PROCESELE VERBALE ALE ŞEDINŢELOR DE AVIZARE ORGANIZATE
DE DIRECŢlA GENERALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE
DIN COMITETUL DE STAT PENTRU ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCŢll ,
CU ÎNCEPERE DIN 1952
Stadiul publicării
Dr. arh. EUGENIA GRECEANU
Până la data actuală (octombrie 2000) ,
au fost publicate procesele verbale ale
şedinţelor de avizare din anul 1953, numerotarea cuprinzând şi prima şedinţă a
Consiliului de avizare .Monumente Istorice"
ţinută la 30 decembrie 1952. Ele apar la
capitolul Izvoare în volumele „Buletinului
Comisiei Monumentelor Istorice" din anii
Vl/1995, nr. 1-2, 3-4; Vll/1996, nr. 1-2, 3-4;
Vlll/1997, nr. 1-4; IX/1998, nr. 1-2, 3-4.
Firească ar fi fost continuarea publicării
cu anul 1954, dar acest volum a dispărut din
arhiva Direcţiei Monumentelor Istorice.
Deplângând situaţia creată de calamităţi
politice şi naturale, dar şi de inconştienţa
celor care au maltratat sau devalizat fondul
arhivistic respectiv (înainte şi după 1989),
suntem obligaţi să trecem la publicarea
proceselor verbale din 1955, cu speranţa
(virtute capitală) că volumul 1954 va fi
regăsit într-o bună zi , rătăcit sub un maldăr
de dosare. însă mai întâi se cuvine să
arătăm ce pune în lumină publicarea anului
1953, privit în ansamblu.
Procesele verbale ale şedinţelor de
avizare din 1953 permit constatarea activităţii prodigioase a Comisiei (Consiliului) de
avizare, alcătuit din maximum opt membri,
inclusiv preşedintele . Dintre aceştia , un rol
capital într-o reorganizare a protecţiei
monumentelor încheiatll practic în termen
de un an - şi aceasta, într-un climat ostil
ideologic - l-au avut arhitecţii Horia Teodoru ,
Grigore Ionescu şi Ştefan Balş , datorită
competenţei profesionale şi interesului
major pentru soarta monumentelor istorice.

în lumina discuţiilor redate de stenogramele care s-au păstrat', iese în relief şi
intervenţia benefică a preşedintelui Comisiei, care era şi director general al DGMI ,
arhitectul Duiliu Marcu. Interesul fără rezerve arătat stabilirii urgente a cadrului
legal, capabil să asigure protecţia monumentelor istorice prin structuri deja constituite (secţiile de arhitectură şi sistematizare) , precum şi limitarea lucidă la domeniul
arhitectural, cu repartizarea responsabilităţ i
lor ce reveneau firesc Academiei RPR (pentru monumentele arheologice) şi forurilor de
cultură (pentru monumentele de artă
plastică) , adaugă calitatea de păstrător al
valorilor moştenite la profilul unui arhitect
renumit, nu numai prin talent, dar şi prin
indiferenţa pentru construcţiile care dispă
reau , spre a face loc creaţiilor sale (vezi
palatul Sturdza din Piaţa Victoriei ).
Bilanţul activităţii Comisiei de avizare, în
1953, este impresionant începând cu frecve n ţa şedinţelor: 71 (şaptezeci şi una) , întrun ritm de minimum două şedinţe pe
săptămână , care se accelerează începând
cu luna aprilie (şapte şedinţe) , culminând cu
luna noiembrie când au avut loc 12 şedinţe ,
dintre care cinci dedicate exclusiv normativului lucră rilor de restaurare, redactat
de Horia Teodoru . Această activitate febrilă
şi rodnică s-a concretizat în :
- Pregătirea legii monumentelor istorice,
care va apare ca hotărâre a Consiliului
de Miniştri peste un an şi jumătate (HCM
661 din 1995). Împăunarea ulterioară a
Academiei RPR cu această realizare -

1. ln dosarul proceselor verbale ale Comisiei de avizare din 1952·1953, s~au păstrat şi 20 stenograme ale unora
dintre şedinţele de avizare care au avut loc intre 7 ianuarie şi 18 iunie 1953. Nu ştim dacă lipsa de continuitate şi
întreruperea consemm'irii discuţiilor este rezultatul unei descompletări a arhivei (produsă înainte de 1960, eventual
din motive politice) , sau al renunţării la transcrierea dactilografiată , din lipsă de timp. Recomandam însă consultarea
lor in arhiva DMI , pentru cunoaşterea unor aspecte care explică hotărârile luate , precum şi a unor informa~i despre
starea monumentelor şi a arhivelor, care nu puteau figura în documentul oficial reprezentat de procesul verbal.
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vitală pentru soarta monumentelor - este
o fraudă.
- lntocmirea listelor provizorii ale monumentelor istorice, care vor fi completate prin inventarul iniţiat de Ministerul
învăţământului cu fişe prelucrate de
comisia simbolică de la Academia RPR a
cărei activitate era susţinută în principal
de Horia Teodoru şi Grigore Ionescu.
Aceste liste vor permite apariţia HCM
1160/1955, cu lista oficială publicată în
acelaşi volum cu HCM 661/1955 şi
rămasă în vigoare până astăzi, întrucăt
consilierii ministrului Andrei Pleşu, care
au redactat nefasta decizie de anulare a
legislaţiei de protecţie a patrimoniului
cultural (existentă în 1990), nu s-au
ostenit să răsfoiască volumul respectiv
pentru a ccnstata că lista monumentelor
este aprobată printr-o hotărâre cu număr
diferit.
- Redactarea normativului provizoriu
pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor
de restaurare la monumente istorice,
având ca autor pe Horia Teodoru .
Normativul a fost analizat de Comisie în
cinci şedinţe succesive (vezi procesele
verbale nr. 64-68) din noiembrie 1953).
- 1nfiinţarea atelierului de proiectare a
restaurărilor, condus de arhitectul Ştefan
Balş şi de adjunctul său, arhitectul Radu
Udroiu. Atelierul s-a înfiinţat în cadrul
Institutului central de sistematizare a
oraşelor şi regiunilor - ICSOR - , dependent direct de Comitetul de Stat pentru
Arhitectură şi Construcţii.

- Prevederea şi repartizarea fondurilor
centrale destinate restaurării monumentelor istorice, cu investigarea posibilităţilor de constituire a unor unităţi de
execuţie regionale (formulă respinsă de
Ministerul Construcţiilor).
- Avizarea a 27 de proiecte de restaurare, precedată în cele mai multe cazuri
de cercetarea la faţa locului, efectuată
de înseşi membrii ccmisiei.
- Lasl bui noi least, stabilirea unui model

al proceselor verbale, net superior celui
al Comisiei Monumentelor Istorice, care
se mărginea să consemneze titlul
subiectelor abordate, cu rare excepţii de
detaliere a conţinutului. Modelul CSAC DGMI - Comisia de avizare cuprinde atât rezumatul temei luate în discuţie, cât
şi consemnarea participanţilor la şedinţă
şi a rolului jucat în deciziile luate pentru
fiecare subiect în parte. Deciziile urmau
să se regăsească obligatoriu, fără
modificări sau alterări, în avizele şi
corespondenţa DGMI. Având în vedere
răspunderea asumată conştient de către
membrii Comisiei de avizare, procesul
verbal al unei şedinţe era citit şi semnat
la începutul şedinţei următoare .
Trecând la procesele verbale din 1955,
reamintim2 că , în 1954, secţia „Monumente
istorice" a Consiliului de Avizare al CSAC a
primit denumirea de „Comisia de Avizare" a
Direcţiei Generale a Monumentelor Istorice.
Ca atare, antetul tuturor proceselor verbale
din 1955 cuprinde succesiv instituţia tutelară
(CSAC), direcţia de resort (DGMI) şi forul de
avizare, fiind suficientă menţionarea lor la
începutul fiecărui pachet de procese
verbale, pe măsura publicării.
Modelul procesului verbal stabilit în 1953
este păstrat, cu două modificări, minore
doar în aparenţă :
- Înlocuirea numelui şefului de proiect
prin numele instituţiei în care lucra
acesta, formă de „colectivizare" a meritului individual, dar şi de diluare a răs
punderii, în cazul unor propuneri dăună
toare pentru monument, de multe ori
asumate cu bună ştiinţă de proiectanţi
oportunişti.

- Eliminarea din componenţa Comisiei a
numelui secretarului, cel care răspundea
de exactitatea formulării deciziilor,
preluate ulterior în avize. Presupunem că
procesele verbale din 1953, foarte
corecte din punct de vedere al caracterizării tehnice, au fost atent verificate
de către referenţii Direcţiei, ajutând astfel

2. Vezi Eugenia Greceanu, Reluarea activitAţii de protecţie a monumentelor istorice din RomAnia, dupA
desfiinţarea in 1948 a Comisiei Monumente/or Istorice, in .Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice· anul VI,
nr. 1-2/1995, p. 87-90.
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pe secretarii astăzi necunoscuţi ai
Comisiei. În 1955, însă , este îndeplinită
condiţia ideală : asigurarea secretariatului de către un profesionist de înaltă
calificare, bun cunoscător al domeniului ,
stăpan pe vocabularul de specialitate şi
de o corectitudine frizand excentricitatea ,
în ochii gloatei obsedată de urmărirea
fără scrupule a avantajelor de moment.
Acesta a fost arhitectul Ion Balş care , pe
1angă participarea la probleme majore de
decizie în restaurare, a asigurat în mod
exemplar secretariatul Comisiei de avizare al Direcţiei Monumentelor Istorice,
pană la pensionarea sa în 1972. Din
acest motiv regretăm absenţa numelui
său din componenţa Comisiei, iniţialele
sale - I. B. - apărand scrise de mană la
sfarşitul fiecărui proces verbal.
COMITETUL DE STAT PENTRU
ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCŢII
DIRECŢIA GENERALĂ A

MONUMENTELOR ISTORICE
COMISIA DE AVIZARE

al

PROCES VERBAL NR. 1
din 3 ianuarie 1955 orele 9

şedinţei

Compunerea Comisiei:
Preşedinte :
Prof. Arh .Duiliu Marcu
Membrii:
Arh. Ştefan Balş
Arh. Ion Berechet
Arh. Emanuel Costescu
Arh. Grigore Ionescu
Arh. Richard Lieblich
Arh. Vasile Moisescu
Dl. George Russu
(pictor restaurator)
Prof. Horia Teodoru

I. Proiectul de restaurare a casei vechi
din Pribeşti (Regiunea laşi)
Adresa Sfatului Popular Regiunea laşi
S.A.S . nr. 37594/1954, înregistrată la
C.S.A.C. sub nr. 19916/1954.
Referent:
Arh. Ion Balş
Valoarea:
636.300 Lei
Faza:
proiect tehnic

Proiectant: Arh . N. Sofronie
Un proiect de restaurare a monumentului , întocmit de arh. Costescu , a fost avizat
de C.S.A.C. la 5 august 1953. Proiectul de
faţă a fost întocmit în vederea execuţiei.
Dosarul cuprinde: memoriu, notă documentară cu date istorice , deviz cu antemă
surătoare , analiză de preţuri , extras de
materiale şi seria preţurilor, precum ş i 11
planşe desenate înfăţişand releveul planului
şi proiect cu planuri, faţade şi secţiuni.
Se prevede refacerea acoperişului , înlocuind învelitoarea de şindrilă cu o învelitoare de olane, degajarea stalpilor interiori de la
parter prin dăramarea zidăriei de umplutura
din arce, refaceri de pardoseli, de tamplărie ,
de tencuieli interioare şi exterioare, zugră
veli, vopsitorii decorative la pereţi şi bolţi etc.
Comisia, luand în examinare lucrarea,
este de părere
SĂ SE AMÂNE LUAREA UNEI HOTĂRÂRI

pentru a se cere proiectantului completarea
dosarului, după cum urmează :
- să se prezinte relevee complete, ară
tand situaţia actuală a clădirii, cuprinzand şi arătarea poziţiei şi formei stalpilor interiori şi detaliilor decorative ale
acestora, ale porţiunii de uşă rămasă ,
etc. precum şi un studiu al şarpantei
astfel cum era înainte de demontare,
efectuat prin reconstituire după piesele
demontate.
Aceste date sunt necesare pentru a se
cunoaşte care elemente din proiect sunt
schimbate faţă de situaţia actuală , care
elemente decorative au fost imaginate de
către proiectant etc.
ln memoriu se va arăta detaliat, pe ce
documentare se bazează schimbările proiectate sau elementele noi introduse în
proiect.
Tot în memoriu se va arăta ce constatări
s-au făcut la dăramarea părţii recente a
clădirii (dăramare efectuată în 1954), mai
ales în privinţa golurilor de la camera din
stanga faţadei principale, despre care se
vorbeşte în avizul C.S.A.C. nr. 173 din 5
august 1953.
Este necesar să se cerceteze în pod, sau
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peste actualele bolţi ale parterului, dacă nu
se găsesc cioburi de olane, dovedind că
învelitoarea veche a fost în adevăr de olane.
Comisia constată şi unele nepotriviri
intre proiect şi releveu: de pildă unii stâlpi
interiori din proiect cad în dreptul unor goluri
din releveu etc.
În ceea ce priveşte elementele noi
introduse în proiect, cum ar fi soclul de
piatră, consolele la streaşină etc. precum şi
în cea ce priveşte decoraţia interioară a
pereţilor şi a bolţilor, a uşilor etc. este de
dorit să se renunţe la orice inovaţie ,
proiectantul mulţumindu-se la restaurarea
clăd irii în forme cât mai simple şi căi mai
apropiate de cete existente.
Ar fi de dorit ca proiectantul să fie
prezent atunci când Comisia va rediscuta
proiectul astfel completat, pentru a da
lă muriri suplimentare.
Comisia atrage tot odată atenţia asupra
necesităţii luării unor măsuri urgente de
protecţie a monumentului al cărui acoperiş
deteriorat a fost demontat în 1954.

li. Proiectul de execuţie (etapa a li-a)
pentru palatul de la Potlog/
Adresa

Sfatului Popular Regiunea
Bucureşti S.A.S . nr. 68188/40360/1954,
lnregistrată ta C.S.A.C . sub nr. 8770
BS/1954.
Referent
Arh. ton Balş ,

Valoarea:
- pentru lucrări de construcţie :
1.761 .812 tei
- pentru lucrări instalaţii electrice:
81 .840 lei
- pentru lucrări de instalaţii sanitare:
26.785 lei
Total:
1.870.437 lei
Proiectant l.S.P.R.O.R.
Faza:
Proiect de execuţie
(etapa a li-a)
Dosarul cuprinde următoarele piese
scrise:
Pentru arhitectură : memoriu, antemă
surătoare, deviz, seria de preţuri, analiza de
preţuri, extras de materiale.
Pentru instalaţii sanitare : memoriu,
breviar de calcul antemăsurătoare, deviz,

lista de preţuri şi lista de materiale.
Pentru instalaţii electrice : memoriu, breviar de calcul antemăsurătoare, analiza de
preţuri , deviz şi lista de materiale.
Dosarul cuprinde şi nouă planşe desenate de arhitectură (plan şi diferite detalii),
patru planşe pentru instalaţii sanitare şi trei
planşe pentru instalaţii electrice.
Se prevăd următoarele lucrări:
Instalaţii sanitare interioare, instalaţii
electrice, detalii decorative din tencuială la
faţade , elementele de piatră la faţade ,
precum şi pardoseli, căptuşeli de stejar la
grinzile de beton, tâmplărie etc. Pentru
aceste din urmă lucruri se vor prezenta
detalii în etapa următoare a proiectului de
execuţie.

