteca MMB)
Unneazl etapa ulterioară celui de al doilea război mondial. deci
duplianul 1950,cândafostradicalmodificati'.locupareauneipor!iunimajore
a Căi Griviţa. Schimbarea 1-a produs pc latura sudică inccpănd cu strada
Atelierului până la garl unde vechiul fond de clădiri a fost inlocuit cu
blocuridelocuin1eşiunhotcl.fncontinuarcde-alungulparcelciocupatcde
instalajiilcGăriideNordaufosteliminatc_c uto!ulultimele clădiriexistente
pcntruasc pcrmitcinoontinuareamplificareallniilordccaleforată.

ln cc priveşte latura de nord pornind de la clădirea In stitutului
PolitehnicBucuroşti,cltrcvcstdeasemenifondu!construitafostînlocuit cu

blocuri de

locuinţe,

unele ridicate deja in perioada

interbelică.

Numai

strizile secundare au pilstrat în cea mai marc pane forma loturilor şi gradul
deocuparedarînloi;uindu-semul1edinclidirilesiruatepeloruri.
A fost evident impactul progrwnului major de arhile<::turli eJ<istent
înzoni -garadecalefcratll-careprinneccsitateapermanenteimodemiziria
dctcrmmal regândirea urbanistici şi arhîteclurall a zonei. Clidirea Gării de
Nordaplslratpermanen1pozi1iadeconstruc1iedominantaînfunc\iedecare
s-auflicu1sis1ematiziririlezonei
111.ŞcoaladePodurişiŞosele

Anul 1884,afoslanul încareingineru1Gh.D.Duca 119 (1846-1899)
numii de curând în func!ia de director al Şcolii na/ionale de poduri ş• şosele,
aplccatslvizitezeo
scrie de şcoli din străinătate, pentru a sc documenta asupra condiiiilor
neccsarcbuncidcsf!şurliriaunuiînvă!Amiinttehnicdc.;alitate

Tre<:userldoulzecideanidin 1864cănds-avotalmarelepache!de
legi ce urmărea modernizarea institu!iilor llrii, printreacesteaanându-sc şi
Legeagenerallaînvll!Amântului,legecearlmasînvigoarcpinllin 1898.Pe
bazaeis-auinfiinptşcolidediferi1egradeşinivclurişiceledejaeJ<istentcs

aumodificat,pcntruapu1eacontribuicitmaibinelaformareaspecialiştilor,
atâ!denc<;CSariintr-oJlrliÎnplinilcvolu\ieşitransformare. Tocmai acest rol

îl aveau

şcolile

de spe<;ialitate:

Şc(J{l/a

de Belle Arie, Conservatoru/ de

m1mcă şi artă dramatică. Şcoala

mine

şi

de agrku//urt!, Şcoala de pan(l şl şosele,
arhitecturi care a devenit în 1881 Şcoala na(lonald de poduri şi

şosele.

Jnstilu1iideinvl1Amlintaflatesubconducereaunorprofosioniş1ide

prestigiu .;a arhitectul Al.Oriscu, pictorul Theodor Aman sau inginerul
GheorghcDuca,preoi;upa\ide perfecJionarcaprogramei,dercalizareaunui
invAţAmint care s.A-i puni la curent pe tinerii din România cu ultimele
informa\ii din domeniul ştiin\ei, tehni.;ii, culturii şi anci, fiin\cazA însă din
punctdevederepracticincondiţii eJ<trem de dificile. FArA localuri proprii
erausilitca-şischimbasediulînfuncJiede loca1iile pecarercuşeasAle
închiriezcMinisterulCullelorşilnstruc1iuniiPublice.inabsen1ainves1i\iilor

pen1rudotari.;orespunzl1oare,imposibildcfhcutinlocaluri1emporare,cutot
efonul corpului profesoral, în genere deo bunllpregatirc. posibilitatea de a
realiza un invAt6mânt la nivelul eJ<igenielqrcontemporane eraeJ<trcm de
redus.A.
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D<=altfellîpsadesediîpen1ruins1it1.1liilepubliceeragenerallşise

puneacuacuita1e.PrimainS1itl.llicdeînvlţlminlceşi-arezolvatsirua\iaa

fost Universitatea din Bucureşti a elrei clidire proiecta!ll. de Alexandru
Orăscu în stil neoclasic s-a construit între anii 1857-1867, inaugurarea
olicială fllcâ.ndu·se în 1869. Totuşi nici măcar aceasta nu a beneficiat pe
deplin de avantajele clădirii proprii inlrucâl pe lângă facullA!ilecare
func1ionauincadruleiatrebui1săadAposteascloperioadAşialteinsti1u1ii:

