VERIFICAREA LISTEI MONUMENTELOR ISTORICE DIN COMUNA MALU CU
FLORI , JUD. DÂMBOVIŢA . 2006
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- Casa Vâlcu N. Petre, DB-ll-m-B-17561 , figura ca neidentificată, există la nr. 270
- Casa Ion Duţă, DB-ll-m-B-17690 figura ca neidentificată pe teren, există la nr. 226
Aceste monumente ar fi urmat să fie excluse din LMI
3. Pierderea valorii de monument istoric prin modificări drastice:
- Casa Gheorghe C. Popescu DB-ll-m-17566, modificată 2005, fără respectarea
condiţiilor avizului DJCCPCN
- Casa Petre Popescu Donciu DB-ll-m-B-17563 modificată 2005, fără respectarea
condiţiilor avizului DJCCPCN
4. Greşeli Localitate!Adresă :
- Nume de sate înglobate, care sunt menţinute ca unitate administrativă (ex. sat
Runceasa).
- Numere poştale neactualizate
5. Case clasate individual, ignorându-se ansamblul gospodăresc omogen din care fac
parte:
- Casa Gheorghe Diaconescu (Decebal) DB-ll-m-B-1 7567, este în fapt un ansamblu de
clădiri ce îndeplinesc criteriile de clasare: casa nord 1870, casa vest 1904, anexă est 1927.
- Casa Iosif Ion Diţescu DB-l l-m-B-17559, nr. 430 datată în LMI 2004191 Oeste în fapt
doar etajul casei cu prăvălie construită în 1894 iar ampla gospodărie conţine o casă şi o magazie
monumentală , ambele din anii 30.
- Zona istorică DB-ll -a-A-17560 fiind delimitată în LMI , spre nord, de Şcoală , nu conţine
Primăria decât în zona de protecţie. Proiectul de modernizare al Primăriei , aflat în punctul de
demarare nu are avizul CNMI , aşa cum grupa valorică A - în care este înscris ansamblul - o
impune (fig. 2, fig. 3, fig . 4)
III. Rezultate
Toate aceste observaţii au fost sistematizate la sediul INMI într-un tabel de Erată şi
transmise DCCPCN Dâmboviţa . Aceasta a remis către INMI , în 1.11 .2006, tabelul cu observaţiile
însuşite , Note de constatare corectate sau anulate şi un tabel cu numerele poştale actualizate,
semnate şi contrasemnate de Primăria comunei Malu cu Flori. Pe baza acestora s-a întocm it
tabelul final pentru LMI modificări şi completări. Monumentele au fost poziţionate pe planşa
PUG şi transpuse pe harta digitală GIS în baza de date eGISpat a INMI.
În felul acesta, am obţinut 1,33% de evidenţă certă (17 din 1245 monumente din LMI
2004) pentru judeţul Dâmboviţa .

IV. Bilanţ
Rezultanta verificării pe teren a LMI 2004 pentru comuna Malu cu Flori este o listă de
imobile însoţite de informaţii actualizate, care relevă raporturi foarte inegale faţa de statutul de
monument istoric.
Din 17 poziţii :
- 2 au dispărut prin demolare: DB-ll-m-B-17558 şi DB-ll-m-B-17691
- 2 au pierdut valoarea de monument istoric prin modificări ireversibile rezultate din
nerespectarea avizului DCCPCN: DB-ll-m-B-17563 şi DB-ll-m-B-17566 (fig. 23, fig . 18)
- 2 au , în zona de protecţie , construcţi i noi, neavizate DB-ll-m-B-17565 şi DB-ll-m-B17561 (fig. 16, fig . 17)
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- 2 sunt în stare critică de conservare
nici o intenţie de reabilitare din partea
proprietarului: DB-l l-m-B-17556 şi DB-ll-m-B17557 (fig . 12, fig . 15)
/ 1,.._~-=- î nu-şi ju stifică prezenta în LMI : DB11-m-B- î 7562 (fig . 14)
- î a suferit şi are prevăzute modificări Fig 5. Plan tip I. Casa nr. 218
necorespunzătoare DB-11-a-A- î 7560
Din
raportarea
numărului
monumentelor din LMI 2004 (17) la cele
existente pe teren în stare autentică rezultă
un procent de 59% , dintre care 20% în stare
foarte gravă .
Bilanţul este dramatic, mai ales pentru
că Malu cu Flori se bucură de notorietate
Fig . 6. Plan tip 11. Casa nr. 355
publică , Zona istorică este inclusă în Legea
Zonelor Protejate 512000 şi în grupa
valorică A a LMI 2004 iar satul a captat atenţia
etnografilor4 şi chiar al publicului avizat
O situaţie şi mai gravă descriu
răspunsurile primăriilor la solicitarea DJPPCN
din 28 022005 de a semnala situaţia din
Fig 7. Plan tip 111. Casa nr. 410
teren a monumentelor din LMI 2004. Primăria
comunei Şotânga răspunde ... s-a constatat
faptul că aceste case din cauza vechimii,
a intemperiilor vremii şi a faptului că
prezentau un potenţial pericol atât pentru
mediu cât şi pentru locuitorii din apropierea
lor, proprietarii acestora au găsit de Fig 8. Plan tip Ilia. Casa nr. 168
cuviinţă să le dărâme, neştiind valoarea lor
ca monumente istorice aparţinând patrimoniului cultural al judeţului Dâmbov~a Şi mai
implicată , primăria comunei Mogoşani răs punde că din cele 8 monumente de pe raza comunei,
6 nu mai există şi nu deţinem date despre felul cum au dispărut.
Dacă multiplicăm situaţia din comuna Malu cu Flori - repetată şi de cea din comunele
Răzvad şi Bărbuleţu , verificate de noi în 2006 - cu numărul comunelor din judeţ (71) şi al
oraşelor (8) , obţinem vizualizarea globală a raportului între realitatea de pe teren şi ficţiunea
Evidenţei Monumentelor Istorice în judeţul Dâmboviţa şi a volumului de muncă calificată pe care
o presupune o Evidenţă conformă cu realitatea.
şi fără