Referentul prezintă în şedinţă şi referategenerale a proiectării construcţiilor inginereşti din C.S.A.C. în legătură cu
instalaţiile sanitare şi electrice.
Comisia luând în examinare dosarul,
propune deocamdată recomandările de mai
jos, avizul urmând să fie dat în şedinţa
viitoare, când se vor examina detaliile la
mărimea naturală, precum şi problema
le

Direcţiei

tâmplăriei :

- Să se întocmească un proiect de instalaţie de apă pentru tot ansamblul, în care
să se prevadă alimentarea cu apă ,
hidranţi în parc etc.
- Elementele decorative de tencuială să
fie executate sub conducerea unor artişti
plastici decoratori şi a unor maeştri specializaţi în astfel de lucrări.
- Să se intervină pentru a se obţine
transportarea elementelor de piatră care
se află în parcul casei Belu de ta Urlaţi ,
pentru a fi puse în operă ta palatul de la
Potlogi . De asemenea să se cerceteze
unde se află pisania palatului, care a fost
cândva expusă în Parcul Libertăţii din
Bucureşti, urmând a fi de asemenea
reaşezată la locul ei original la palatul de
la Potlogi.
- ln tot timpul execuţiei lucrărilor să se
ţină un jurnal de şantier cu arătarea zilnică a lucrărilor executate, a descoperirilor
făcute etc. , care va fi predat Direcţiei
Generale a Monumentelor Istorice după
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terminarea completa a lucrlirilor.
Preşedintele Comisiei:

Membrii:

Prof. am. Duiliu Marcu
Arh. ŞI. Balş
Am. E. Costescu
Arh. I. Berechet
Prof. Gr. Ionescu
Arh. R. Lieblich
Arh . V. Moisescu
Tov. G. Russu
Prof. H. Teodoru

C.S.A.C. - D.G.M.I.
COMISIA DE AVIZARE

PROCES VERBAL NR. 2
al şedinţei din 7 Ianuarie 1955 orele 9
Compunerea Comisiei:
Preşedinte:
Prof. Am .Duiliu Marcu
Membrii:
Arh. ŞI. Balş
Arh . E. Costescu
Prof. Gr. Ionescu
Arh. R. Lieblich
Arh . V. Moisescu
Tov. G. Russu
Prof. H. Teodoru

I. Proiectul de execuţie (etapa a li-a)
pentru Palatul de la Potlogi
.
(în continuarea şedinţei din 4 ianuarie 1955)
Adresa Sfatului Popular Regiunea
Bucureşti S.A.S. nr. 68188/40360/1954,
Tnregistrata la C.S .A.C. sub nr. 8770
B.S.11954
Iau parte ca invitaţi şi tov. arh . Marinescu , arh. şef al Regiunii Bucureşti din
partea beneficiarului şi arh. Radu Udroiu de
la l.S.P.R.O.R. ca proiectant.
(Pentru conţinutul dosarului şi lucrarile
prevazute vezi Proces Verbal nr. 1 din 4
ianuarie 1955)
Comisia luand în examinare şi problema
tamplariei şi a detaliilor la marime naturala,
probleme nediscutate în şedinţa anterioara,
da

AVIZ FAVORABIL

pentru proiectul de execuţie cu urmatoarele
recomandari (inclusiv cele arătate Tn
procesul verbal nr. 1/4 ianuarie 1955):
- Elementele decorative de tencuiala să
fie executate sub conducerea unor artişti
plastici decoratori şi a unor maeştri specialişti Tn astfel de lucrari.
- Elementele decorative din piatra, vor fi
lucrate dupa desene la marime naturala,
şi modele de ipsos, Tntocmite de
sculptorii executanţi , după şabloane
luate de ei pe şantier, desene şi modele
care vor fi controlate de proiectanţi.
- sa se execute balustrada traforata,
eventual numai la foişor, ramanand din
lespezi pline la scara, sau cu motivul decorativ indicat, dar netraforat, lnglobandu-se fragmentele ramase daca va fi
cazul - (dupa posibilitaţi , ramanand la
aprecierea proiectantului). Motivul decorativ Tn bulb, de peste mana curenta
de la balustrada scarii,
fie inspirat mai
degraba de la Hurez, decat .de la
Mogoşoaia , acesta din urma nefiind un
original.
.
- sa se revizuiasca proporţiile Intre pllnuri şi goluri la toate elementele traforate, comparandu-le cu cele de la Hurez
şi cu cele de la Mogoşoaia sau cu alte
traforuri contemporane, ţinandu-se seama şi de grosimea lespezii puse în
opera.
- Execuţia lucrarilor decorative de piatra
sa fie efectuata în spiritul vremii, tara
rigiditate.
- Este necesar ca lucrarile în piatra sa fie
efectuate chiar pe şantier.
- Se va prezenta (eventual la o consultare pe parcurs) o faţada spre nord, cu
balustradele pline, lara traforuri, aşa cum
s-a hotarat Tn consultaţia pe parcurs din
şedinţa din 3 decembrie 1954. De
asemenea se vor prezenta şi detalii în
culori, pentru elementele decorative de
tencuiala ale faţadelor.
- în ceea ce priveşte tamplaria , Comisia
este de parere sa se renunţe la grilele de
lemn de la parter. Ferestrele la parter ş
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sa

la etaJ urmează să fie duble (nu cuplate)
cu deschiderea interioară. Se vor prezenta, la o consultare pe parcurs, două
desene de faţade, înfăţişăndu-se pe una
tămplăria ferestrelor cu montanţi ficşi
(chempferi verticali) şi pe cealaltă cu
tâmplăria ferestrelor fără aceşti montanţi.
- Să se întocmească un proiect de
instalaţii de apă pentru tot ansamblul , în
care să se prevadă alimentarea cu apă ,
hidranţii în parc etc.
- Toate lucrările vor fi executate sub controlul proiectantului.
- În tot timpul execuţiei lucrărilor să se
ţină un jurnal de şantier, cu arătarea zilnică a lucrărilor executate, a descoperirilor făcute etc., care va fi predat D.G.M.I.,
după terminarea completă a lucrărilor.
- Să se intervină pentru a se obţine
transportarea elementelor de piatră care
se află în parcul casei Belu de la Urlaţi ,
pentru a fi puse în operă la palatul de la
Potlogi. De asemenea să se cerceteze
unde se află pisania palatului, care a fost
cândva expusă în Parcul Libertăţii din
Bucureşti , urmând a fi de asemenea
reaşezată la locul ei original la palatul de
la Potlogi.

li. Proiectul de execuţie pentru casa
veche din Hereşti (etapa a li-a)
Adresa Sfatului Popular regiunea
B ucureşti SAS. nr. 43518/954 , înregistrată
la C.S.A.C . sub nr. B.S. 8793/954.
Referent
arh . Ion Balş
Valoarea :
780.000 lei
Faza:
proiect de execuţie
(etapa a li-a)
Proiectant l.S.P.R.O.R.
Şef proiect <arh . Eugenia Greceanu>
Iau parte ca invitaţi şi tov. arh. Constantin
Marinescu , arh . şef al regiunii Bucureşti şi
tov. arh. Greceanu, ca proiectantă .
Dosarul cuprinde: memoriu de arhitectu ră , deviz, extras de norme, analiza de
preţuri , seria de preţuri , extras de materiale,
antemăsurătoare , memoriu pentru instalaţii
electrice şi următoarele piese scrise pentru
instalaţii electrice: breviar de calcul antemăsurătoare , analiza de preţuri , deviz, listă

de materiale şi bază de preţuri.
Dosarul mai cuprinde 16 planşe desenate de arhitectură cu planuri, faţade , desfăşurări interioare şi detalii , precum şi 3
planşe desenate pentru instalaţii electrice.
Se prevăd următoarele lucrări :
Lucrări de instalaţii electrice , lucrări de
placaj de piatră la faţade (de 15 cm
grosime), lucrări de placaj de piatră la interior (de 5 cm grosime), lucrări de piatră de
talie la cornişe , ancadramente, solbancuri
etc., lucrări de tâmplărie de stejar, de pardoseli de piatră , parchet în panouri etc.
Comisia luând în examinare lucrarea şi
ţinând seamă şi de referatele favorabile ale
D.G.P.C. Inginereşti din C.S.A.C dă
AVIZ FAVORABIL

cu

următoarele recomandări :

- Ferestrele să fie duble (nu cuplate), cu
deschidere interioară .
Se vor prezenta (eventual la o consultare
pe parcurs) două faţade , înfăţişăndu-se
pe una tâmplăria ferestrelor cu montanţi
ficşi (chemferi verticali) şi pe cealaltă cu
tâmplăria ferestrelor fără aceşti montanţi.
- în tot timpul execuţiei lucrărilor, să se
ţină un jurnal de şantier, cu arătarea
zilnică a lucrărilor executate, a descoperirilor făcute etc., care va fi predat
D.G.M.I., după terminarea completă a
lucrărilor.

- Comisia constată cu regret că , ta
deschiderea şantierului , o parte din
pietrele existente în vechea clădire au
fost date jos fără a fi măcar numerotate
şi de aceea recomandă insistent beneficiarului să numească un arhitect sau un
inginer ca diriginte de şantier, care să
supravegheze toate lucrările , având şi
răspunderea , şi care să păstreze legă
tura cu proiectanţii.
- Toate lucrările vor fi executate sub
controlul proiectantului.
- Proiectul fiind în special de bine
documentat şi prezentat cu o claritate şi
precizie deosebită, Comisia este de
părere că este cazul să fie propus pentru
a fi premiat.
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Preşedintele

Membrii:

comisiei:
Prof. Duiliu Marcu
Arh . Şt. Balş
Arh . E. Costescu
Prof. Gr. Ionescu
Arh . V. Moisescu
Tov. G. Russu
Prof. H. Teodoru
Arh . R. Lieblich

C.S.A.C. - D.G.M.I.
Comisia de Avizare

al

PROCES VERBAL NR. 3
din 11 ianuarie 1955

şedinţei

Compunerea Comisiei:
Preşedinte :
Prof. Duiliu Marcu
Membrii:
Arh . Şt. Balş
Arh I. Brechet
Arh . E. Costescu
Prof. Gr. Ionescu
Arh . R. Lieblich
Arh . V. Moisescu
Arh . I Paraschivescu
(delegat al Patriarhiei)
Tov. G. Russu
Prof. H. Teodoru

I. Revenire în legătură cu proiectul
construirii unor ateliere la ansamblu/
Schitul Maicilor din Bucureşti
Adresa Patriarhiei Serv. Ateliere nr.
11162/954, înregistrată la C.S.A.C sub nr.
1/955 Cabinetul Preşedintelui .
Proiectul menţionat a fost avizat de
C.S.A.C, cu Aviz nr. 59 M.1./22 noiembrie
1954 (şedinţa din 16 nov. 954)*.
Prin adresa către Preşedintele C.S.A.C„
Patriarhia cere revizuirea avizului dat.
Comisia deplasându-se la faţa locului ,
prezenţi fiind şi arh . E. Fonescu, şef Serv.
Avizări D.A.S. şi arh. Virgil Popescu, arh .
Monumentelor Istorice D.A.S „ este de
părere să se comunice Patriarhiei urmă
toarele:

- Comisia constată că este bine să se
creeze un cadru bisericii, astfel studiate<
să acopere cât mai mult neregularităţile
şi calcanele caselor vecine.
- Faţă de programul dat de Patriarhie
exprimat prin anteproiect, terenul pare <
fi insuficient.
Comisia este de părere că dacă aces
program nu poate fi redus, ar fi de dori
să se caute un alt amplasament.
- Studiul care se va prezenta penin
acest teren să fie însoţit de un releveL
precis , cuprinzând şi aşezarea pomilor ş
în special a nucilor şi a bradului, care
trebuie neapărat cruţaţi. Pe aces·
releveu se vor indica şi urmele vechilo1
fundaţii care urmează să fie căutate prir
cateva sondaje. Releveul va cuprinde ş
secţiuni şi curbe de nivel. Studiul v<
trebui să ţină seamă şi de documentaU<
care s-ar mai putea găsi în privinţa vechi
înfăţişări a schitului.
- Proiectul va fi înaintat însă în prealabi
la D.A.S. a Capitalei pentru a fi avizat din
punct de vedere al regulamentului de
construcţii şi faţă de prevederile schiţei
planului de sistemtizare.
- Tov. Arh . Paraschivescu, delegatul
Patriarhiei , se declară de acord cu recomandările de mai sus.
- Tov. prof. Horia Teodoru şi arh . Şt. Balş,
în divergenţă cu restul Comisiei , specifică că sunt de părerere că ansamblul din
jurul bisericii să fie prevăzut numai cu
parter, admiţându-se construirea cu etaj
numai pe porţiunea de teren din dreptul
actualei case parohiale, dat fiind dimensiunile reduse ale terenului şi ale
monumentului.
Restul Comisiei este de părere să se
lase proiectantului libertatea de a alege şi
propune soluţia cea mai nimerită , propunerea urmând a fi discutată şi avizată de
C.S.A.C.
Tov. arhitecţi E. Fonescu şi Virgil
Popescu de la O.AS. a Capitalei, care au
luat parte la discuţie la faţa locului, au
exprimat aceeaşi părere ca şi tov. prof.
Horia Teodoru şi arh . Ştefan Balş,
menţionată mai sus, în privinţa înălţimfi
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clădirilor

distribuţie interioară

din jurul bisericii.

ar putea , eventual ,
de situaţia
actuală . Proiectul însoţit de releveu
trebuie să fie trimis la timp la avizare la
C.S.A.C.
- fntrucăt s-ar putea să treacă un
oarecare timp pănă la construirea replicii
şi dărămarea vechii clădiri, ar fi bine să
se ia măsurile preconizate de arhitectul şef al oraşului, în legătură cu scurgerea
apelor din curtea interioară .
să

li. Expertiza inginerească în legătură
cu pavilionu/ administrativ al Institutului
de Medicină-laşi <Vechea universitate,
E.G.>
Adresa Institutului de Medicină-laşi ,
Serv. Administrativ nr. 3099/954, înregi strată la C.S.A.C. sub nr. 3/1995 .
Referent Arh . Ion Balş
Institutul de Medicină trimite expertiza
cerută de C.S.A.C. cu adresa nr. 20597/954,
expertiză întocmită de o comisie compusa
din: conferenţiar ing. Focşa Virgil şi conferenţiar ing. Mihu Anatolie, ambii de la
Institutul Politehnic laşi , în prezenţa tov.
prorector dr. Duca Mihai, arh . Cosma z „ tov.
Enache Neculai, şeful serviciului administrativ (din partea l.M.F. laşi), tov. ing. V.
Ionescu (din partea Sfatului Popular al
o raşului) şi ing. Guriţă P. (din partea Minist.
Să nătăţii) .

Prin aceasta expertiză se constată că
din colţul de n.v. al clădirii sunt
periclitate.
Expertiza cuprinde şi o adnotaţie a
arhitectului şef al oraşului , arh . Păunel , în
legătură cu scurgerea apelor.
Problema situaţiei pavilionului administrativ al Institutului de Medicină-laşi a mai
fost discutată în şedinţele din 7 mai ş i 3
decembrie 1954. •
Comisia, luand în examinare actul de
expertiză şi ţinand seama şi de referatul
Direcţiei organizării oraşelor din C.S.A.C„
este de părere să se comunice imediat, atăt
Institutului de Medicină-laşi căi şi Ministerului Sănătăţii , următoarele :
- încăperile colţului de n.v. (parter şi etaj)
menţionate în expertiză să fie imediat
evacuate, întrerupăndu-se şi curentul
electric în aceste încăperi.
- Beneficiarul să comande Institutului
Central de Sistematizare nou creat (fost
l.S.P.R.O.R), studiul amplasamentului
replicii vechii clădiri în cadrul planului
general de sistematizare al oraşului laşi.
- Să se întocmească un releveu complet
al vechii clădiri şi un proiect al replicii
care urmează să fie construită , a cărei
încă perile

fie

puţin modificată faţă

III. Diverse
Consultarea pe parcurs în legătură cu
tămplăria Palatului de la Potlogi (conform
celor hotărăte în şedinţa din 7 ianuarie
1955).
Arh . Ştefan Balş , proiectant••, prezintă
un studiu pentru tămplăria palatului, înfăţi
şănd 3 soluţii , şi anume:
a) o soluţie cu montanţi ficşi ;
b) o soluţie fără aceşti montanţi , însă cu
căte 2 cercevele duble la ober1icht;
c) o soluţie cu ferestre fără montanţi ficşi ,
însă cu ober1icht întreg pe toată lărgimea
ferestrei.
Comisia este de părere să se adopte
soluţia A, cu montanţi verticali pe toată
înălţimea ferestrei însă numai la exterior,
fereastra interioară fiind fără montant fix.
Pentru a stabili curba părţii superioare a
ferestrei se vor lua şabloane rigide, aşa cum
se prevede şi în devizul proiectului de
execuţie şi în .Normativele provizorii de
execuţie la monumente de arhitectură" ale
C.S.A.C. p. 52.
Preşedintele

Membrii:

comisiei :
Prof. arh . Duiliu Marcu
Arh. Şt. Balş
Arh. I. Berechet
Arh . E. Costescu
Arh . Gr. Ionescu
Arh . R. Lieblich
Arh . V. Moisescu
Arh. I. Paraschivescu
(delegat al Patriarhiei)
Tov. G. Russu
Prof. H. Teodoru
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•volumul cu procese-verbale din 1954 a
dispărut din arhiva DMI.
**Arh. Ştefan Balş era şeful atelierului de
restaurare din l.S.P.R.O.R - l.C.S.O.R,
şeful de proiect pentru restaurarea palatului din Potlogi fiind arh . Radu Udroiu.

C.S.A.C. - D.G.M.I.
Comisia de Avizare

al

PROCESUL VERBAL NR. 4
şedinţei din 14 ianuarie 1955

Compunerea Comisiei:
Preşedinte :
Prof. arh . Duiliu Marcu
Membrii:
Arh. Şt. Balş
Arh. I. Berechet
Arh. E. Costescu
Prof. Gr. Ionescu
Arh. V. Moisescu
Tov. G. Russu
Prof. H. Teodoru

I. Proiectul de execuţie pentru
biserica Sf. Spiridon-Vechi din Bucureşti
Adresa Minist. Cultelor nr. 32283/954,
înregistrată la C.S.A.C. sub nr. 59/955
Referent
Arh . Ion Balş
Valoarea:
114.710 Lei
Faza:
Proiect de execuţie
Proiectant l.S.P.R.O.R.
Dosarul cuprinde: memoriu de arhitectură , deviz, extras de norme, analiză de
preţuri , serie de preţuri, extras de materiale
şi antemăsurătoare .

Pentru intalaţii: memoriu , antemăsură
toare , extras de materiale , deviz, serie de

sud ale bisericii , cu zidărie nouă avănd la
bază 3 randuri de cărămizi îmbibate în
bitum, ca strat izolator, înlocuire executată
ca o subzidire pe porţiuni de căte 1 m.
Zidăria nouă va fi prevăzută la exterior
cu un strat izolator vertical, apărat de o
zidărie de cărămidă de protecţie de 12,5 m.
Proiectul mai prevede coborarea
nivelului scuarului din faţa bisericii , accesul
la stradă făcăndu-se prin două scări
laterale.
în acest spaţiu s-a prevăzut construirea
unei clopotniţe compusă din 3 stalpi de
beton armat tencuiţi legaţi printr-un
ornament de fier forjat.
Comisia, luănd în examinare lucrarea şi
ţinand seama de avizele favorabile ale
D.G.P.C. Inginereşti din C.S.A.C. Sector
Instalaţii şi Sector Rezistenţă , este de
părere:
SĂ SE AMÂNE LUAREA UNEI HOTĂRÂRI

pentru a se convoca la o şedinţă ulterioara
un reprezentant autorizat al Direcţiei de
Arhitectură şi Sistematizare a Capitalei, cu
care să se poată discuta problema degajă rii
bisericii prin coborărea nivelului solu lui
exterior, pe 3 laturi, sau în orice caz pe
laturile nord şi est, chiar dacă aceasta
soluţie ar fi provizorie, urmand a se găs i o
soluţie definitivă atunci cănd se va definitiva
şi planul de sistematizare a oraşului.
În ceea ce priveşte scările de acces la
scuarul din faţa bisericii, se va studia un
parapet cat mai jos, nu în fornnă de trepte,
care să urmeze panta taluzului, dacă acesta
se va mai menţine.
De asemenea parapetul din jurul
scuarului va fi tratat mai degrabă ca o
şi

bordură joasă .

preţuri.