Academia, Muzeul Na\ional şi Senatul
DupiidocumentarearealizatAin 1884,inginerulDueaadepustoate
diligen!elc necesare şi în unne eecstor eforturi, prin Legea" 0 volall de
Camerl, între cele l6clădiri pentru diferite instirujii centraleprevAzute afi
construite sau tcnninatc s-a inclus şi Şcoala naţionali de poduri 1i J05ele
subordonatlMinisleruluiLucrArilorPublice,rezervându-sepentruaccastaun
bugetde800.0001eidinexcrci\iul1884/l885
În aceeaşi perioadă directorul şcolii ing, Duca a încercai a gAsi
1erenulpolrivi1pcn1ruamplasan;:aconstruc!iilor,dupAcumdeclaralnadresa
căire ministrul Lucrlrilor Publice, generalul Nicolaie Dabija, prin care
solicitaachiziJionan:alui:"Pcn1ruconstruîreal0<:alului Şcolii de Poduri şi
Şoseleamc.lutata-lgisipccits-arputeaîncentruloraşului,inslpre!Ulfiind

marcînraponeunecc::sitlljilcce1rebuiescintâmpina1ecuocaziacl.ldiriiunci
asemenea şcoli speciale am ales un la<: în CalcaGriviJei ll6eu preţul de
80.000 lei, proprietatea domnului Vasile Diamandi. Acest loc prezintă
avantajul de a se gAsi într-o pane sănăloasli a oraşului, în apropiere de
1ramva1 11 ' facili1ândvenirealaşcoalăaex1emilorşiinapropiercdeGarade
Nordundcelcviiporvizi1acufacihtatea1elicrulşiaheinstala1iuni.Acestloc
deşi destul de spa1ios dar având conl\lr neregulat impropriu pentru o
asemenea cllidire trebuie acumplra un loc din strada Polizu proprietatea
doamnei Leopoldina Gradovici cu preţul de 15000 lei." Gh.D.Dueain.
Minis1erulaapreciatavan1ajeleşiaacceptatpropunereadreptcareConsiliul

Miniş1rilor

în

şedin1a

din 12 iulie 1884 „deliberind asupra propunerii

domnuluiminislru(al]LucrărilorPublîccnr.7274princaresepropuneasc

incuviinpcaasupracrediruluidelei800.000deschisprînLegeadinSiunie,
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Griviţei...spre
Calea Griviţei

Micşuneşti."

95.000 pentru cumpărarea locurilor ce s-a găsit în Calea
a se construi Şcoala de Poduri şi Şosele .... Terenul este pe
116 şi pe strada nouă formată pe locul domnului 1.1.Polizu
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Planul cadastral, 1895 (XI F)-detaliu,Gara

şi Şcoala

de Poduri

şi

Şosele
(Colecţia

MMB)

Urmează

în continuare demersul directorului, inginerul Gh.D.Duca, care
dorind "a însărcina cu redactarea planurilor pe un arhitect care ar fi dat probe
incontestabile de ştiinţă şi de talent" , cu autoritatea conferită de funcţie şi
prestigiul de care se bucura, apelează la arhitectul considerat a îndeplini
întrutotul condiţiile cerute. Colaborarea se concretizează , drept care prin
adresa către minister din 19/31 ianuarie 1885 ing. Duca comunică pe de
parte alegerea făcută : " Prin intermediul domnului [arhitect] Lecomte de
Nouy am însărcinat pe domnul Cassien Bernard arhitect din Paris, cu
redactarea planurilor şi devizul clădirei Şcoalei de poduri şi şosele pe preţul
de 1O.OOO franci aur plătibil la Paris ceea ce reprezintă o sumă mai mică
decât 2% din valoarea lucrărilor, preţul fixat în regulamentul oficial al
onorariilor arhitecţilor din Franţa"„ iar pe de altă parte anunţă :"În diferite
rânduri am primit planuri generale şi de detaliu, astăzi tot proiectul fiind

o

123 Tranzacţia s-a fficut pe baza actelor de vânzare semnate de proprietari ca vânzători şi de ing. Duca
pentru MLP în calitate de cumpărător. Din acte reesă că am_bele terenuri au fost înainte proprietatea lui
I.I.Polizu Micşuneşti fiind vândute în 1872 şi 1878 cu consimţământul mamei sale D-na Suţu
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gata". Ca urmare solicită a se face arhitectului Cassien Bernard, direct la
Paris , plata finală de 8000 franci aur (2000 au fost daţi ca avans), pentru
munca sa, Arhitectul Cassien Bernard era deja o figură cunoscută ca
profesionst în România întrucât împreună cu alt arhitect francez Albert
Galeron era autorul proiectului clădirii Băncii Naţionale a României, proiect
mult apreciat în epocă şi a cărui realizare începuse încă în anul 1882.
Deci contractul ca şi plăţile s-au făcut la Paris către arhitectul
Cassien Bernard în calitatea sa de autor al proiectului. Planurile indică însă
dubla participare la conceperea şi redactarea lor întrucât cartuşul are
menţiunea: „ Dresse par Ies architectes soussignes..., Paris 26 decembrie
1884, Lecompte de Nouy, Cassien Bernard".
Odată proiectul redactat, pentru a deveni o clădire semnificativă a
oraşului, s-au urmat demersurile legale, directorul şcolii inginerul Duca
depunând cererea la Primăriei oraşului Bucureşti pentru a obţine autorizaţia
de construcţie 124 • Se menţiona în actul respectiv : "alătur pe lângă aceasta
planul terenului şi faţadei şi vă rog a-mi da cuvenitul bilet de voie'', bilet care
preciza : "... se autorizează construcţia cu trei etaje pe suprafaţa totală de
2.789 m2 conform planurilor prezentate şi aprobate. Construcţia va fi din zid
masiv învelită cu fier".
Planurile, două la număr, cu legendele redactate în limba franceză
conţineau: "Faţada spre Calea Griviţei şi spre str. Polizu-Elevaţia principală'',
"Secţiunea longi tudinală"cu indicarea diferitelor funcţiuni ale spaţiilor pe
etaje, "Secţiunea transversală" şi separat "Planul parterului", fiecare având
indicat în cartuş Dresse par Ies architectes soussignes... ,
Analiza stilistică şi planimetrică evidenţiază apartenenţa clădirii la
ceea ce în istoria arhitecturii a fost denumit ca "stilul raţionalist'', stil apărut
în Franţa ultimilor decenii a secolului XIX ca răspuns la eclectismul
dominant, şi a cărui teoretician de prestigiu a fost Viollet le Duc, tocmai
arhitectul ce I-a recomandat pe Lecomte de Nouy autorităţilor române pentru
lucrări de restaurare ce se doreau realizate, lucrări la care participarea
arhitectului francez prin concepţia puristă distructivă a fost mult contestată.
Dar proiectarea unei clădiri modeme cu program strict funcţional va constitui
un subiect la care arhitecţii îşi vor putea etala ştiinţa şi talentul.
Adaptându-se formei neregulate a terenului, Cassien Bernard şi
Lecomte de Nouy au organizat clădirea în jurul "curţii de onoare" şi a altor
patru curţi, unele cu rol de serviciu şi altele pentru elevi. Armonizând
124

AN.DMB. Fond PMB-Tehnic, dos. 16/1885 fl.51
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circulaţia interioară concepută a fi lesne de realizat în mod rapid şi în toate
sensurile, cu o maximă folosire a spaţiilor, s-a avut în vedere destinaţia
acestora în mod clar, logic şi în raport direct cu importanţa avută în
desfăşurarea activităţilor specifice.
Partiul grupa varietatea de spaţii funcţionale, astfel: în aripa dispusă
spre Calea ·Griviţei - tratată ca aripa principală - , porţiune de clădire care era
despăr ită de