Dosarul mai cuprinde următoarele piese
desenate: 3 planşe de arhitectură, înfăţi
şand plan , faţadă si secţie , 2 planşe pentru
instalaţii cu amenajări exterioare şi schemă
de canalizare şi 1 planşă de rezistenţă .
Se prevăd următoarele lucrări :
Înlocuirea zidăriei cu igrasie de sub
nivelul trotuarului de pe laturile nord, est şi

li. Proiectul de execuţie pentru
biserica mănăstirii Prislop
Adresa Minist. Cultelor nr. 31441/1954,
înregistrată la C.S.A.C . sub nr. 21751/954.
Referent
Arh. Ion Balş
Faza:
Proiect de execuţie
Proiectant l.S.P.R.O.R. •
Dosarul cuprinde: memoriu justificativ,
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raportul proiectantului asupra cerceti!rilor
efectuate, 4 planşe de arhitectura lnfi!ţişând
planuri, faţade şi secţiuni, precum şi 1
planşa de rezistenţi! .
Se prevede consolidarea bazei turlei şi a
arcelor care o susţin cu o centura de beton
armat şi arce de beton armat, turnate peste
arcele existente, centura de beton armat pe
tot perimetrul bisericii, refacerea acoperişului etc.
Comisia, luând în examinare dosarul şi
ţinând seama şi de referatul favorabil cu
recomandi!ri ale D.G.P.C. inginereşti din
C.S.A.C. di!
AVIZ FAVORABIL

cu urmi!toarele recomandi!ri:
- sa se înlocuiasca soluţia de consolidare a turlei, propusa de proiectant, cu
o camaşuiali! de beton armat, care sa
cuprindi! partea de jos a bazei turlei (de
la centura propusa, inclusiv, pana la
arce) şi care prin rigiditatea ei sa poata
prelua toate împingerile arcului natural
cat şi ale arcelor propriu-zise.
- sa se faci! tot posibilul ca lucrarile de
consolidare a turlei sa apari! ci!t mai
puţin (sau deloc) la partea de jos a bazei
turlei.
- sa se faci! tot posibilul pentru a se
îndepi!rta brâul de fier devenit inutil, care
încinge faţadele bisericii şi dupi! îndepărtarea lui să se completeze paramentul cu toata atenţia .
III. Diverse
a) Consultare pe parcurs în legătură cu
restaurarea clisiarniţei şi a chiliilor

punerile proiectanţilor < 7 >, cerând însă să
mai prezinte (eventual la o consultare pe
parcurs) o varianta a clisiamiţei cu altă aşe
zare a closetului, mai departe de pridvorul
de la etaj.
în ceea ce priveşte aranjamentul interior
al chiliilor, este necesar sa fie consultat şi
beneficiarul.
Comisia propune sa se faci! intervenţii
pentru a se obţine evacuarea bisericii
parohiale, instalată asti!zi în chilii, fiind
singura soluţie pentru a rezolva problema
spaţiului în mănăstire .
Soluţia pare uşor realizabilă deoarece
există în localitate o biserici! neutilizată în
momentul de faţă .
b) Consultarea pe parcurs în legătură cu
tampli!ria pentru casa veche din Hereşti
Tov. arh. Ştefan Balş prezintă schiţele
cerute în şedinţele din 7 ianuarie . • „
Comisia admite propunerile proiectantului in ce priveşte modul de aşezare a
tocului ferestrelor, iar în ce priveşte împăr
ţirea ferestrelor se va adopta aceeaşi
soluţie , ca pentru palatul de la Potlogi (vezi
Proces Verbal nr. 3/11 ianuarie 1955).
Preşedintele

comisiei:
Prof. arh. Duiliu Marcu
Arh. ŞI. Balş
Arh. I. Berechet
Arh. E. Costescu
Prof. Gr. Ionescu
Arh . V. Moisescu
Tov. G. Russu
Prof. H. Teodoru
*Şeful de proiect, arh. Ştefan Balş
••şeful de proiect, arh . Corneliu Dan
•••şeful proiect, arh . Eugenia Greceanu

Membrii:

mănăstirii Moldoviţa

la parte ca invitat şi arh. Corneliu Dan,
din partea proiectanţilor (l.S.P.R.O.R). ••
Se prezintă o serie de planuri, secţiuni şi
faţade, atat releveu cat şi proiect.
Se prevede restaurarea clisiarniţei ,
avand cerdac şi pridvor la etaj, closete etc.
şi schimbarea distribuţiei interioare la chilii,
la care se prevede şi restudierea faţadei.
Comisia se declară de acord cu pro-

C.S.A.C. - D.G.M.I.
Comisia de Avizare

PROCES - VERBAL nr. 5
al şedinţei din 21 ianuarie 1955.

199

http://patrimoniu.gov.ro

Compunerea Comisiei:
Preşedinte :
Prof. arh. Duiliu Marcu
Membrii:
Arh . I. Berechet
Arh. E. Costescu
Arh . R. Lieblich
Prof. Gr. Ionescu
Arh . V. Moisescu
Tov. G. Russu

I. Clasificarea monumentelor Istorice
lor
Se stabilesc următoarele categorii pentru
monumentele citate mai jos.
în categoria 1-a
ln listele C.S.A.C.
după importanţa

1.Bis. Sf. Ion Gura de Aur-Tltireci
2. MănAstîrea Sinaia

Nr. 1544
Nr. 804

în categoria 11-a
3. Bis . din Pătroaia
4. Bis. Maicii Domnului
din Brezoaiele

5. Bis. Galbenă din Urta!i
6. Bis. din
7. Bis. din

S~iftica
Răfov

8. Bis. din Coţofeni (Dolj)
9. Schitul lnliteşti
10. Schitul Şerbâneşti
11 . Bis. din Crucile
12. Bis. din Budeasa
13.Bis. din Grădiştea (Vâlcea)
14. Mănăstirea Mamu
15. Bis. Sf. Treime - Cerne~

SĂ SE AMÂNE LUAREA UNEI HOTĂRÂRI
pănă

la primirea referatului D.G.P.C. lngi·
din C.S.A.C. Sectorul Instalaţii.
în principiu, Comisia consideră ca o
soluţie cu conducta aşezată sub pardos·
eală , într-un canal vizitabil, este mai recomandabilă din punct de vedere estetic.
nereşti

III. Diverse
Tov. arh . Richard Lieblich propune spre
clasare biserica Evanghelică din Craiova,
prezentănd şi o fotografie.
Comisia admite propunerea de clasare,
pentru categoria III-a.

Nr. 754
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

228
816
240
803

Preşedintele

Membrii:

1496

Nr. 2292
Nr. 692

Comisiei :
Prof. arh . Duiliu Marcu
Arh . I. Berechet
Arh . E. Costescu
Prof. Gr. Ionescu
Arh. R. Lieblich
Arh . V. Moisescu
Tov. G. Russu

Nr. 1503
Nr. 377

în categoria III-a
16. Bis. Adormirea Maicii Domnului
din Ocnele Mari
17. Bis. din Dragoslavele

este de părere

Nr. 745
Nr. 793

li. Instalarea de gaze la biserica
din Bucureşti
Adresa Patriarhiei, Serv. Economic, nr.
20894/954, înregistrată la C.S.A.C. sub nr.
170/1955
Referent Arh . Ferdinand Fischer, care a
fost la faţa locului şi care prezintă căteva
Flămânda

schiţe.

Dosarul cuprinde: memoriu justificativ şi
breviar de calcul, devizul lucrărilor de
branşament, tablou de materiale şi un plan
de situaţie cu schiţă izometrică.
Se prevede instalarea de gaze naturale
la biserică, cu conducte aparente pe faţadă
şi interior.
Comisia luănd în examinare lucrarea

C.S.A.C. - D.G.M.I.
Comisia de avizare

al

PROCESUL VERBAL NR. 6
şedinţei din 28 Ianuarie 1955
orele 9

Compunerea Comisiei:
Preşedinte:
Prof. arh. Duiliu Marcu
Membrii:
Arh. Şt. Balş
Arh. I. Berechet
Arh. E. Costescu
Prof. Gr. Ionescu
Arh . R. Lieblich
Arh . V. Moisescu
Arh. I. Paraschivescu
(delegatul Patriarhei)
Tov. G. Russu
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I. Proiectul tehnic de restaurare
a chiliilor mănăstirii Secu
(etapa I: aripile N şi V)
Adresa Minist. Cultelor nr. 25413/1954,
înregistrată la C.S.A.C. sub nr. 20522/954
Referent
Arh. Ion Balş
Valoarea:
(pentru etapa I)
Lei 767.400
(restaurarea ansamblului chiliilor, în totalitate, a fost evaluată la 2.500.000 Lei)
Faza:
Proiect tehnic şi de
execuţie

Proiectant l.S.P.R.O.R.
Şef proiect <Arh . Corneliu Dan>
la parte ca invitat şi tov. arh . Corneliu
Dan , ca proiectant. Dosarul cuprinde: memoriu de arhitectură , memoriu de rezistenţă ,
deviz, analiza de preţuri , seria de preţuri ,
extras de materiale , 18 planşe desenate de
arhitectură cu porţiuni de releveu şi planuri ,
faţade , secţiuni şi detalii pentru proiect,
precum şi 5 planşe de rezistenţă .
Se prevede în actuala etapă refacerea
chiliilor pe aripa de nord şi pe porţiunea din
aripa de vest, dintre clopotniţă şi colţul de
N-V.
Actualele pridvoare cu stâlpi de lemn se
vor înlocui cu privdoare cu stâlpi de zidărie
de piatră tencuită la parter şi stâlpi de lemn
la etaj. Stâlpii de la parter vor fi legaţi între ei
şi de corpul chiliilor prin grinzi de beton
armat, îmbrăcate în lemn . Se mai prevede şi
refacerea scărilor de acces la privdoare, din
beton armat cu trepte de piatră şi refacerea
acoperişului cu învelitoare de ţiglă smălţuită
de culoare gri (sau în lipsa acesteia , cu
şindrilă).

De asemenea se prevede restaurarea
faţadelor exterioare de la aripile nord şi vest,
utilizându-se pe căi posibil stâlpii desfiinţaţi
de la privdoarele interioare.
Comisia , ţinând seama şi de cele stabilite în consultarea pe parcurs din şedinţa din
12 octombrie 1954 şi de referatele favorabile, fără recomandări, ale Secţiunii de
Arhitectură şi Sistematizare a regiunii Bacău
şi a D.G.P.C. Inginereşti din C.S.A.C„
Sector Rezistenţă , dă

AVIZ FAVORABIL

cu

următoarele recomandări :

- Să se pună la punct dimensiunile golului de acces la scara din colţul nord-vest, de
la parter, (planşa 12), care pare de proporţie
prea joasă, simplificându-se eventual şi
chenarul de piatră .
- Partea de jos a bazei stâlpilor de la
parter să fie de piatră aparentă. Capitelul
acestor stâlpi să fie studiat cu atenţie ,
revăzându-se profilul şi executându-se un
model la faţa locului, care va trebui să fie
controlat de proiectanţi.
- Stâlpii de lemn de la pridvoarele de la
etaj să fie îngroşaţi, renunţându-se eventual
la galb.
- Se va executa un model la faţa locului
şi pentru aceşti stâlpi, care va fi examinat de
proiectanţi.

se studieze cu atenţie modul de
a pardoselilor de stejar la
pridvoarele de la etaj, precum şi protejarea
contra apei a grinzilor de beton armat care
leagă stâlpii de la parter.
- Să se studieze un detaliu de coşuri.
- Să se prevadă într-o viitoare etapă de
restaurare şi refacerea învelitoarei la
paraclis.
- Să se studieze, de asemenea, într-o
etapă viitoare de restaurare, cauzele umezirii unora din zidurile exterioare, prevă
zându-se canalizările şi rigolele necesare.
- Este de dorit ca restul lucrărilor de
restaurare să se execute în continuare în
1956.
-

Să

execuţie

li. Proiectul de instalaţi/ de încălzire
la Episcopia Romanului.
Adresa Episcopiei Romanului şi Huşilor
nr. 7955/955 înregistrată la C.S.A.C . sub nr.
877/954.
Referent
Arh . Ion Balş
Valoarea : Lei 597.000
Proiectant Colectiv reprezentat prin
lng. Minoniu
Faza:
Proiect tehnic
la parte ca invitat tov. ing. Minoniu,
proiectant.
centrală
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Dosarul cuprinde: memoriu justificativ,
breviar de calcul , antemăsurătoarea instalaţiilor de încălzire , devizul lucrărilor de
încălzire, extrasul de materiale pentru lucrări
de încălzire, antemăsurătoarea lucrărilor
accesorii de zidărie , devizul acestora
precum şi extrasul de materiale . De
asemenea, dosarul mai cuprinde seria
preţurilor, analiza preţurilor, devizul pentru
părţile metalice ale coşului şi 7 planşe
desenate înfăţişand traseul conductelor pe
planul de situaţie şi instalaţiile interioare la
pavilioane şi la biserică .
Comisia, ţinand seamă de cele discutate
în legătură cu problema încălzirii la
Episcopia Romanului în şedinţa din 1
octombrie 1954, şi de referatul din ianuarie
1955 al D.G.P.C. Inginereşti, Sector Instalaţii din C.S.A.C„ este de părere :
SĂ SE APROBE

Preşedintele

Membrii:

C.S.A.C. - D.G.M.I.
Comisia de avizare

al

numai efectuarea lucrărilor exterioare
precum şi cele de la centrala termică şi la
pavilioane, dar să nu se aprobe proiectul
prezentat în ceea ce priveşte instalaţia de
încălzire în biserică , proiectul urmand să fie
refăcut. Se va găsi altă soluţie în locul
rad iatoarelor, care ar fi de un aspect supă 
rător, cu atat mai mult că pictura interioară a
acestei biserici are o deosebită valoare.
Este necesar ca un delegat al Direţiei
Generale a Monumentelor Istorice să se
deplaseze la faţa locului împreună cu proiectantul , pentru a cerceta soluţiile de încăl
zire care ar putea să fie adoptate, fără a
dăuna aspectului interior al bisericii şi în
special picturii.
Proiectantul va trebui să menţină
contactul cu D.G.M .I. , prezentand cu ocazia
unor consultări pe parcurs soluţiile propuse.
Proiectul definitiv pentru încălzirea bisericii se va prezenta din nou la avizare la
C.S.A.C.
fn ceea ce priveşte ansamblul instalaţiilor, se fac următoarele recomandări :
- Presiunea pompelor să fie de 1,5 - 2 m
C.A.
- Să se obţină avizul C.S.P. privitor la
repartizarea combustibilului.

Comisiei:
Prof. arh. Duiliu Marcu
Arh . ŞI. Balş
Arh . I. Berechet
Arh . E. Costescu
Prof. Gr. Ionescu
Arh . R. Lieblich
Arh . V. Moisescu
Arh . I. Paraschivescu
(delegatul Patriarhiei)
Tov. G. Russu

PROCESUL VERBAL NR. 7
şedinţei din 4 februarie 1955
orele 9

Compunerea Comisiei:
Preşedinte :
Prof. Duiliu Marcu
Membrii:
Arh. ŞI. Balş
Prof. Gr. Ionescu
Arh . E. Costescu
Arh . V. Moisescu
Tov. G. Russu

I. Reparaţii la casa Capitlului Evanghelic din oraşul Bistriţa
Adresa Consistoriului Evanghelic Sibiu
nr. 2780/954, înregistrată la C.S.A. C. sub nr.
21379/1954.
Dosarul a fost trimis spre examinare la
Sfatul Popular al oraşului Bistriţa , de unde a
fost înapoiat cu adresa nr. 202-V.1955
înreg istrată la C.S.A.C. sub nr. 1265/955.
Referent
Arh . F. Fischer
Valoarea:
Lei 176.400
Proiectant lng. O. Dahinten
Cuprinsul dosarului şi lucrările prevăzute
sunt menţionate în Proces Verbal nr. 89 al
şedinţei din 24 dec. 1954, cand s-a examinat de către Comisie pentru prima oară
proiectul şi cand s-a hotărai trimiterea
dosarului la Sfatul Popular al oraşul ui
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Bistriţa .

Comisia reluand în examinare lucrarea,
şi ţinand seama şi de observaţiile Sfatului
Popular al oraşului Bistriţa, este de părere

anterior.
Comisia luand în examinare problema,
este de părere
SĂ SE AMĂNE LUAREA UNEI HOTĂRÂRI

SĂ SE APROBE

efectuarea lucrărilor menţionate în proiect,
cu următoarele recomandări :
- sa se refacă acoperişul , menţinand
forma actuală, păstrand şi cornişa existenta (nu cu streaşină înfundată cum se
prevede în proiect) .
Să se facă tot posibilul pentru a se obţine
ţigle solzi de tip nou, pentru învelitoare,
în lipsa ţiglelor de tip vechi, fiind de dorit
să se înlocuiască treptat şi la celelalte
case din ansamblul Sugălete ţiglele tip
Marsilia cu ţigle solzi.
- Să se execute calcanele din pod, spre
casele vecine, luandu-se măsurile necesare din punct de vedere static.
- Uşile să fie refăcute după modelul celor
vechi, cu tăblii (nu placate).
- Parchetele sa fie executate în lung
(verbund-parket)
- Să se refacă numai tencuielile burduşite, menţinandu-se pe cat posibil vechile
tencuieli, atat la interior, cat şi la faţade.
- Lucrările să fie efectuate sub controlul
proiectantului, care va şi răspunde .
ln privinţa fondurilor necesare pentru
restaurare, ar fi de dorit să se facă demersuri la Ministerul Cultelor sau la
Sfatul Popular regional, pentru a se executa măcar refacerea acoperişului şi a
învelitoarei în anul acesta.

pentru ca referentul să se deplaseze la faţa
locului spre a examina situaţia şi a raporta
asupra stadiului în care se află construcţia .
Comisia atrage în tot cazul atenţia că
proiectul de restaurare trebuia retrimis la
avizare la C.S.A.C. aşa precum s-a hotărat
în şedinţa din octombrie 1954, înainte de a
se trece la execuţie .
//I. Lucrări de reparaţii la Schitul
Trivale (regiunea Piteşti)
Adresa schitului Trivale nr. 4/955,
înregistrată la C.S.A.C. sub nr. 151/1955.
Referent
Arh . N. Diaconu
Valoarea :
Lei 12.167
Dosarul cuprinde: memoriu , deviz, antemăsurătoare şi tabel de materiale .
Se prevede refacerea învelitorii de tablă ,
refaceri de tencuieli interioare şi exterioare,
spoieli interioare şi exterioare, refacerea
trotuarului etc.
Schitul este aşezat într-un frumos cadru
care face parte din parcul oraşului Piteşti, şi
merită o deosebită atenţie .
Comisia luand în examinare lucrarea şi
ţinand seamă şi de referatul Secţiunii de
Arhitectură şi Sistematizare a regiunii
Piteşti , este de părere să se ceara
COMPLETAREA

cu
li. Revenire în legătură cu proiectul de
restaurare a trapezei mănăstirii Pasărea
Adresa mănăstirii Pasărea nr. 20/1955,
înregistrată la C.S.A.C. sub nr. 1334/955
Referent
arh . N. Diaconu
Prin adresa menţionata mai sus, conducerea mănăstirii cere revizuirea avizului
dat de C.S.A.C. la proiectul de restaurare a
trapezei, astfel ca aceasta din urmă să fie
învelită cu tablă , aşa cum sunt învelite şi
celelalte clădiri ale mănăstirii şi nu cu olane
sau şindrilă, precum se ceruse în avizul dat

şi

schiţe

DOCUMENTAŢIEI

de releveu (plan,
cu fotografii.

faţade, secţiuni)

IV. Diverse
a) Consultare pe parcurs în legătura cu
proiectul de restaurare a chiliilor mă
năstirii Moldoviţa .

Iau parte ca invitaţi tov. lng. Gherghe, ca
proiectant pentru lucrările de instalaţii şi tov.
lng. Georgescu de la D.G.P.C. Inginereşti
din C.S.A.C. (Sector Instalaţii) .
Tov. arh . Ştefan Balş ca proiectant
(l.C .S.O.R.) prezintă o serie de schiţe în
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original pentru a se stabili soluţia ce urmează să fie adoptată pentru alimentarea cu
apă şi canalizare, precum şi pentru arhitectura exterioară a incintei pe latura de Vest.
Comisia este de părere să se prezinte un
studiu comparativ cu evaluarea lucrărilor de
instalaţii pentru diferitele soluţii de instalaţii
propuse, alegandu-se însă de preferinţă o
soluţie minimală de cost, fiind vorba de o
mănăstire cu un efectiv destul de redus.
În ceea ce priveşte soluţiile de arhitectură la faţada de vest a incintei, Comisia
este de părere să se adopte varianta I, în
care grupul de closete proiectat se acoperă
cu un acoperiş în 4 ape.
b) Consultare pe parcurs în legătură cu
trotuarul de piatră al bisericii mănăstirea
Golia din laşi .
Tov. arh. Ştefan Balş prezintă două soluţii , una cu lespezi de dimensiuni egale şi
cu rosturi în prelungire şi cealaltă cu lespezi
de diferite dimensiuni.
Comisia este de părere că ar fi preferabil
să se aleagă varianta cu lespezi regulate,
de aceeaşi dimensiune, dacă posibilităţile
băneşti vor permite adoptarea acestor
soluţii. Dacă această soluţie întampină dificultăţi băneşti sau de materiale, se va executa soluţia cu lespezi de dimensiuni neregulate.
c) Consultarea pe parcurs pentru
proiectul de restaurare a Casei vechi din
incinta mănăstirii Frumoasa - laşi •
Tov. Arh. ŞI. Balş prezintă o schiţă de
releveu înfăţişand planul clădirii.
Comisia este de părere să se admită
redistribuirea interioară a clădirii , pentru necesităţile de folosire , menţinand pe cat posibil vechile ziduri .
d) Consultare pe parcurs pentru
pardoseala bisericii mănăstirii Prislop
Tov. Arh. ŞI. Balş , ca proiectant, comunică că executantul face propunerea de a se
aşeza pardoseala de lespezi de piatră ,
peste actualul strat de mozaic.
Comisia este de părere să nu se admită
propunerea, pentru a se păstra vechiul nivel
al pardoselii.
Preşedintele

Comisiei:

Prof. arh. Duiliu Marcu
Arh . ŞI. Balş
Prof. Gr. Ionescu
Arh . E. Costescu
Arh . V. Moisescu
Tov. G. Russu
proiect: <arh . E. Greceanu>

Membrii:

•şef

C.S.A.C . - D.G.M.I.
Comisia de avizare

al

PROCESUL VERBAL NR. 8
din 11 februarie 1955
orele 9

şedinţei

Compunerea Comisiei:
Preşedinte:
Prof. arh. Duiliu Marcu
Membrii:
Arh. ŞI. Balş
Arh. E. Costescu
Prof. Gr. Ionescu
Arh . R. Lieblich
Arh . V. Moisescu
Arh . I. Paraschivescu
(delegatul Patriarhiei)
Tov. G. Russu
Prof. H. Teodoru

I. Proiectul de restaurare a bisericii Sf.
Spiridon-Vechi din Bucureşti (reluarea
discuţii/or)

Adresa Min . Cultelor nr. 322831954,
la C.S.A.C . sub nr. 59/955.
Referent Arh . Ion Balş
la parte ca invitat şi tov. arh. Virgil
Popescu de la D.A.S. a Capitalei.
Pentru toate datele în legătură cu acest
proiect, vezi Procesul Verbal nr. 4 din 14
ianuarie 1955, cand a fost discutat pentru
prima dată şi cănd s-a amanat luarea unei
hotărari pentru a se rediscuta problema
scoborarii nivelului străzilor din jurul bisericii
cu delegaţii Direcţiei de Arhitectură şi
Sistematizare a Capitalei.
Tov. arh. Virgil Popescu de la D.A.S.
comunică că tov. prof. Macovei, arhitectul
şef al Capitalei, nu a putut veni la prezenta
înregistrată
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şedinţă, fiind chemat de urgenţă în altă
parte.
D-sa propune să discute cu tov. prof.
Macovei posibilitatea de a devia circul aţia
care se face azi pe cele 2 străzi care înconjoară biserica, pe alte artere de circulaţie,
creând astfel posibilitatea de a se realiza un
scuar mai mare de jur împrejurul bisericii şi
la nivelul pardoselii acesteia.
Comisia, ţinând seamă că prin această
soluţie s-ar putea obţine scoborârea nivelului înconjurător la nivelul interior al bisericii, ceea ce ar opri cauza umezelii zidurilor
şi pe de altă parte s-ar evita astfel, în apropierea monumentului, circulaţia grea care
provoacă trepidaţii dăunătoare, se declară
de acord cu propunerea tov. arh. Virgil
Popescu şi propune să se

AMÂNE LUAREA UNEI HOTĂRÂRI
până

la primirea
Capitalei.

li.

Lucrări

de

răspunsului

reparaţii

de la D.A.S. a

la biserica din

Goleşti

Adresa Min . Cultelor nr. 31610/954,
la C.S.A.C. sub nr. 861/955.
Referent Arh. Ion Balş
Min . Cultelor înai ntează cererea parohiei
bisericii Sf. Treime din Goleşti (reg . Piteşti)
prin care aceasta solicită să fie trimis un
arhitect la faţa locului pentru a întocmi un
deviz de reparaţii la învelitoare, la crăpă
turile zidurilor şi pentru scoaterea la iveală a
vechilor fresce, care s-ar găsi, după spusele
preotului paroh, sub actualul strat de
înregistrată

rigole de scurgere a apelor de ploaie.
În ceea ce priveşte pictura, se va cere
avizul Comisiei de Pictură a Patriarhiei.

III. Diverse
a) Prof. Grigore Ionescu comunică că
Academia R.P.R. a primit listele lucrărilor
la care trebuie să participe delegaţi ai
Academiei, atât din partea C.S.A.C.-ului
căt şi din partea Min. Culturii şi că aceste
liste nu concordă.
Tov. Prof. Duiliu Marcu răspunde că lista
definitivă a lucrărilor la care se va cere
participarea delegaţilor Academiei va fi stabilită numai după ce planificarea va hotărî
care din lucrările propuse de beneficiari se
vor executa în acest an.
b) Consultarea pe parcurs în legătură
cu Sinagoga din Tg. Neamţ.
Proiectantul. tov. arh . R. Udroiu
(l.C.S.0.R.), pune problema înlocuirii învelitoarei actuale de tablă şi a pardoselii de
scânduri.
Comisia este de părere să se prevadă o
învelitoare de olane şi o pardoseală de
cărămizi bine arse.
Preşedintele

Membrii:

comisiei:
Prof. Duiliu Marcu
Arh. Şt. Balş
Arh. E. Costescu
Prof. Gr. Ionescu
Arh. R. Lieblich
Arh. I. Paraschivescu
Arh. V. Moisescu
Tov. Gh. Russu
Prof. H. Teodoru

pictură.

Comisia, luând în examinare cererea
parohiei, este de părere să se comunice că
Direcţia Generală a Monumentelor Istorice
nu întocmeşte devize şi că parohia ar putea
sâ se adreseze Patriarhiei pentru a lua
măsuri pentru a se întocmi devizul necesar,
în care să se prevadă refacerea învelitoarei
şi celelalte reparaţii la crăpături etc. mentinân du-se forma şi materialele actuale,
(aco perişul de şindrilă, fără turle, deşi
biserica a avut turle în trecut).
Se vor prevedea, dacă va fi necesar, şi

C.S.A.C. - D.G.M.I.
Comisia de avizare

PROCES VERBAL NR. 9
al şedinţei din 18 februarie 1955
crete 9

Compunerea Comisiei:
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Preşedinte:

Membrii:

Prof. Duiliu Marcu
Arh. Şt. Balş
Arh. E. Costescu
Prof. Grig . Ionescu
Arh. V. Moisescu
Arh. I. Paraschivescu
(delegatul Patriarhiei)
Tov. G. Russu
Prof. H. Teodoru

întrucât proiectanţii lucrărilor în curs sau
în curs de proiectare aduc la cunoştinţa
Comisiei că sunt necesare consultări pe
parcurs urgente, discutarea lucrărilor din ordinea de zi a şedinţei se amană pentru şe
dinţa următoare .

I. Consultarea pe parcurs pentru
instalarea de gaze la mănăstirea Antim
din Bucureşti
Referent Arh . Ion Balş
Tov. ing. lacobi, proiectant, prezintă 2
schiţe sumare şi arată că este posibil să se
găsească o altă soluţie pentru aşezarea
conductelor la biserică , fără a se sparge
pardoseala actuală de mozaic. (Vezi
Procesul Verbal nr. 86 din 14 dec. 1954).
Proiectantul propune de data aceasta
aşezarea conductei de-a lungul faţadei de
nord , în jurul absidei laterale, imediat peste
soclu , sub ciubucul orizontal care ar
împiedica vederea acestei conducte.
Comisia consideră că această propunere
este bună şi se poate aproba.
Referentul mai atrage atenţia că tov. arh.
N. Diaconu s-a deplasat la faţa locului în
ziua de 16 februarie a.c„ chemat fiind de
proiectant. Cu această ocazie s-a discutat
amplasarea şi forma cabinei pentru
instalaţia de gaze de 1angă clopotniţă
precum şi instalarea unui radiator cu apă
caldă la garajul din spatele altarului bisericii
(fostul gang de trecere).
Comisia este de părere să se ceară
întocmirea unui proiect pentru cabina de
1angă clopotniţă, iar pentru încălzirea garajului să se examineze problema la faţa
locului, după care se va hotărî.
Tov prof. Horia Teodoru şi tov. prof.
Grigore Ionescu îşi ex primă părerea că ar fi

mai nimerit să se renunţe la acest garaj în
incinta mănăstirii, gararea maşinii putând să
fie făcută la Mitropolie sau în alt loc
apropiat.
Totodată d-lor sunt de părere că ar fi
cazul să se comunice Patriarhiei că iniţiativa
de a crea ateliere şi de a transforma mănă
stirile în organisme vii este cat se poate de
lăudabilă , însă că Direcţia Generală a
Monumentelor Istorice are sarcina de a păs
tra intacte vechile monumente.
Atunci cand amenajările necesare, spun
d-lor în continuare, nu pot fi efectuate fără a
denatura aspectul ansamblului, trebuie
renunţat la ideea de a aşeza neapărat noile
construcţii în spaţiul restrâns al vechilor
aşezăminte , alegandu-se terenuri libere în
altă parte.

li. Consultarea pe parcurs pentru
biserica Sân Nicoară din Curtea de Argeş
Proiectantul, tov. arh . Ştefan Ba lş,
(l.C .S.O.R.) , prezintă schiţe în original
arătand o propunere de consolidare care
cuprinde şi un gard de fier pentru protejarea
monumentului şi o a doua propunere de
restaurare completă .
Comisia este de părere să se întoc·
mească un proiect în faza , sarcină de proiectare" în care să se prezinte reconstituirea
întreagă a monumentului, însă pentru
execuţie (proiectul tehnic) să se prevadă
doar consolidarea zidurilor actuale şi
execuţia gardului de fier.
III. Consultarea pe parcurs pentru
turnul mănăstirii Brebu
Proiectantul, tov. arh. Toma Socolescu
(l.C.S.O.R.), prezintă copii de releveu şi
pune problema dacă turnul trebuie acoperit
cu olane sau cu şindrilă .
Comisia este de părere să se prezinte un
studiu mai ştiinţific şi comparaţii a mai
multor soluţii, cu arătarea formelor şi materialelor la monumente similare din aceeaşi
epocă .

IV. Consultarea pe parcurs pentru
Sala Gotică de la bisiserica Trei Ierarhi
din laşi
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Proiectantul, tov. arh. Sandu Constantin
(l.C.S.O.R.), prezinta copii dupa releveele
lui Lecomte du Nouy şi o serie de schiţe cu
propuneri de restaurare.
Comisia, ţinand seamă că actuala
construcţie este în întregime refacuta de
arh. Lecomte du Nouy, este de parere ca i
se pot aduce modificari importante pentru
ca în acest ansamblu, biserica, una din cele
mai frumoase ale arhitecturii noastre, să
domine în mod hotarat, cadrul urmand sa
rămana subordonat bisericii, ceea ce nu era
cazul la cladirea începută de Lecomte du
Nouy (Sala gotica).
Preşedintele

Membrii:

comisiei:
Prof. arh.Duiliu Marcu
Arh. Şt. Balş
Arh. E. Costescu
Prof. Grig. Ionescu
Arh. V. Moisescu
Arh . I. Paraschivescu
(delegatul Patriarhiei)
Tov. G. Russu
Prof. H. Teodoru

C.SAC - D.G.M.I.
Comisia de avizare

al

PROCES VERBAL NR. 10
din 22 februarie 1955
orele 9

şedinţei

Compunerea Comisiei:
Preşedinte:
Prof. arh . Duiliu Marcu
Membrii:
Arh. Şt. Balş
Arh. E. Costescu
Arh. R. Lieblich
Arh . V. Moisescu
Tov. G. Russu
Prof. H. Teodoru

I. Amplasarea centrale/ termice la
Mitropolia din laşi
Adresa Mitropoliei Moldovei şi Sucevei
nr. 2307/995, înregistrată la C.SAC. sub nr.

2629/955
Referent Arh . Ion Balş
Iau parte ca invitaţi tov. prof. ing .
Popinceanu, proiectant şi arh. Loiso de la
Mitropolia laşi.
Dosarul cuprinde, pe lânga adresă, doua
schiţe înfaţişand planul de situaţie şi un
fragment de plan şi secţie.
Mitropolia Moldovei cere o aprobare de
principiu pentru amplasarea centralei termice pentru instalaţiile de încalzire centrala
care urmează să fie proiectate.
Planul de situaţie cuprinde şi o adnotare
a tov. arh. Paunel, arhitect şef al oraşului
laşi, prin care se recomanda amplasamentul indicat în plan.
Comisia luând în examinare lucrarea
este de părere
SĂ SE APROBE IN PRINCIPIU

amplasamentul propus în dosul palatului
mitropolitan.
Proiectul de încălzire urmează să fie
trimis la avizare la C.SAC.

li. Restaurarea Turnului Cismarilor din
Cluj
Adresa SAS. reg. Cluj nr. 76/114/115
/116/955, înregistrată la C.S.A.C. sub nr.
B.S. 449/955.
Referent
Arh. Ferdinand Fischer
Valoarea:
Lei 33.958
Proiectant l.S.P.R.O.R.
Şef proiect <arh. Eugenia Greceanu>
Proiect tehnic.
Faza:
Dosarul cuprinde memoriu de arhitectură , deviz, extras de norme, analiză de preţuri , bază de preţuri, serie de preţuri , extras
de materiale, antemăsurătoare şi două
planşe desenate cu plan, faţade şi secţiuni.
Se prevede înlocuirea planşeului de
lemn, refacerea acoperişului, completări de
zidarie, rostueli etc.
Dosarul cuprinde şi referatul SAS . reg .
Cluj.
Comisia luand în examinare lucrarea dă
AVIZ FAVORABIL
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cu recomandarea de a se restudia , la
proiectul de execuţie, şarpanta şi de a se
preciza detaliile pentru grinzile planşeului ,
detaliile de tâmplărie etc. precum şi indicarea locului unde se va aşeza inscripţia la
uşa de trecere proiectată în zidul alăturat
turnulu i.
Proiectul de execuţie se va trimite la
avizare la C.SAC.
III. Restaurarea bastionului Bethlen
din Cluj
Adresa S.A.S. reg . Cluj nr. 7611141
115/116/955, înregistrată la C.SAC. sub nr.
B.S. 459/955
Referent
Arh . Ferdinand Fischer
Valoare :
Lei 250.000
Proiectant l.S.P.R.O.R
Şef proiect <arh. Eugenia Greceanu>
Faza :
Proiect tehnic
Dosarul cuprinde : memoriu de arhitectură , deviz, antemăsurătoare , analiză de preţ,
extras de materiale, extras de norme,
memoriu pentru instalaţii sanitare cu antemăsurătoare , deviz, serie de preţuri , lista
materialelor principale (pentru instalaţii
sanitare), memoriu pentru instalaţii electrice,
breviar de calcul şi deviz (pentru instalaţii
electrice), precum şi 4 planşe de arhitectură
cuprinzand planuri , secţiuni şi faţade , 4
planşe pentru instalaţiile sanitare, şi 4 planşe pentru instalaţii electrice.
Se prevăd următoarele lucrări :
Construirea scărilor interioare de lemn şi
a unei scări exterioare de beton, construirea
unui balcon acoperit, revizuirea învelitoarei
de ţiglă , pardoseli de stejar, rostueli, tencuieli, instalaţii de apă pentru hidrofoare,
instalaţie electrică etc.
Dosarul cuprinde şi referatul SAS reg.
Cluj.
Comisia luând în examinare lucrarea şi
ţinând seama şi de referatele D.G.P.C.
Inginereşti din C.SAC. Sector Instalaţii dă :

care se vor trimite la avizare la C.SAC.
- Acoperişul balconului va depăşii lateral,
în ambele părţi , balconul cu cca. 40-50
cm.
- De asemenea balustrada se va prelungi
puţin spre zidul din stânga , unde se afla
în trecut galeria de strajă .
- Pentru proiectul de execuţie se va
întocmi o variantă de scară exterioară de
fier şi una de piatră şi beton (cu arcadă ).
- Dacă conductele de apă nu vor putea
să fie îngropate în grosimea tencuielii, ar
fi de dorit să se renunţe complet la
hidrofoare, instalându-se în schimb
extinctoare.
- Dacă conductele de electricitate nu vor
putea să fie îngropate în grosimea
tencuielii , ele se vor lăsa aparente, ale·
gându-se un traseu cât mai simplu şi
discret şi căt mai regulat.
- Construcţia de lemn aparent a balconului să fie vopsită cu culoare transparentă (cu ulei) în ton cafeniu.
IV. Parcelarea din str. Pavlov Stalin <BraşoV>