Proiectul

Şcolii

- arh. C.Bemard

şi

Lecomte de Nouy, Planul parterului
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stradă printr-o mică grădină, ce oferea respiraţia necesară şi în acelaşi timp o
izola de zgomotul străzii, erau plasate: cabinetul directorului şi la etaj
locuinţa sa, locuinţa şi loja portarului, secretariatul, casieria, sala de consiliu
şi bineînţeles cele trei intrări: una principală - de onoare şi pentru profesori,
una către locuinţa directorului şi tratată la fel intrarea pentru elevi cu scara ce
duce la etaj. Această latură a clădirii dispusă la sud, din proiect era prevăzută
cu trei nivele, ultimul, un etaj atic fiind rezervat spaţiilor auxiliare. Urma
curtea de onoare înconjurată de un portic pe cele patru laturi, ceea ce îi
accentuează somptuozitatea. În parta opusă precedată de marele vestibul, se
afla amfiteatrul pentru fizică şi chimie, amfiteatru prevăzut şi cu două ieşiri
laterale ce permiteau elevilor să treacă direct spre coridoarele de-a lungul
cărora se găseau o serie de clase şi laboratoarele speciale pentru: cercetări
ştiinţifice, industriale, cabinetul de mineralogie, cabinetul de fizică, cabinetul
de optică etc. În dreapta curţii de onoare se află sala pentru elevii începători
care-i pregătea pentru viitoarele specializări, iar pe latura stângă, aproape de
cabinetul directorului se situa Muzeul şcolii şi colecţiile sale loc menit a
demonstra activitatea practică a şcolii. Clădirea se termina spre nord cu sala
de mese pentru elevi, bucătăria şi camerele servitorilor dispuse în jurul curţii
de serviciu, care pe o latură are un pasaj acoperit menit să facă o legătură
lesnicioasă între sala de mese şi bucătărie, iar ge latura opusă era deschis
pentru a permite circulaţia trăsurilor de serviciu. 25
Folosind la maximum amplasamentul chiar dacă rezultau spaţii
având forme diferite şi mărimi reduse, spaţii care devin debarale sau mici
magazii, autorii au ştiut să valorifice întrutotul parcela existentă . De
asemeni curţile interioare devin spaţii de trecere dar şi loc de testare a unor
aparaturi ce trebuia folosită în aer liber. Independent de aceste posibilităţi
circulaţia este rezolvată cu ajutorul coridoarelor.
Deşi planul etajului lipseşte, indicaţiile pe cele două planuri ale
secţiunilor indică dispunerea la etaj a infirmeriei, dormitoarelor elevilor
interni, altor săli de clasă şi bibliotecii plasată în aripa de N-E.

125 Partiul indicat pe plan conţine la parter spaţiile: în aripa de sud -Vestibule, Escalier du directeur,
Cabinet de directeur, Logement de portier, [intrarea principală], Caisse, Salle du conseil, Vestibule,
Escalier des eleves. WC, degagement - ; aripa sud/est - [4] Salle de cours, Magasin; aripa nord/est,
laboratoarele. - salle de manipulation pour 12 eleves, salle de balance, salle pour recherche scientifique,
pour Ies essais industriei, preparation de cours, Cabinet de mineralogie; între aripile elevilor - cour des
eleves [şi] Manipulation en plein aires; spre vest - Ecole preparatoire, Salle de dessin des eleves, Cour
d'honeur, Salle de Musee et collections, Cabinet de physique; la nord - Grande Vestibule, Amphitheâtre de
physique et de chimie [între 2] Pasage couver [şi 2] Cour; la nord, în continuare - Cabinet de professeur,
Office, Refcctoire 56 eleves, cour de service, Cuisine, Logement de domcstiquc , Entre de voiture de
service.
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Partiul structurat într-o concepţie funcţionaiistă-armonioasă, a fost
subliniat şi prin modul de rezolvare a faţadelor clădirii în general tratate
sobru dar nuanţat în funcţie de importanţa corpului respeciv de clădire.
Faţada către Calea Griviţei a fost tratată ca faţadă principală, dominantă, prin
înbrăcarea întregii suprafeţe în cărămidă aparentă. Din acelaşi material prin
schimbarea registrului coloristic, s-au realizat şi motivele decorative
geometrice care decorează suprafeţele. S-a adăugat decoraţia cu ajutorul
plăcilor de faianţă colorată şi tratarea intrărilor într-un mod mai fastuos ele
fiind subliniate de frontoane, coloane şi alte elemente care să detaşeze
respectiva travee cum este în cazul intrării principale, subliniată şi prin
prezenţa la etaj a unui
balcon la care accesul se face printr-o uşă terminată în partea superioară cu
un fronton spart. Celelalte faţade, mult mai simple, au suprafeţele ritmate de
alternanţa plin/gol. În ansamblu, domină sobrietatea şi punerea în valoare a
funcţiei interioare prin decorul exterior.
Proiectul a fost realizat datorită strădaniei depuse în continuare de
inginerul Duca care a preluat în regie realizarea clădirii: „Consiliul
[Miniştrilor] încuviinţează propunerea făcută de Dl. Ministru [al] Lucrărilor
Publice şi-l autorizează să facă în regie prin Direcţia Şcoalei săpăturile de
zidărie la fundamentele clădirii până la faţa pământului, în marginile sumei
de 75.000 lei cât sunt evaluate lucrările în devizul general". Conducerea
şcolii va alege ca antreprenor firma Luigi Giulini şi Comp., care prin contract
s-a angajat "să respecte condiţiunile generale pentru întrenrinderi de lucrări .
publice şi condiţiile pentru executarea lucrărilor de artă" prevăzute de
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regulamentele de construcţie elaborate de Ministerul Lucrărilor Publice. A
fost desigur meritul concepţiei inginerului Gheorghe Duca acela de a impune
prin contract tratarea clădirii şcolii ca o construcţie de utilitate publică, ·dar
considerând-o şi operă de artă ce va contribui la înfrumuseţarea oraşului.
Inaugurată oficial în 1886 şcoala devine curând neîncăpătoare.
Venit la Direcţie, inginerul Scarlat Vâmav reia tratativel~ cu
Ministerul Lucrărilor Publice solicitând fonduri pentru mărirea clădirii. Intre
îmbunătăţirile cerute sunt 126 : construirea unei noi clădiri, în completarea
celei vechi, pe suprafaţa de 264 m2, dotată cu mobilierul corespunzător
cerinţelor, închiderea porticului ce mărgineşte curtea de onoare, deoarece
frigul prea mare al iernii şi neputinţa de a se închide spaţiul deschis direct
spre birouri sau săli de clasă creează condiţii improprii de lucru. Abia în
1890 se primeşte creditul de 11 O.OOO lei pentru construirea noii aripi a şcolii.
De data aceasta antrepriza lucrării o are directorul Scarlat Vâmav,
personalitate de prestigiu şi om de aleasă cultură "cel a cărUi colecţie de
tablouri va sta la baza pinacotecii de artă universală a Muzeului ieşean", care
preluând această funcţie cere să se respecte expresia artistică în care a fost
concepută prima clădire, deci să se păstreze unitatea stilistică dar fără
copierea primei soluţii ce-şi păstrează originalitatea.
Inginerul Scarlat Vâmav, cel care mulţi ani fusese preşedinte al
Societăţii Române de Construcţii, în noua calitate de director al Şcolii de
poduri şi şosele, apelează pentru realizarea proiectului aripei noi la arhitectul
Louis Blanc, Autor şi a altor importante clădiri publice din Bucureşti..
Blanc a respectat opera înaintaşilor săi, a cărei valoare nu avea
motive să o conteste, realizând o clădire neutră dar care se armonizează cu
soluţia originară, clădire amplasată de-a lungul străzii Polizu. Pentru
închiderea porticului, încă din contract s-a prevăzut: "se va face cu ferestre
pe parapet de zidărie, identic faţadei muzeului".
În ce priveşte materialele de construcţie folosite, pentru faianţă, în
ţară neexistând meşteşugul manufacturizat la un înalt nivel, se recurge la
firma din Paris Manufactură şi faianţă decorativă, Jules Loebenitz & fiul,
dar pentru cărămidă se încheie contractul cu inginerul Nicolaie Cuţarida,
unul din principalii producători ai acestui tip de materiale.
0