Oraşul

Adresa Sfatului popular al Oraşului Stalin
SAS. nr. 3937/954 înregistrată la C.S.A.C.
sub numărul 21357/954
Referent Arh . Ferdinand Fischer
Dosarul a mai fost examinat în şedinţa
din 31 dec 1954 (vezi Proces Verbal nr.
90/954)
De data aceasta se dă citire raportului de
inspecţie a tov. prof. Duiliu Marcu, care a
fost la faţa locului, şi referatul SAS. a regiunii Stalin, căreia dosarul fusese înaintat
pentru a fi examinat şi de colectivul de monumente istorice al Regiunii.
De asemenea se dă citire unei copii a
adresei Dir. Proiectării Oraşelor din
C.S.A.C. către SAS. Oraşul Stalin.
Comisia reluând în examinare problema,
este de părere :

AVIZ FAVORABIL
SĂ NU SE APROBE

cu

următoarele recomandări :

- Pentru proiectul de execuţie se vor
întocmi detalii pentru balcon, scări etc.

parcelarea propusă , care ar reduce prive·
liştea spre vechile ziduri, şi care ar obliga la
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lucrări

edilitare costisitoare, la tăierea a
arbori bătrâni şi la dărâmarea unei
clădiri cu 4 caturi.
Este de dorit să se elaboreze un proiect
pentru crearea unui parc cu caracter public
de-a lungul zidurilor, pentru ca acestea să
fie puse în valoare în cât mai bune condiţii.

Arh. R. Lieblich
Arh. V. Moisescu
Tov. G. Russu
Prof. H. Teodoru

numeroşi

V. Diverse
a) Tov. arh Loiso , de la Mitropolia
Moldovei, ridică problema alocării fondurilor pentru terminarea turnului bisericii
Sf. Ioan din Piatra Neamţ, care deşi are
schelele ridicate , nu figurează pe lista
lucrărilor din acest an .
D-sa mai arată că este regretabil că fondurile au fost risipite la un număr mare de
lucrări , ceea de reprezintă o mare greutate
în organizare şi control, întrucât lucrările se
vor efectua în regie.
b) Tov. arh . Ştefan Balş arată că o situaţie similară există şi la mănăstirea
Tismana.
Comisia propune să se facă intervenţii
pentru ambele aceste probleme.
Preşedintele

Membrii:

Comisiei:
Prof. arh . Duiliu Marcu
Arh. Şt. Balş
Arh. E. Costescu
Arh. R. Lieblich
Arh. V. Moisescu
Tov. G. Russu
Prof. H. Teodoru

I. Proiectul de reslaurare a

Cetăţii

Bistriţa-Năsăud

Adresa Sfat. Popular al reg . Cluj S.A.S
nr. 76,114,115,116/955, înregistrată la
C.S.A.C. sub nr. B.S. 459/955
Referent
Arh. F. Fischer
Valoare:
Lei 154.291
Faza:
Proiect tehnic
Proiectant l.S.P.R.O.R
Dosarul cuprinde: memoriu justificativ,
deviz, analiză de preţuri , extras de materiale, serie de preţuri , antemăsurătoare, memoriu pentru instalaţii electrice, breviar de
calcul, deviz, antemăsurătoare şi lista de
materiale pentru instalaţii electrice şi 8
planşe de arhitectură, 1 planşă de rezistenţă
şi 2 planşe pentru instalaţii electrice.
Se prevăd următoarele lucrări :
Completări şi rostueli la ziduri, degajarea
acestora pe unele porţiuni , reconstituirea
unui fragment al drumului de strajă şi
reparaţii la Turnul Dogarilor, unde se vor
desface şi uşile spre drumul de strajă .
Dosarul cuprinde şi referatul favorabil al
S.A.S. reg . Cluj.
Comisia luând în examinare lucrarea şi
ţinând seama şi de referatele D.G.P.C.
Inginereşti din C.S.A.C. Sector de rezistenţă
şi Sector Instalaţii (electrice) dă :
AVIZ FAVORABIL

cu

C.S.A.C - D.G.M.I.
Comisia de avizare

al

PROCES VERBAL NR. 11
din 25 februarie 1955
orele 9

şedinţei

Compunerea Comisiei:
Preşedinte :
Prof. Grigore Ionescu
Membrii:
Arh. I. Berechet
Arh. E. Costescu

următoarele recomandări :

- Placa de protecţie a zidurilor, să se facâ
din savură (beton cu piatră spartă de
dimensiuni mici) .
- Să se oprească drumul de strajă înainte
de extremitatea din dreapta a zidului,
suprimându-se o travee a galeriei.
- Mâna curentă a balustradei să fie fixată
de stâlpi prin aşezarea a câte doi
montanţi scurţi de lemn (de înălţimea
balustradei), alăturaţi stâlpilor şi nu prin
piesele de lemn arătate în proiect.
- Consolele să fie terminate cu un profil
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simplu , prevăzandu-se şi un lăcrimar.
- Să se prevadă o izolaţie hidrofugă în
pantă sub pardoseala drumului de strajă ,
care să permită scurgerea apelor
infiltrate printre scândurile pardoselii .
- Meterezele drumului de strajă să fie
aşezate la î nălţimea potrivită scopului pe
care 11 îndeplineau în trecut (întrucât în
proiect par a fi aşezate prea sus).
- Să se renunţe la locurile de lumină
prevăzute în proiectul de instalaţii electrice pe drumul de strajă .
- Să se renunţe la instalaţia de
paratrăsnet, fiind vorba de o construcţi e
de zi dărie de piatră , în care nu vor fi
aglomerări de oameni.
- Să se prevadă un trotuar din lespezi din
pi atră sau bolovani de râu , în locul trotuarului din plăci de mozaic prevăzut în
proiect.

li. Referatul Secţiunii de Arhitectură
Sistematizare a oraşului Roman în
legătură cu Spitalul Militar din Roman
Adresa Sfatului Popular oraş Roman
S.A.S. nr. 471955, înregistrată la C.S.A.C
sub nr. 19901955.
Referent Arh. Ion Balş
S.A.S . Roman trimite, pe lângă adresă ,
un chestionar SAS şi arată că Spitalul Militar
intenţionează să facă reparaţii indispensabile funcţionării spitalului.
Arhitectul şef al oraşulu i întreabă dacă
trebuie admise astfel de lucrări , sau dacă nu
ar fi cazul să se declaseze clădirea de pe
lista monumentelor istorice.
Comisia, luând în examinare lucrarea,
este de părere să se comunice S.A. S.
Roman că este necesar să se tr i mită şi o
fotografie.
În principiu , se pot admite amenajări la
monumente istorice de categoria li şi III , şi
chiar unele mici transformări dictate de
necesităţile beneficiarilor, dacă nu se schimbă sensibil aspectul clădirii atat în exterior
căt şi în interior.
În tot cazul este necesar, în astfel de
cazuri, să se trimită la avizare proiectul (cu
memoriu, releveu, planuri , cu arătarea modificărilor propuse, devize, fotografii, etc.).
şi

Este de dorit ca monumentele de
categoria I să fie restaurate după toate regulile artei, neadmiţându-se decât în mod cu
totul excepţional unele mici lucrari , necesare bunei utilizări a acelui monument de
arhitectura.

III. Propunerea de clasare a fostei Băi
Hamam din Brăila
Adresa Sfatului Popular Brăila S.A.S. nr.
2698/1955, înregistrată la C.S .A.C. nr.
2605/955
Referent Dr. Petre Năsturel
Dosarul cuprinde, pe lăngă adresă , o
notă în legătură cu istoricul băii şi a casei
alăturate şi o schiţă înfăţişănd planuri,
secţiuni şi faţade ale băii şi ale casei din str.
Rubinelor nr. 7 şi o fotografie.
Prin referat, S.A.S . Brăila propune
aceste clădiri spre clasare ca monumente
istorice şi cere alocarea unor sume pentru
reconstituire, restaurarea nemai fiind posibilă, în ceea ce priveşte casa.
Comisia luand în examinare lucrarea,
este de părere să se propună spre clasare
baia , iar pentru casă , dat fiind starea deteriorată în care se aftă , să se admită dăra
marea ei, după ce se va efectua o schiţă de
releveu, mai precisă , în ceea ce priveşte
tavanele decorative, însoţită de fotografi i.
IV. Cererea de declasare pentru biserica SF. Voievozi din Cudalbl Regiunea
Galaţi

Adresa Episcopiei Dunării de Jos nr.
599/955, înreg i strată la C.S.A.C. sub nr.
1709/955
Referent Dr. P. Năsturel
Episcopia înaintează , în copie, cererea
parohiei de a se şterge biserica de pe listele
de monumente istorice , motivată de faptul
că vechea biserică din 1815, a fost complet
dărâmată , actuala biserică fiind din 1881 .
Comisia este de părere să se cea ră
Episcopiei să se trimită o fotografie, pentru
a se cunoaşte valoarea arhitecturală a
bisericii.

V. Diverse
Se clasează la categ. l-a
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următoarele

monumente:
1. Palatul de la Potlogi
2.Ruinele de la Filipeştii
de Pădure
3. Casa din Cartiu
4. Cula din Curtişoara
5. Cula din Groşera (Crăsnaru)
6. Cula Greceanu din Maldăreşti
7. Cula Duca din Măldăreşti
8. Casa veche din Hereşti
9. Casa veche din Pribeşti

în listele C.SAC
nr. 238
nr. 286
nr. 378
nr. 389
nr. 392
nr. 741
nr. 742
nr. 235
nr. 544

În categoria li-a
1O. Bis. din Bordeşti
11 . Bis. Capu Dealului Mihăeşti
12. Cula din Coţofeni
13. Casa veche din campulung
14. Casa din Calapăru
15. Casa Belu din Urlaţi
16. Casa Iorga din Văleni
17. Cula din Brabova
18. Palatul A. Ghica din Căciulaţi

nr. 779
nr. 743
nr. 382
nr. 702
nr. 2241
nr. 817
nr. 1668
nr. 362

nr. 2119

(PaşcanQ

În categoria 111-a
19. Bis. Din Gugeşti {Suvorov)
20. Fantăna lui Manole
din Curtea de Argeş
21 . Schitul Robaia
22. Bis. de lemn din Lungeşti
23. Bis. de lemn din Ştefăneşti
24. Bis. din Glămbocu
25. Casa veche din Titireciu
26. Foişorul din Sadova
27.Casa din Ciocăneşti

Preşedinte :

Membrii:

nr. 1532
nr. 739
nr. 771
nr. 727
nr. 1544
nr. 2124

Prof. Grigore Ionescu
Arh. I. Berechet
Arh. E. Costescu
Arh. R. Lieblich
Arh . V. Moisescu
Tov. G. Russu
Prof. H. Teodoru

PROCES VERBAL NR. 12
din 4 martie 1955 orele 9

şedinţei

!ntrucat tov. prof. Duiliu Marcu nu este
prezent la începutul şedinţei, aceasta se
deschide sub preşedinţia tov. prof. Grigore
Ionescu

I. Revenire în legătură cu proiectul de
instalare de gaze la biserica Flămânda
din Bucureşti
Adresa epitropiei biseria Flămânda nr.
11/1955 înregistrată la C.S.A.C . sub nr.
29761955.
Proiectul de instalare de gaze a fost
discutat în şedinţa din 21 ianuarie 1955.
Referent Arh . F. Fischer
la parte ca invitat şi preotul paroh ,
părintele Ghiţă Gheorghe . Prin adresă,
parohia cere aprobarea ca instalaţia de
gaze, efectuată înainte de a se prtmi avizul
C.S.A.C., să funcţioneze, în mod provizoriu,
cu traseul actual, până după anotimpul rece,
urmând să fie refăcută odată cu restaurarea
bisertcii care se va face în cursul verii.
Comisia luând în examinare lucrarea,
este de părere
SĂ SE APROBE ÎN MOD PROVIZORIU
menţinerea soluţiei actuale, urmând ca
parohia să ia măsuri pentru adoptarea soluţiei definitive, în cursul verii, odată cu efectuarea lucrărilor de restaurare a bisericii.

C.S.A.C - D.G.M.I.
Comisia de Avizare

al

Compunerea Comisiei:
Preşedinte:
Prof. Duiliu Marcu
Arh. Şt. Balş
Membrii :
Arh. E. Costescu
Arh. R. Lieblich
Prof. Gr. Ionescu
Arh. I. Paraschivescu
(deleg . Patriarhiei)
Arh. prof. H. Teodoru
Tov. G. Russu
Arh. V. Moisescu
Arh. D. Berechet

//. Consultarea pe parcurs pentru
amenajarea Palatului Culturii (Tribunalul)
din Ploieşti
Tov. arh. Rantzer de la SAS. reg .
Ploieşti , prezintă tema de proiectare şi pia211
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nurile tribunalului din Ploieşti , care urmează
fie transformat în Palat al Culturii.
Comisia luând în examinare problema,
este de părere că tema de proiectare, cu
planurile anexe, să fie trimisă Direcţiei
Gerierale a Monumentelor Istorice, pentru a
fi studiată în cadrul Direcţiei , urmând a
figura pe ordinea de zi a şedinţei viitoare.
să

III. Consultare pe parcurs pentru
amenajarea Palatului Culturii din laşi
(Palatul Administrativ)
Tov. arh . Korn de la l.C.S.O.R. expune
verbal, fără să prezinte planuri, tema de
proiectare pentru amenajarea palatului, ară
tând şi greutăţile care se prezintă în legătură
cu repararea decoraţiilor interioare pictate.
Comisia e de părere că se pot admite în
principiu mici modificări strict necesare,
păstrându-se însă elementele decorative de
valoare. Aceste mici modific~ri vor fi avizate
de C.S.A.C„ la sarcina de proiectare.
Ar fi util ca o comisie, constituită din
specialişti din localitate şi de un delegat
C.S.A.C„ să examineze la faţa locului toate
elementele decorative pictate, pentru a face
propuneri.
Odată cu prezentarea sarcinii de proiectare sau a proiectului de amenajare, se vor
trimite aceste propuneri împreună cu fotografii interioare.
IV. Consultarea pe parcurs pentru
turnul mănăstirii Brebu
Şedinţa Comisiei de Avizare continuă ,
sub preşed i nţia tov. prof. Duiliu Marcu.
Tov. arh . I. Dumitrescu de la l.C.S.0 .R.
prezintă un studiu comparativ cu diferite
turnuri , contemporane cu acela al mănăstirii
Brebu şi mai multe soluţii pentru acoperişul
acestuia din urmă .
Comisia luând studiile în examinare,
propune să se adopte pentru turn şi pentru
biserică , forme de învelitoare căi mai
apropiate , dar nu identice, iar la cele două
turnuri ale bisericii , simplificate.
Comisia alege una din soluţiile de acoperiş prezentate pentru turn, cu învelitoare
de şindrilă şi streaşina octogonală .

V. Consultare pe parcurs pentru tema
de proiectare privind restaurarea
palatului Ghica Tei din Bucureşti
Adresa O.AS. a Capitalei nr. 11001X
1955, înregistrată la C.S.A.C. sub nr. 3112/

955.
Tov. arh . Virgil Popescu de la O.AS.
expune tema de proiectare şi prezintă şi
planurile clădirii.
Comisia constată cu satisfacţie că
urmează să se înceapă restaurarea acestui
palat şi este de părere că lucrările prevăzute
în tema de proiectare pot fi efectuate,
menţinându-se zugrăveala interioară , care
acoperă acum vechile picturi decorative,
fiind dat că această clădire este utilizată ca
şcoală ; se va scoate însă la iveală această
pictură într-una sau două încăperi (de pi ld ă
în cancelarie).
Ar fi de dorit să se întocmească un
proiect general de restaurare, inclusiv corpul de gardă , eventual în faza sarcină de
proiectare, pentru ca planificarea să cunoască evaluarea sumei totale, necesară
restaurării ansamblului , urmând să se exe·
cute în acest an numai lucrările în limita
sumei prevăzute , iar restul în anii următori .
Proiectul va trebui să cuprindă şi lucrările
de instalaţii.
VI. Consultare pe parcurs pentru
chiliile mănăstirii Dealu din Tărgovişte
Tov. arh . I. Paraschivescu , delegatul
Patriarhiei, prezintă o serie de planuri în
original , pentru construirea chiliilor pe
laturile rămase libere ale ansamblului.
Tov. prof. Grigore Ionescu menţionează
că , după părerea d-sale, proiectul chiliilor
mănăstirii Dealu ar trebui întocmit de un
colectiv specializat sau pe bază de concurs,
fiind dată valoarea excepţională a monumentului pe care aceste chilii îl încadrează .
Comisia amână , din lipsă de timp,
discutarea problemei , se menţine însă
părerea exprimată cu privire la încadrarea
spaţiului înconjurător cu chilii pe toate cele 4
laturi.
Preşedintele
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Comisiei:
Prof. Duiliu Marcu

Membrii:

Arh. Şt. Balş
Arh. E. Costescu
Arh. R. Lieblich
Prof. Gr. Ionescu
Arh . I. Paraschivescu
(deleg. Patriarhiei)
Tov. G. Russu
Prof. H. Teodoru
Arh . D. Berechet
Arh . V. Moisescu

C.S.A.C. - D.G.M .I.
Comisia de Avizare

al

PROCES VERBAL NR. 13
din 11 martie 1955 orele 9

şedinţei

Compunerea Comisiei:
Preşedinte :
Prof. arh. Duiliu Marcu
Membrii:
Arh. Ştefan Balş
Arh. D. Berechet
Prof. Grigore Ionescu
Arh. Vasile Moisescu
Arh. Emanuel Costescu
Arh. prof. Horia Teodoru
Prof. N. Covaci
(delegatul Min. Culturii)
Pictor Gh . Russu
Arh. I. Paraschivescu
(deleg. Patriarhiei)
Arh . Eugen Salos
(delegatul Min. Cultelor)

/. Restaurarea casei vechi (casa
aurarilor) din Bistriţa, str. Malinovschi
Adresa S.A.S. regiunea Cluj nr. 115/XVll,
din 25 feb. 1955, înregistrată la C.S.A.C.
sub nr. B.S. 459/4 feb. 1955.
Referent
Arh . Fischer F.
Valoarea :
Lei 235.945,26
Faza :
Proiect tehnic
Proiectant 1.S.P.R.O.R. (l.C.S.O.R.)
Şef proiect <Arh. Ştefan Balş>
Dosarul cuprinde piese scrise (memoriu
justificativ) şi nouă piese desenate de

releveu, precum şi două piese desenate , la
restaurare.
Sarcina de proiectare a fost avizată de
C.S.A.C., dandu-se avizul nr. 44 M. I. I 22
oct. 1954.
Se prevede amenajarea casei într-un
muzeu executându-se următoarele lucrări :
scara principală cf. variantei nr. 1; închiderea pasajului de la parter cu glasvand şi
uşi ; închiderea gangului cu o uşă cu geam;
închiderea uşii actuale de intrare şi transformarea ei în fereastră ; refacerea montanţilor de piatră la celelalte ferestre ale faţadei
principale; pardoseli de parchet, iar în hol
pardoseli de cărămidă ; refacerea tavanelor
după modul de construcţie iniţial; îmbogă
ţirea faţadei posterioare prin profilaţiuni mai
ample; tâmplăria interioară executată după
tipul vechilor uşi existente; înlocuirea întregii
şarpante şi acoperirea cu ţigle solzi;
consolidarea elementelor degradate (bolţi ,
zidărie exterioară) ; facerea unei magazii şi a
unui closet spre faţada dinspre str.
Caragiale; gardul dinspre vecini va fi executat din cărămidă; pavarea curţii cu bolovani;
lavabou la parterul clădirii principale.
Comisia luând în examinare proiectul
tehnic dă
AV IZ FAVORABIL

cu

următoarele recomandări :

1.

Proiectantul se va interesa de
care reiese din planuri între
releveul terenului dinspre str. Caragiale
şi planul terenului care a servit pentru
amplasarea magaziei.
2. Parchetele să fie aşezate în sens
paralel , întreţesute , dar nu la 45°.
3. Closetul proiectat la etaj să fie
înlocuit cu unul la parter, conducta
oraşului neavând presiune suficientă
pentru a alimenta etajul cu apă .
Prof. H. Teodoru, făcând opinie separată , este de părere ca faţada posterioară să
nu fie îmbogăţită conform proiectului decat
pe baza unor elemente care s-ar mai putea
găsi în cursul demolării zidului faţadei
posterioare.
diferenţa
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li. Diverse
1. Tov. Pictor Gh. Russu propune să se
claseze biserica Naşterea Sf. Ioan din
Ocna Sibiului, din 1813. Tov. arh.
Moisescu susţine propunerea, punând şi
dânsul accentul asupra picturii. Comisia
e de părere să se ceară documentare.
2. Preotul Vlad de la biserica Sf. Petru şi
Pavel din Brăila cere comisiei clasarea
bisericii pe baza unei fotografii mai vechi.
Tov. Năsturel care cunoaşte clădirea dă
câteva lămuriri , propunând clasarea ei şi
trecerea ei în categoria III. Clasarea este
susţinută de tov. arh . Berechet şi
Moisescu şi de prof. Covaci. Comisia e
de părere ca parohia să înainteze o
cerere însoţită de documentare şi de o
fotografie a stării actuale a clădirii .
3. Tov. Arh. E. Salos dă citire tabelului
şantierelor de restaurări pe 1955 de
biserici şi monumente istorice, cerând ca
fondurile prevăzute pentru casa veche
de la biserica Frumoasa din laşi să fie
alocate parte pentru proiectare (sondaje), parte pentru terminarea lucrărilor
de la biserica şi casa parohială , sau să
se renunţe la sondaje , al căror cost este
foarte ridicat. Tov. Şt. Balş declară că
sondajele au fost cerute de C.S.A.C.
Tov. prof. Teodoru stăruie ca, după
efectuarea sondajelor, banii rămaşi să fie
cheltuiţi în în tregime pentru acea casă
care e ameninţată să dispară , pe când
biserica şi casa parohială sunt în bună
stare, iar lucrările de finisaj la ele mai pot
să aştepte . Se expune de asemenea de
către tov. Salos situaţia şantierelor din
Muntenia pe care Patriarhia nu vrea să le
preia, ea propunând în schimb ca banii
alocaţi pentru Aninoasa, Brebu , Căldă
ruşani , să se cheltuiască pentru mănăs
tirea Dealului. După acest schimb de
păreri , tov. preşedinte Duiliu Marcu
subliniază că problema va trebui să fie
cercetată îndeaproape şi în vederea
întocmirii planului cincinal.
4. în legătură cu opiniile separate ce ar
putea să a i bă de făcut unii membri ai
comisiei, tov. preşedinte Duiliu Marcu
atrage atenţ i a tuturor membrilor comisiei

că

au latitudinea de a face opinie
de a cere să se specifice în
procesele verbale, numai cu condiţia de
a se cere aceasta în şedinţă , modificarea
ulterioară a unui proces verbal fiind un
lucru imposibil.
separată şi

Preşedinte:

Membrii :

Prof. arh . Duiliu Marcu
Arh. Ştefan Balş
Arh. D. Berechet
Prof. Grigore Ionescu
Arh. Vasile Moisescu
Arh. Emanuel Costescu
Arh . prof. Horia Teodoru
Prof. N. Covaci
Pictor Gh . Russu
Arh . I. Paraschivescu
Arh . Eugen Salos

C.S.A.C. - D.G.M.I.
Comisia de Avizare

al

PROCES VERBAL NR. 14
din 15 martie 1955 orele 9

şedinţei

Compunerea Comisiei :
Preşedinte:
Prof. arh. Duiliu Marcu
Membrii:
Prof. Gr. Ionescu
Prof. G. Russu
Arh . Şt. Balş
Arh. Em. Costescu
Arh . R. Lieblich
Arh. V Moisescu
Prof. N. Covaci
Arh. D. Berechet

I. Lucrări de pictură neautorizate în
Valea Trotuşului
Adresa Comisiei de Pictură bisericească
a Patriarhiei nr. 758/1955, înregistrată la
C.S.A.C. sub nr. 2719/1955.
Referent P. Năsturel
Adresa Comisiei de Pictură face cunos·
cut că un zugrav neautorizat a execulal
lucrări de pictură , spălări şi retuşări de
catapetesme, icoane etc. la următoarele
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biserici

monumente istorice: biserca
şi Sf. Gheorghe, Brăteşti
Barsăneşti , Borzeşti, Rapele de sus, Caşin
şi m-rea Caşin .
Comisia este de părere să ceară
Comisiei de Pictură a Patriarhiei ca în viitor
să se trimită ca în trecut devizele şi contractele de lucrări , spre avizare la C.S.A.C. şi să
se ia măsuri de către Patriarhie pentru a nu
se mai repeta asemenea greşel i.
Comisia de Pictură va fi rugată să faca o
anc hetă la faţa locului, trimiţand un pictor să
cerceteze monumentele istorice de mai sus,
şi mai ales biserica lui Ştefan cel Mare din
Răducanu

Borzeşti.

li. Clasare de monumente istorice
după Importanţa lor
În urma unui schimb de păreri şi discuţii
ce au avut loc, cu privire la bisericile din
lemn , s-au clasat după categorii urmă
toarele monumente:

Categoria I
Numele monumentului

Bis. din Sat - Şugatag
Bis. din Deseşti
Bis. din Budeştii-Josani
Bis. Budeştii-Susani
(pt. zugrăveli)
Bis. Corneşti
Bis. Călineşti-Josani
Bis. Călineşti-Susani
Bis. Onceşti
(excepţională)

Nr. C.S.A.C.

89
82
73
72
81
3077
75
1072

Bis. Barsana
(pentru zugrăveli)
Bis. Văleni
Bis. Poienile Glodului
Bis. Şi eu
Bis. Rozavlea
Bis. Cuhea (excepţională)
Bis. Din Deal (veche)

1060
95
87
3085
3083
1086

(excepţională)

1068

Bis. Săl iştea de Sus
(cea din vale)
Bis. Săliştea de Sus
(cea din deal)
Bis. Rona de jos
Bis. Valea porcului

(bis. veche)
Bis. din Hartieşti
Categoria a li-a
Bis. din Giuleşti
Bis. din Hărniceşti
Bis. din Sarbi-Josani
Bis. din Sarbi-Susani
Bis. din Fereşti
Bis. din Botiza
Geamia Hunchiar
(minaret, din Constanţa)
Farul Genovez din Constanţa
Moscheea R.P.R.
(arh . V. Ştefănescu)
Fosta m-re din Tisău
Schitul Flămanda
Bis. Cimitirului din Caineni
Bis. din Grebleşti
Bis. veche din Călimăneşti
(şi clopotniţa)

Bis. din

Robeşti

Categoria a III-a
Bis. din Strâmtura
Bis. din Moisei
Bis. Greacă
din Constanţa
Catedrala Ortodoxă
din Constanţa
Bis. din Starichiojd
Bis. din Brezoi
Bis. din Voineasa

3088
731

83
3080
3086
90
1067
1064
337
341
339
815
724
1453
1492
695
3784

135
85
1261
336
806
1443
3806

Comisia propune totodată clasarea urbiserici :
Bis. din Drăgăneşti - categ . li
Bis. din Zăvoieni Valcea - categ . li
Bis. din Maieri Alba Iulia - categ. III
Bis. din Proieni Brezoiu - categ. III
mătoarelor

88
3084
3082

Comisia respinge propunerea de clasare
a fostulu i cazinou din Constanţa .

III. Diverse
Tov. arh . V. Moisescu semnalează
importanţa bisericii din Micleşti-Mămăligari ,
cu nervuri de lemn imitand piatra şi pictată
direct pe lemn . Totodată d-sa propune să
facă relevee şi fotografii de monumente
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istorice pentru C.S.A.C ., cu condiţia ca acesta să-i pună bani la dispoziţie pentru
deplasări . Comisia ia notă , iar tov. preşe
dinte Duiliu Marcu îi mulţumeşte tovarăşului
Moisescu .
Tov. prof. N. Covaci semnalează că
biserica din Mănăstirea Dej era ameninţată
cu distrugerea acum câţiva ani. Nu se ştie
dacă
intervenţia
fostelor aşezăminte
culturale pentru a împiedica dărâmarea ei
se respectă şi azi.
Comisia recomandă a se face cercetări .

Preşedintele

Membrii:

comisiei:
Prof. Arh . Duiliu Marcu
Prof. Gr. Ionescu
Prof. G. Russu
Prof. N. Covaci
Arh. Şt. Balş
Arh. Em. Costescu
Arh. R. Lieblich
Arh. D. Berechet
Arh. V. Moisescu

C.S.A.C. - D.G.M.I.
Comisia de Avizare

Sf. Spiridon Vechi din Bucureşti (reluarea discuţiilor)
Adresa Min. Cultelor nr. 32283/1954,
înregistrată la C.S.A.C. sub nr. 59/955.
Referent Arh. N. Diaconu
Proiectul a mai fost discutat în şedinţele
din 14 ianuarie şi 11 februarie a.c., când s-a
amânat luarea unei hotărâri.
De data aceasta se dă citire adresei de
răspuns a tov. prof. Pompiliu Macovei,
arhitectul şef al Capitalei, din care rezultă că
D.A. S. nu este de acord cu devierea
circulaţiei pe alte străzi pentru a se putea
amenaja un scuar în jurul bisericii şi pro·
pune crearea unei curţi engleze acoperită
cu grătar de fier.
Comisia, luând în examinare lucrarea,
este de părere
SĂ SE AMĂNE CIN NOU LUAREA

UNEI HOTĂRÂRI

pentru a se rediscuta problema în prezenţa
tov. prof. P. Macovei, după ce se vor obţine
de la D.A.S. eventuale date statistice în
privinţa circulaţiei pe străzile învecinate
bisericii şi un plan general de situaţie cu
arătarea străzilor din acest sector.

li. Tema de proiectare pentru amenajarea Palatului Culturi/ (tribunalul} din
Ploieşti

PROCES VERBAL NR. 15
al şedinţei din 18 martie 1955 orele 9
Compunerea Comisiei
Preşedinte :
Prof. arh . Duiliu Marcu
Membrii:
Arh. Şt. Balş
Arh. I. Berechet
Arh. E. Costescu
Prof. Gr. Ionescu
Arh. R. Lieblich
Arh . V. Moisescu
Arh . I. Paraschivescu
(deleg . Patriarhiei)
Arh . E. Salos
(deleg . Min. Cultelor)
Tov. G. Russu

I. Proiectul de restaurare a bisericii

Adresa S.A.S. reg. Ploieşti nr. 1942/
1955, înregistrată la C.S .A.C . sub nr.
3172/331/1955 .
Referent arh . N. Diaconu
Dosarul cuprinde tema de proiectare şi 4
planşe desenate reprezentând planurile
clădirii.

ln temă se prevede evacuarea serviciilor
tribunalului şi celelalte servicii instalate în
clădire şi amenajarea acesteia în palat al
culturii, având la parter: biblioteca cu anexe,
casa de cultură , casa de creaţie.
La etajul I: muzeul de artă plastică ,
muzeul ştiinţelor naturii, sala de spectacol
pentru 300 de locuri şi două săli de expoziţie
(construirea socialismului) .
La etajul li : birouri şi săli de repetiţie
pentru orchestre.
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La subsol : săli de repetiţie , birouri ,
de încălzire etc.
Comisia, luand în examinare lucrarea şi
pnand seamă şi de referatul Dir. Gen . a
Proiectării Clădirilor Publice din C.S.A.C„
este de părere
instalaţii

SĂ SE AMÂNE LUAREA UNEI HOTĂRÂRI

pentru a se obţine textul H.C. M. prin care se
hotărăşte amenajarea tribunalului în palat al
culturii şi evaluarea sumară a sumelor
necesare pentru amenajarea palatului şi a
clădirilor în care urmează să se mute
serviciile adăpostite astăzi în palat.
La şedinţa în care se va rediscuta problema, urmează să fie convocat şi arhitectul
proiectant tov. arh. Doneaud .
Comisia observă că monumentele de
arhitectură trebuie păstrate intacte atat ca
exterior cat şi ca interior şi că în principiu se
pot admite doar mici modificări , ca închideri
şi deschideri de uşi , sau la instalaţii etc.

III. Lucrări de consolidare la biserica
Adormirea Maicii Domnului din Urluenl,
raionul Costeşti
Adresa Parohiei nr. 7/955, î nregistrată la
C.S.A.C. sub nr. 20641229/1955.
Referent arh . N. Diaconu
Dosarul cuprinde un deviz întocmit de
fosta Comisie a Monumentelor Istorice şi un
plan.
Se prevăd lucrări de subzidire cu beton
armat şi legături de fier şi tiranţi la ziduri.
Comisia luand în examinare lucrarea,
este de părere
SĂ SE AMÂNE LUAREA UNEI HOTĂRÂRI

pentru a se vizita biserica la faţa locului de
către un arhitect delegat al D.G.M.I„ care să
examineze şi necesitatea de a face pe 1angă
tiranţi şi legături de fier.