78Date din documentele aflate la: AN. Fond M.L.P., dos. 9/1891-1892
constructiune a noii aripi a localului şcolii. Se cere din nou avizul Primăriei •, de data aceasta de către
arhitectul Louis Blanc, pentru "case de locuit de zid masiv lucrate cu mortar de var acoperite cu metal şi
calcan de zid la vecini în conformitate cu planurile prezentate şi aprobate ... şi o reparaţie radicală, casele
existente legându-se cu cele ce se construiesc din nou la Şcoala de poduri şi şosele". Lucrările s-au
terminat în anul 1892.
_ * AN.DMB, Fond PMB+Tehnic, dos. 49/1891 fl.328.
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Ca şi predecesorul său, Vârnav preia conducerea lucrărilor, dar de
data aceasta Ministerul Lucrărilor Publice, prin ministrul Olănescu, îi
comunică "aprobând propunerea din raportul D-voastră nr. 611 vă
încunoştiinţez că vi se acordă o îndemnizaţie de 20 lei pe zi pentru
direcţiunea şi supraveghierea lucrărilor de
Un teritoriu al oraşului Bucureşti, o lungă perioadă rămas într-o
evoluţie lentă, s-a modificat radical pe parcursul unui veac datorită
amplasării unor clădiri ce aparţin programelor de arhitectură noi vehiculate
în secolul XIX, programe în dezvoltare care au avut impact urbanistic,
arhitecturat şi constructiv asupra lui. Au contribuit direct la aceasta politica
de modernizare dusă în mod constant de autorităţi, specialiştii care au fost ·
implicaţi în realizarea ei şi interesului orăşenilor pentru locul în care îşi duc
traiul cotidian.
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Summary
The article deals with the metamorphoses of the north-westem part of the Romanian
Capital - mainly with the building of the North railroad station. Like any other city,
Bucharest kept growing, so that areas which were, once, considered out of its territory
have been englobed and have become, in years, districts and quarters vital to the city life.
The l 9th and 20th centuries brought accelerated changes in the studied area, due to its
importance in the urban life.

157