Categoria 1-a
1. Dealul Frumos
2. Hendorf
3. Cloaşterf
4. Seliştat (I sau li)
5. Oaia (I sau li)
6. Netuş (I sau li}
7. Mojna (excepţional)
8. Buneşti (I sau li)
9. Rodbav (I sau li)
1O. Homorod (excepţional)
11 . Drăuşeni
12. Cincu

13. Turnişor
14. Şaroş

tn listele C.S.A.C

856
867
848
899
855
880
877
843

889
865
857
847
922

Categoria a li-a

15. Beia
16. Şaroş (pe Tarnave)
17. Roadăş
18. Alma între Vii

19. Meşendorf
20. Criţ
21 . Laslea
22.

Proştea

897
887
825
876
853
872
1794

V. Diverse
Tov. arh. Salos (delegatul Min . Cultelor)
aduce la cunoştinţa Comisiei că costul
proiectării pentru lucrările de restaurare ale
Min. Cultelor depăşeşte sumele prevăzute
pentru proiectare, prin faptul că l.C.S.O.R. a
întocmit proiecte generale de restaurare,
acolo unde sumele alocate prevedeau
numai lucrări parţiale .
Comisia este de părere că este necesar
ca, de cate ori se execută lucrări parţiale ,
acestea să facă parte dintr-un proiect general cu o evaluare a tuturor lucrărilor acelui
monument.
Preşedintele

Membrii:

IV. Clasificarea monumentelor istorice
după importanţa lor
Referent arh. F. Fischer
Se clasează următoarele monumente
(cetăţi bisericeşti) în categoriile de mai jos:

Comisiei:
Prof. Duiliu Marcu
Arh. Şt. Balş
Arh . I. Berechet
Arh. E. Costescu
Arh. R. Lieblich
Prof. Gr. Ionescu
Arh. V. Moisescu
Arh. I. Paraschivescu
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Tov. G. Russu
Arh . E. Salos

C.S.A.C . - D.G.M.I.
Comisia de avizare

al

PROCES VERBAL NR. 16
din 25 martie 1955 orele 9

şedinţei

Compunerea Comisiei:
Preşedinte:
Prof. arh . Duiliu Marcu
Membrii:
Arh. E. Costescu
Prof. Gr. Ionescu
Arh. V. Moisescu
Arh. I. Paraschivescu
(deleg. Patriarhiei}
Tov. G. Russu
Prof. H.Teodoru
I. Tema de proiectare pentru amenajarea Palatului culturii (Tribunalului) din
Ploieşti. (reluarea discuţiilor)
Adresa S.A.S. reg . Ploieşti nr. 1942/1955
înregistrată la C.S.A.C. sub nr. 3172/331/
1955.
Referent Arh. N. Diaconu
Problema a mai fost discutată în şedinţa
din 18 martie a.c. când s-a amânat luarea
unei hotărâri pentru a se obţine date suplimentare asupra H.C.M„ care stabileşte
schimbarea destinaţiei clădirii , evaluarea
costului lucrărilor etc.
De aceasta dată ia parte , ca invitat şi tov.
arh. Doneaud , proiectant.
înainte de reînceperea discuţiilor, tov.
prof. Grigore Ionescu cere să se
menţioneze în prezentul proces verbal că în
şedinţa din 18 martie a dat citire pasajului
din discursul tov. N.Hrusciov, ţinut la
Congresul Constructorilor de la Moscova la
7 decembrie 1954, pasaj referitor la obiceiul
condamnabil al unor autorităţi de a schimba
destinaţia şi de a modifica unele clădiri
vechi. D-sa cere să se recomande autorităţilor ploieştene interesate studierea acestui discurs, după care să-şi reconsidere,
dacă va fi cazul, hotărârea .

Comisia reluând discuţia din punct de
vedere principial, pentru toate cazurile
similare (Palatul Administrativ din laşi şi
Palatul de Justiţie din Bucureşti} , este de
părere că ar fi de dorit să nu se admită
schimbarea destinaţiei monumentelor de
arhitectură , atunci cănd aceste schimbăn
denaturează sau modifică aspectul lor
(interior sau exterior}.
Tov. prof. Horia Teodoru cere să se
menţioneze următorul punct de vedere al
domniei sale:
ln principiu se pot admite schimbări de
destinaţie a unui monument istoric de
arhitectură în următoarele condiţii :
a} modificările cerute de noua destinaţie
să respecte întocmai elementele arhitectonice exterioare sau interioare, care
sunt valabile, interesand din punct de
vedere al evoluţiei arhitecturii noastre.
b} cheltuielile cerute de schimbarea de
destinaţie şi de aceste modificări să nu
fie prea importante faţă de scopul
urmărit, mai ales dacă noua destinaţie nu
va funcţiona in condiţii satisfăcătoare , cu
toate modificările făcute .
ln continuarea discuţiilor, referentul arată
că deocamdată nu a apărut un H.C.M.
pentru aceste schimbări de destinaţie .
ln ceea ce priveşte Palatul Culturii
(Tribunalul} din Ploieşti, proiectantul tov.
arh. Doneaud arată că schimbările propuse
ar fi greu de realizat şi ar denatura aspectul
interior al fostei săli a Curţii cu juraţi.
Comisia este de părere că se pot admite
numai închideri şi deschideri de uşi.
Sala, fostă a Curţii cu juraţi, trebuie
păstrată intactă şi utilizată aşa cum este, ca
sală de şedinţe sau conferinţe, nu ca sală
de spectacol.
//.Diverse
Lucrări de reparaţii la Muzeul de Artă din
Craiova (fosta casă - fundaţie Mihail}
Adresa Muzeului din 25 martie 1955,
înregistrată la C.S.A.C. sub nr. 4257/455/
1955.
Referent Arh. R. Lieblich
la parte ca 'invitată tovarăşa Firu de la
Secţia Culturală regiunea Craiova.
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Dosarul cuprinde o notă explicativă şi
devize: unul de construcţie şi unul de
instalaţii electrice. ln nota explicativă se
arată că în anul 1954 s-au efectuat lucrări
curente de întreţinere fără avizul C.S.A.C „
aceste lucrări fiind urgent necesare.
Pentru 1955 se prevăd alte lucrări de
reparaţii, arătate în devize, în valoare de Lei

Tov. G. Russu
Arh. E.Salos

două

60.000.

Comisia luand în examinare lucrarea
este de părere
SĂ SE APROBE

efectuarea lucrărilor care urmează să fie
executate de acum înainte, urmand să fie
controlate şi recepţionate de arhitectul
şef al oraşului Craiova .
lntrucat este însă vorba de lucrări de
înt reţinere , care nu denaturează aspectul
monumentului, ele pot fi aprobate după ce
vor fi examinate şi recepţionate de arhitectul
şef al oraşului , care va constata dacă au
fost executate în bune condiţii.
însă

Preşedintele

Membrii:

comisiei:
Prof. arh . Duiliu Marcu
Arh . E. Costescu
Prof. H.Teodoru
Prof. Gr. Ionescu
Arh . V. Moisescu
Tov. G. Russu
Arh. I. Paraschivescu

C.S.A.C. - D.G.M.I.
Comisia de avizare

al

PROCES VERBAL NR. 17
din 29 martie 1955 orele 9

şedinţei

Compunerea Comisiei:
Preşedinte:
Prof. Duiliu Marcu
Membrii:
Arh . E. Costescu
Prof. Gr. Ionescu
Arh. V. Moisescu

I. Lucrări de transformare la biserica
Maia Catargi
Adresa Parohiei nr. 13/1955 înregistrată
la C.S.A.C. sub nr. 1923/1955
Referent Arh . N.Diaconu
Dosarul cuprinde cererea parohiei şi o
planşă rudimentar desenată cu schiţa de
plan şi faţade şi 1O fotografii.
Se prevede dăramarea frontonului din
faţada de vest pentru a se obţine o învelitoare cu formă mai simplă, întrucat apa se
infiltrează în doliile frontonului şi deteriorează zidăria .

Comisia luand în examinare lucrarea
este de părere
SĂ NU SE APROBE
dăramarea

frontonului, urmand a se efectua
la actuala învelitoare, fără a i se
schimba forma.
Comisia este de părere că dacă acest
monument se află şi pe listele Academiei
(pe 1angă lista C.S.A.C. unde figurează sub
nr. 1604), să se facă demersurile necesare
pentru a fi ştearsă din listele de monumente
istorice, nereprezentand nici un interes
arhitectural.
reparaţiile

li. Propunerea de dărâmare a bisericii
de lemn din Lunca (regiunea Arad),
pentru a se construi în acel loc o biserică
nouă de zidărie.
Adresa parohiei nr. 311955, înregistrată
la C.S.A.C. sub nr. 42921460/955
Referent Arh. N. Diaconu
Dosarul cuprinde: memoriu justificativ,
deviz cu antemăsurătoare, analiza de preţ,
extras de materiale şi 8 planşe desenate,
reprenzentand releveul bisericii de lemn şi
proiectul celei de zidărie .
Comisia, luănd în examinare lucrarea
este de părere
SĂ NU SE APROBE
dăramarea

bisericii de lemn , deosebit de
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reuşită

ca formă
De asemenea Comisia este de părere să
nu se aprobe construirea unei biserici noi în
vecinătatea celei existente. Totodată , propune ca parohia să fie făcută răspunzătoare
de întreţinerea în bune condiţii a bisericii de
lemn.

derea spaţiului unde zidul exterior lipseşte
cu un gard de fier.
Comisia luănd în examinare lucrarea ş;
ţinănd seama şi de consultarea pe parcurs
din şedinţa din 18 februarie 1955, dă

III. Lucrilri de reparaţii la biserica
Negustori din Bucureşti

dată fiinc
(cel mai tărziu sec. al
XIV-iea) şi arhitecturală a monumentului:
- Să se întocmească în viitor şi un proiecl
general de restaurare (eventual în faza
sarcină de proiectare) în care să se
prevadă reconstituirea bisericii, chiar
dacă acest proiect ar rămâne doar ca
document.
- Deşi C.S.A.C. nu verifică cantităţile şi
preţurile din devize, Comisia atrage
atenţia că preţurile par prea mici ~
trebuie reverificate, fiind vorba de lucrări
speciale.

Adresa parohiei nr.12/1955, înregistrată
la C.S.A.C. sub nr. 3677/1955
Referent
Arh. N.Diaconu
Lei 15.142
Valoarea:
Dosarul cuprinde cererea parohiei şi un
deviz.
Se prevăd lucrări de reparaţii la tencuieli
şi spoieli exterioare, la acoperiş etc.
Comisia luând în examinare lucrarea
este de părere
SĂ SE APROBE

efectuarea lucrărilor de reparaţii prevăzute
în deviz cu condiţia să se efectueze şi
următoarele lucrări :

- Desfacerea tencuielii de ciment la soclu
şi înlocuirea acestei tencuieli cu una de
mortar de var gras, după uscarea zidului.
- Repararea trotuarului, asigurându-se şi
scurgerea apelor (dacă va fi nevoie şi
prin rigole) .

IV. Restaurarea bisericii Sân-Nicoaril
din Curtea de Argeş
Adresa Ministerului Cultelor nr. 7663/
1955, înregistrată la C.S.A.C . sub nr. 4248/
450/1955.
Referent
Arh. N.Diaconu
Lei 42.659
Valoarea:
Faza:
Proiect tehnic
Proiectant I. S.P.R. O.R.
la parte ca invitat şi tov. arh. Udroiu (din
partea proiectanţilor) •
Dosarul cuprinde: memoriu justificativ,
deviz, analiza de preţ, seria de preţuri ,
extras de materiale şi 7 planşe desenate
reprezentănd planul, secţii şi faţade .
Se prevăd lucrări de consolidare a
ruinelor cu completări de zidărie şi cu închi-

AVIZ FAVORABIL

cu

următoarele

recomandări

importanţa istorică

V. Diverse
Tov. prof. Duiliu Marcu comunică că ~
vechea clădire a Ministerului de Finanţe
monument istoric de arhitectură, se efectuează lucrări de reparaţii , aprobate de
C.S.A.C.
Pe lăngă aceste lucrări , beneficiaru
doreşte să înlocuiască cele două planşee CtJ
tavane pictate existente, cu planşee d
beton armat, aşezate la un nivel mai jo
pentru a utiliza şi spaţiul de peste aceste
planşee.

Tov.prof. arh . Duiliu Marcu, cunoscăn
aceste tavane, roagă pe tov.prof. Grigo
Ionescu, pe tov. arh . V. Moisescu şi pe tov
G. Russu să se deplaseze la faţa loculu
pentru ca Comisia să fie lămurita asupra
valorii acestor picturi.
După înapoierea tovarăşilor sus me!1'
\ionaţi, care au fost la faţa locului , Comisia
este de părere
SĂ NU SE APROBE

desfacerea tavanelor pictate, urmând să \'I
găsească o soluţie de consolidare a lor.
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Preşedintele

Membrii:

Comisiei:
Prof. Duiliu Marcu
Arh. E. Costescu
Arh . V. Moisescu
Prof. Gr. Ionescu
Tov. G. Russu
Arh. E. Salos

* Arhitectul Radu Udroiu putea participa
şi în calitate de adjunct al şefului de
atelier, Ştefan Balş. Precizarea şefului de
proiect, părăsită pentru acest atelier în
procesele verbale ale Comisiei de
Avizare, poate fi făcută doar dacă în arhiva D.M.I. se mai păstrează proiectul
respectiv.

C.S.A.C. - D.G.M.I.
Comisia de avizare

procesul verbal nr. 17).
Dosarul cuprinde: memoriu justificativ,
deviz, analiza de preţuri , tabel de materiale,
extras de materiale, seria de preţuri şi 14
planşe de arhitectură, înfăţişand planuri,
faţade, secţiuni şi 6 planşe de rezistenţă .
Se prevăd următoarele lucrări :
Restaurarea turnului clopotniţă (învelitoare, completări de zidărie, centură de
beton , refacerea balconului, tencuieli, închiderea intrării etc.), la paraclis-stăreţie
(refacerea acoperişului pentru degajarea
bazei stelate a turnului, completări de
zidărie, tencuieli etc.), completarea şi
rostuirea zidurilor şi construirea unei case
pentru paznic, cu anexe (peste urmele
fostelor chilii).
Comisia luând în examinare dosarul şi
ţinând seama şi de referatele S.A.S. regiunii
Suceava şi a D.G.P.C. Inginereşti din
C.S.A.C. dă :
AVIZ FAVORABIL

PROCES VERBAL NR. 18
al şedinţei din 1 aprilie 1955 orele 9
Compunerea Comisiei
Preşedinte :
Prof. arh . Duiliu Marcu
Membrii:
Arh. E. Costescu
Arh. R. Lieblich
Prof. Gr. Ionescu
Arh. V. Moisescu
Arh . I. Paraschivescu
(delegatul Patriarhiei)
Tov. G. Russu
Prof. H.Teodoru

I. Proiectul de restaurare a mănăstirii
Zamca
Adresa Ministerului Cultelor nr. 31440/
954, înregistrată la C.S.A.C. sub nr. 21752/
2065/1954.
Referent
Arh. Ion Balş
Valoarea:
Lei 327.056
Proiectant l.S.P.R.O.R
Faza :
Proiect tehnic şi proiect de
execuţie

la parte ca invitat şi tov.arh . R.Udroiu, din
partea proiectanţilor (vezi nota de la

cu

următoarele recomandări :

- Intrarea pe sub clopotniţă să fie închisă
cu o grilă de fier în loc de zidăria
prevăzută în proiect.
- Curăţirea de tencuială a paramentului
exterior la clopotniţă să fie efectuată
numai acolo unde este zidărie de piatră ;
partea superioară, din zidărie de cără
midă , rămanand cu tencuiala actuală
patinată , fiind interzis a se spoi suprafeţele ce vor rămane tencuite.
- Să se revadă detaliul bordurii de piatră
de la balconul clopotniţei (planşa 11),
teşindu-se muchia superioară a plăcii de
beton pentru a permite un profil de piatră
mai rezistent.
Se va renunţa la izolarea hidrofugă
prevăzută în proiect, executându-se doar o
şapă de ciment sclivisit sub dalele de piatră .
Se va verifica posibilitatea încastrării
centurii de beton armat în zidăria de piatră a
clopotniţei.

De asemenea se va restudia consolidarea intrării boltite, având în vedere faptul
că balconul se reazimă deasupra acestei
intrări şi că fisura de la cheie este impar221
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tantă şi

2-a

se prelungeşte pe înălţime (planşa a

Rezistenţă) .

- Să se studieze cu grijă profilul
acoperişului la paraclis, deoarece curbura indicată în proiect pare exagerată
(planşa 7 şi 8).
- Se va verifica posibilitatea completării
elementelor decorative smălţuite la
paraclis, cu piese găsite eventual în jurul
clădirii, în pod etc.
- Frescele interioare ale paraclisului se
vor respecta cu stricteţe .
- Să se restudieze faţada de nord la
locuinţa paznicului , micşorand ferestrele
care par prea mari (planşa 10). ln jurul
locuinţei se va prevedea şi un trotuar.
- Să se studieze dacă nivelul general al
curţii nu a fost mai coborat şi să se
verifice pantele de scurgere a apelor de
ploaie.
- Să se examineze din punct de vedere
al costului lucrării posibilitatea unei
restaurări mai complete a zidurilor.
- Să se ţină în tot timpul lucrărilor un
jurnal de şantier, care va fi trimis la
D.G.M .I. la sfarşitul lucrărilor.
- Să se examineze necesitatea unor
lucrări de restaurare şi la biserică ,
întocmindu-se în acest scop, dacă va fi
cazul, un proiect, pentru ca în acest fel
să se poată termina toate lucrările de
punere la punct a acestui ansamblu ,
avand în vedere importanţa excepţională
a acestui monument de categoria l-a .
- Să se întocmească un studiu care să
stabilească spaţiul de protecţie al
monumentului , ţinand seama de planul
de sistematizare a oraşului.
Se va avea în vedere în acest studiu ca
silueta mănăstirii să nu fie acoperită de
plantaţii mari, prevăzandu-se doar plantaţii
joase sau eventual livezi de pomi fructiferi.
li. Proiectul de restaurare a turnului
al mănăstirii Brebu
Adresa Min . Cultelor nr. 7715/1955 ,
înregistrată la C.S.A.C. sub nr. 4250/452/
1955
Referent
Arh. N.Diaconu
Valoarea:
Lei 134.751
clopotniţă

Proiectant l.C.S.O.R.
Şef proiect <Arh. Toma Socolescu>
Faza:
S.P. + P.T.
Dosarul cuprinde: memorii justificative
pentru arhitectură şi pentru instalaţii electrice, deviz, notă explicativă , deviz pe
categorii de lucrări , analiza de preţuri, seria
de preţuri , extras de materiale, antemă 
surătoare , deviz şi lista de materiale pentru
instalaţii electrice, 1O planşe de arhitectură
cu planuri, faţade, secţii , detalii, 2 planşe de
rezistenţă şi o planşă de instalaţii electrice.
Se prevăd următoarele lucrări :
Refacerea acoperişului cu învelitoare de
şindrilă, o centură de beton armat la nivelul
cornişei, grinzi de beton armat pentru
susţinerea clopotelor, placă de beton armat
la etajul superior, refacerea scărilor de lemn,
refacerea treptelor de piatră la scara exteri oară , reparaţii de zidărie, tamplărie etc. şi
instalaţii electrice.
Comisia, luand in examinare dosarul ş i
ţinand seama şi de referatele D.P.C.
Inginereşti, din C.S.A.C. (pentru rezistenţă
şi pentru instalaţii electrice) dă:
AVIZ FAVORABIL

cu

următoarele recomandări :

- Să se execute pentru acoperiş o machetă rudimentară , în mărime naturală ,
la faţa locului, care va fi examinată de
proiectant şi de către un delegat al
CSAC pentru a se controla forma şi proporţiile acoperişului , neexistand documentare asupra învelitorii originale.
- Să se prevadă un trotuar în pantă , din
lespezi de piatră sau din cărămizi pe
muche, în jurul clopotniţei.
- Să se revadă tâmplăria şi grilele propuse (planşa nr. 2), fereastra trebuind să
fie prevăzută fără şprosuri , într-o singură
foaie (preferabil cu tâmplărie metalică ),
fixată cu foraibere.
- Să se întocmească în viitor şi un proiect
general de restaurare pentru întreg
complexul, cu un studiu al spaţiu lui de
protecţie, inclusiv parcul.
Preşedintele
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Comisiei :

Membrii:

Prof. Duiliu Marcu
Arh. E. Costescu
Prof. Gr. Ionescu
Arh. R. Lieblich
Arh. V. Moisescu
Arh. I. Paraschivescu
(delegatul Patriarhiei)
Tov. G. Russu
Prof. H.Teodoru

C.S.A.C. - D.G.M.I.
Comisia de avizare

al

PROCES VERBAL NR. 19
din 5 aprilie 1955 orele 9

şedinţei

Compunerea Comisiei
P reşedinte :
Prof. arh.Duiliu Marcu
Membrii:
Arh . ŞI. Balş
Arh. E. Costescu
Arh . V. Moisescu
Tov. G. Russu

/. Amenajarea vilei Brukental din Avrig
(Preventoriul T.B.C.)
Adresa Consiliului Central al Sindicatelor, Secţia Gospodărire nr. 3725/18
martie 1955, înregistrată la C.S.A.C. sub nr.
2982/426/955
Referent
Arh. Ion Balş
Proiectant Arh. Garcia
Iau parte ca invitaţi tov. ing . Zorojanu din
partea beneficiarului, tov. Garcia, proiectant
şi tov. Gewoelb (care a colaborat cu
proiectantul pentru studiile parcului).
Dosarul cuprinde: tema de proiectare,
memoriu pentru alegerea terenului, referat
istoric, memoriul soluţiei de arhitectură ,
memoriul soluţiei de rezistenţă , memoriu
justificativ al spaţiilor verzi, 19 planşe de
arhitectură pentru pavilioanele vechi, 5
pla nşe pentru pavilionul nou proiectat şi 6
plan şe în legătură cu amenajările din parc.
Proiectul prevede:
- Amenajarea şi repararea clăd i rii principale şi a anexelor monumentului istoric

de arhitectură .
- Amenajarea parcului.
- Construirea unui pavilion nou (parter, 2
etaje şi mansardă) ln partea de jos a
parcului.
Proiectul nu este lnsoţit de deviz sau de
evaluare.
După tov. ing . Zarojanu , delegatul
beneficiarului, valoarea lucrărilor ar fi de
cca. 2.500.000 lei din care 1.200.000 pentru
instalaţii. Din totalul lucrărilor s-au executau
în 1954 lucrări de construcţie în valoare de
cca. 600.000 lei.
Comisia constată că nu se prezintă un
proiect de restaurare a vechilor clădiri , ci
mai degrabă un releveu al si tuaţiei actuale,
în urma efectuării lucrărilor de amenajare
executate în 1954 fără aprobarea C.S.A.C.
Ca urmare a celor de mai sus, şi întrucăt
beneficiarul nu a făcut dovada negaţiei
institutului de proiectare şi proiectantul nu a
făcut dovada asentimentului conducerii
departamentului unde lucrează , călcăndu
se astfel H.C.M. nr. 2775/1952 şi prevederile H.C.M. nr. 223, Comisia este de
părere
SĂ

NU SE AVIZEZE PROIECTUL.

Comisia

constată însă că,

priveşte faţadele,

în ceea ce
proiectul prezentat arată

intenţii

bune.
De asemenea studiul parcului este
satisfăcător, însă nu poate fi avizat pentru
aceleaşi motive.
ln ceea ce priveşte schiţa pavilionului
nou , care s-ar aşeza în partea de jos a
parcului, se constată că şi aceasta este
întocmită de acelaşi arhitect particular (prin
călcarea dispoziţiilor H.C.M. 2775/1952 şi
H.C.M. 223), şi deci nu poate fi avizată .
De altfel, amplasamentul arătat în plan
nu pare cat de puţ i n indicat pentru
următoarele motive:
- Terenul ales este umed şi situat în
partea de jos a localităţii ;
- Necesită mari cheltuieli de aducere a
apei;
- Nu s-au efectuat studii geotehnice
223
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pentru a se constata ad~mcimea apelor
subterane şi natura terenului;
- Legătura intre clădirea de jos şi cea de
sus, care ar fi destinată să fie utilizată
pentru club, ar fi anevoioasă .
- Ca urmare, pare cu totul indicat să se
aleagă alt teren în partea de sus a
localităţii , dacă trebuie neapărat să se
execute acest preventoriu în Avrig.
li. Consultare pe parcurs în legătură
cu amplasamentul replicii pavilionului
administrativ al Institutului de Medicină laşi (vechea universitate)
Tov. arh. Niculescu de la l.C.S.O.R„
şeful atelierului laşi , prezintă un studiu cu
arătarea a 3 soluţii de amplasament, pentru
clădirea menţionată .

Comisia dă preferinţă soluţiei din actuala
de zarzavaturi , (care urmează să fie
mutată în altă parte) şi propune să se
întocmească un studiu pentru tot acest
piaţă

spaţiu .

de pictură la biserica din
comuna Stoeneşti
ln legătură cu adresa C.S.A.C. nr.
17390/1570/1955
Referent Dr. Petre Năsturel
Problema s-a mai discutat în şedinţa din
23 noiembrie 1954 (proces verbal nr.
81/1954) .
ln urma cercetării bisericii la faţa locului
de către referent, care propune să se
restaureze biserica înainte de a se aproba
lucrările de pictură , Comisia este de părere
III.

Lucrări

Drugăneşti,

SĂ NU SE APROBE

aceste lucrări , şi ţinandu-se seamă de
deosebita valoare a picturilor, să se aibă în
vedere acest monument la întocmirea
planului cincinal de restaurări.
Este necesar ca parohia să execute în
cursul acestui an un trotuar în jurul bisericii,
conform normativelor de execuţie ale
D.G.M.I.
Preşedintele

comisiei :
Prof. Duiliu Marcu

Membrii:

Arh . Şt. Balş
Arh . E. Costescu
Arh. V. Moisescu
Tov. G. Russu

C.S.A.C. - D.G.M.I.
Comisia de avizare

al

PROCES VERBAL NR. 20
din 8 aprilie 1955 orele 9

şedinţei

Compunerea Comisiei:
Preşedinte :
Prof. arh. Duiliu Marcu
Membrii:
Arh . Şt. Balş
Arh . I. Berechet
Arh . E. Costescu
Prof. Gr. Ionescu
Arh . R. Lieblich
Arh . V. Moisescu
Arh . I. Paraschivescu
Prof. H. Teodoru
I. Proiectul tehnic de instalaţii şi
la aripa nouă a Amfiteatrului
Institutului de Silvicultură din Oraşul
Stalin <Braşov>
Adresa Min. lnvăţămantului nr. 14261
1955 înregistrată la C.S.A.C. sub nr. BS
827/955 (D.G.M.I. nr. 388/955)
Referent
Arh . R. Lieblich
Valoarea : după devize lei 1.124.773
Proiectant Institutul de proiectări
silvice
Faza:
PT+PE
Iau parte ca invitaţi tov. arh. Drăgan de la
Min. lnvăţămantului , ing. Mironiu proiectant
pentru instalaţii de încălzi re şi tov. ing.
Moraru* şi tov. Savulian, ambii de la
D.G.P.C. Inginereşti din C.S.A.C. (Sectorul
rezistenţă

Rezistenţă)

Dosarul cuprinde piese scrise ş i
desenate pentru partea de rezistenţă , un
proiect complet pentru instalaţiile sanitare,
electrice şi de încălzire centrală (total 7
dosare), precum şi avizul Sf. Popular al Or.
Stalin din 17 august 1953, avizul pompierilor
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din 17 august 1953 şi avizul C.S.A.C. 179/7
aug. 1953.
în ceea ce priveşte avizarea părţii de
arhitectură , proiectul acestei aripi noi a fost
analizat şi avizat în cadrul Comisiei de
Avizare D.G.M.I., în şedinţele din 28 iunie, 6
iulie, 24 iulie şi 7 august 1953.
Avizarea s-a făcut de D.G.M.I. deoarece
noua aripă este amplasată pe o porţiune de
cca. 27 m din vechiul zid al cetăţii Braşov,
zid ce datează din sec. XVI şi care este
clasat ca monument istoric.
La data de 28 iunie 1953, Comisia luand
ln d iscuţie anteproiectul prezentat, a fost de
părere că în orice caz vechiul zid al cetăţii
Braş ov să fie păstrat şi , pe această porţiune ,
putând rămane într-un subsol uşor vizibil şi
vizitabil şi pus cat mai mult în valoare.
La data de 24 iulie 1953, Min. Gospodăriei Silvice, beneficiarul de atunci, se
prezi ntă spre avizare cu o sarcină de
proiectare în care s-a adoptat soluţia de
încălcare peste zidul cetăţii , dat fiind
imposibilitatea de achiziţionare a unui alt
teren mai adecvat.
La acea dată , Comisia luand act de
adresa Institutului de Istorie şi Filozofie al
Academiei R.P.R. nr. 1696/13 iulie 1953,
prin care acesta se declară de acord cu
sol uţia propusă de proiectanţi în legătură cu
vechiul zid şi constatand că această soluţie
reprezintă o propunere ameliorată faţă de
cea precedentă , dă aviz favorabil , cu
co ndiţiuni (proces verbal nr. 36/1953).
La data de 7 aug. 1953, Min. Gospodărie i Silvice prezintă proiectul tehnic de
arh itectură , care obţine aviz favorabil din
partea Comisiei (proces verbal nr. 39/1953) ,
cu unele condiţii dintre care aceea (la
punctul 6) conform căreia: .proiectul va fi
completat cu toate piesele şi avizele cerute
de H.C.M. 223/952 şi în special cu planşele
şi calculele de rezistenţă şi instalaţii , care
vor fi supuse spre avizare C.S.A.C .'.
Comisia, luand în examinare dosarul şi
~nănd seamă de raportul de deplasare al
tov. prof. Duiliu Marcu nr. 2 din 14 ian. 1995
şi de referatele de specialitate ale D.G.P.C.I.
Sector rezistenţă şi Sector instalaţii ,
constată că lucrarea a fost executată şi că

este aproape complet terminată , fără să
aibă aprobările cerute expres prin avizul nr.
179 din 7 aug. 1953, ceea ce reprezintă o
gravă culpă, atat din partea proiectantului
cat şi a executantului şi a beneficiarului.
Comisia constată de asemenea că organul local S.A.S. al Oraşului Stalin nu a
controlat dacă e x istă un proiect definitiv de
execuţie aprobat şi condiţiile în care s-a
executat lucrarea.
Jn ceea ce priveşte proiectul de rezistenţă , Comisia constată că proiectul este
necorespunzător deoarece:
1. Nu se prezintă în aviz geotehnic, care
să justifice considerarea rezistenţei pe
teren 3,5 kg/cmp.
2. Stalpii de zidărie care susţin zidurile
exterioare apar subdimensionaţi , de
asemenea şi fundaţiile acestora (aceasta
rezultă din evaluarea incorectă a
încărcărilor) .

3. stalpii pomeniţi la punctul 2, dacă
eventual răman în proiect, se recomandă
a se prevedea din beton armat.
4. împingerea arcelor la colţurile aripei
noi nu este preluată în condiţiuni bune.
Se va face o verificare în consecinţă .
5. Descărcarea zidurilor exterioare la
fundaţiile izolate şi la zidul cetăţii prin
intermediul bolţilor de beton simplu este
necorespunzătoare.

6. Se vor verifica rezistenţele şpaleţilor
de zidărie pe toate nivelele, de asemenea rezistenţa pe zidărie la reazemele
grinzilor principale .
7. Grinzile principale sunt dispuse prea
des, conducand la o soluţie neeconomică , distanţa economică intre grinzi, la
planşeu de 8 m deschidere, este de cca.
3,00 m.

8. Grosimile plăcilor la planşeul peste
etaj şi parter nu corespund, cu toate că
sunt aceleaşi încărcări ; afară de aceasta,
nu apare justificată întrebuinţarea unei
grosimi unice de placă la sala de curs şi
la hol. Plăcile planşeulu i peste etaj I şi
parter apar supradimensionate.
9. Să se evite rezemarea pe zidul cetăţii.
în legătură cu proiectele de instalaţii se
fac

următoarele observaţii:
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Instalaţii de lncălzire :
- Să se restudieze proiectul şi în ipoteza
circulaţiei apei prin gravitaţie.
- Se atrage atenţia că instalaţiile de
încălzire nu au cazane de rezervă .
Instalaţii electrice:
- Să se prevadă instalaţii de iluminat de
siguranţă la amfiteatru, în casa scării şi
la ieşire.
Instalaţii sanitare:
- Se vor prevedea lavoare şi closete din
fontă emailată nu din faianţă .
- Amplasarea lavoarelor se va face astfel
lncât să nu împiedice intrarea ln closete.
- Se va completa dosarul cu avizul
Intreprinderii edilitare de salubritate.
Comisia, ţinand seama că lucrarea este
executată în condiţiunile de mai sus, este de
părere ca beneficiarul să fie obligat să ia
toate măsurile pentru consolidarea elementelor subdimensionate şi necorespunză
toare.
Pentru aceasta va trebui să reexamineze
proiectul şi să verifice din nou calculele de
rezistenţă şi să facă apoi neîntarziat propuneri pentru consolidare, propuneri care
vor fi supuse aprobării C.S.A.C.
Se va aduce la cunoştinţă atat beneficiarului cât şi executantului şi S.A.S.
Oraşului Stalin că edificiul nu va fi pus în
folosinţă în nici un caz, decât după ce se vor
executa lucrările de consolidare şi corectare
necesare, şi numai după obţinerea aprobării
de funcţionare a C.S.A.C. - ului, întrucât în
situaţia actuală stabilitatea clădiri i este
periclitată.

li. Problema menţinerii biserici
Sf. Visarion din Bucureşti
Adresa parohiei nr. 9/1955, înregistrată
la C.S.A.C. sub nr. 3794/399/1955 .
Referent
Arh . F. Fischer care
a fost la faţa locului.
ln adresa parohiei se semnalează că
biserica prezintă grave crăpături şi că unul
din ziduri ameninţă cu prăbuşirea peste
şcoala vecină .

Comisia
parohiei

luand

în

discuţie

cererea

AMÂNĂ LUAREA UNEI HOTĂRÂRI

pentru a se cunoaşte şi părerea l.P.S.
Patriarh .
Se va vedea cu această ocazie dacă se
pot obţine fonduri pentru consolidarea şi
restaurarea bisericii, ţinandu-se seama şi de
faptul că această biserică ln stare de ruină
se află în imediată vecinătate de cea nouă .
de reparaţii la biserica
Teodori din laşi
Adresa S.A.S. oraş laşi nr. 5355/955
lnregistrată la C.S.A.C. sub nr. 4865/5461
955.
Arh . Ion Balş .
Referent
Valoarea :
Lei 90.380.
Devizul însoţit de memoriu , a fost
înaintat de Mitropolia Moldovei, S.A.S. a
Oraşului laşi, care ii trimite cu referatul
respectiv la avizare.
Se prevăd lucrări de completare la
învelitoare, consolidarea şi repararea turtei
clopotniţă , lucrări de tencuială exterioară la
faţade etc.
Comisia luand în examinare dosarul este
de părere
III.

Lucrări

Sfinţii

SĂ SE APROBE

efectuarea lucrărilor prevăzute în deviz, cu
recomandarea de a se executa lucrările de
consolidare (în special armăturile) , conform
proiectului întocmit de fosta Comisie a
Monumentelor Istorice şi după care s-au
început lucrările de restaurare în 1948.
în ceea ce priveşte lucrările de finisaj la
faţade (profile şi alte elemente decorative),
acestea nu vor fi efectuate, până ce nu se
va avea la dispoziţie mană de lucru perfect
calificată pentru acest fel de lucrări , întrucat
detaliile de faţadă executate în anul trecut la
turta naosului nu au fost satisfăcătoare.
lnvelitoare va fi vopsită în culoare verde.
IV. Diverse
Consultare pe parcurs în legătură cu
Capela fostului Institut Pompilian din
Bucureşti

Tov. Arh. Virgil Popescu de la D.A.S. a
Capitalei prezintă o schiţă de plan de
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si tuaţie şi
arată că
D.A.S . studiază
posibilitatea dărâmării porţiunii de clădire de
la vest de capelă pentru a se obţine o curte,
care ar fi în directă legătura cu grădina M-rii
Antim.
Comisia luănd în examinare problema,
!şi menţine punctul de vedere exprimat în
Procesul Verbal nr. 70 al şedinţei din 12
octombrie 1954.
ln ceea ce priveşte curtea care ar urma
să fie creată , Comisia se declară de acord,
cu condiţia ca fereastra care s-ar amenaja
ln clădirea vecina să aibă parapetul la
minimum 2 m înălţime de la nivelul
pardoselii.

Preşedintele

comisiei:
Prof. arh. Duiliu Marcu
Membrii:
Arh . Şt. Balş
Arh . I. Berechet
Arh . E. Costescu
Prof. Gr. Ionescu
Arh . R. Lieblich
Arh. V. Moisescu
Arh . I. Paraschivescu
Prof. H. Teodoru
• lng. Dinu Moraru a fost referent pentru
proiecte de rezistenţă la Direcţia
Monumentelor Istorice (după 1960) pana
în 1965, după care s-a mutat la
l.N.C.E.R.C .
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