V. Rezultate colaterale
Verificarea LMI 2004 în comuna Malu cu Flori a făcut posibilă o vedere mai amplă asupra
potenţialului patrimonial al fondului construit. Identificarea dificilă a imobilelor clasate a favorizat
cercetarea unor arii extinse, permiţând conturarea unei tipologii planimetrice. Propunerea
4 Colec\ia etnografică constituită în 1976, cu 400 exponate.
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de clasificare ce urmează include şi case neclasate,
prezervate de multe ori mai bine decât cele clasate şi care
permit reconstituirea imaginară a monumentelor dispărute
sau care au suferit deteriorări de tot felul.

V a. Propunere de tipologie planimetrică
Tipul I (fig. 5). Casa cu un nivel, 2 încăperi şi pridvor
pe 2 laturi, ce conţine scara rezervată în soclul de piatră .
Acest tip nu are pivniţă. Fundaţia este construită din piatră
de râu semiecarisată 5 iar parterul din cununi orizontale de
bârne subţiri. Între monumentele clasate este reprezentat
de Casa Sora I. Petre (sf. sec. XIX), nr. 306 (fg. 12), grav
afectată de un incendiu. Reconst~uirea este posibilă dator~ă
Fig. 9 Plan tip IV Casa cu prăvălie nr. 219
casei similare, neclasate de la nr. 218 (fg. 5, fig. 11).
Tipul li (fig. 6). Casa cu 2 încăperi , cu accese
separate de pe un pridvor ce dublează faţada lungă . Acest
tip are pivniţă semiîngropată sub o singură încăpere , cu
acces prin soclul pridvorului. Fundaţia şi pivniţa sunt
construite din piatră , parterul din paiantă iar pridvorul
are balustradă şi stâlpi de lemn. Este reprezentat prin
monumentul clasat Beciul gospodăriei ing. Stelian
T Vâlcu (sf. sec. XIX) , nr. 271 (fig.14), afectat de
reconstruirea pe placă de beton a parterului. Aspectul
casei se poate reconstitui prin comparaţia cu casa nr.
35 5, ne clasa tă (fig. 6, fig . 13).
Tipul III (fig. 7). Casa cu două nivele, cu pivniţă
bipartită , la nivelul solului. Parterul supraînălţat are 2
încăperi ce încadrează o tindă cu cămară , cu acces de
Fig. 10. Plan tip IVa. Casa cu prăvălie nr. 430 pe un pridvor conţinut în plan, pe faţada lungă . Un zid
puternic (soclul pridvorului, prevăzut cu 2 uşi masive)
apără scara ce duce la parterul înalt şi , în acelaşi timp,
pivniţele . Pivniţa şi soclul pridvorului sunt construite din piatră , iar parterul din paiantă . Stâlpii
pridvorului susţin partea frontală a acoperişului prin intermediul unor „capuri " (capiteluri) din
paiantă. Acoperişul în 4 ape, cu învelitoare de şindrilă , are „ţepi " decoraţi cu figurine sau inscripţii
din tablă traforată . Faţadele sunt decorate cu incizii geometrice în tencuială. Această structură cu
caracter de fortificaţie este larg răspândită în zona Câmpulung Muscel (satele Runceasa şi Lăicăi
- azi Malu cu Flori erau, la 1900, limita nord-estică a judeţului Muscel) 6. Tipul este reprezentat în
Muzeul Satului „Dimitrie Gusti" prin casa din Stăneşti Argeş7. O casă similară , din Lereşti-Muscel
Piatra este larg folosită în zidăria caselor din Malu cu Flori până pe la 195'.l. Conform "Marelui Dic\ionar Geografic
al Românie( voi. li, 1899. În sat nu sunt carie re de pia tră dar prin coaste şi râpi se g ăseşte pia tră foarte bună
de constructie.
6 Marele Dic\ionar Geografo al României, 11, 1899, IV, 1901, V, 1902
7 GHEORGHIU Adrian, Scara de acces ca formă arhitectonică în arhitectura populară românească, în RMM seria MIA
1976, p 13, fig 43. şi p. 17 Casa din Stăneşti este catalogată drept casa musce/eană, avân d scara ascunsă În
parapetul să /ii; formând o unitate cu parapetul să /H muscelene, ea Însăşi specifică .
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Vb. Omisiuni LMI
între omisiunile din LMI 2004 în care se înscriu casele valoroase pe care le-am inclus în
tipologia de mai sus, verificarea pe teren a mai surprins absenţa din evidenţe a fântânilor cu colac
monolitic de piatră (fig. 29), hambarele monumentale pentru fructe şi fân din anii 1930-1940 (fig.
30) şi mai ales a Crucii de piatră cu inscripţie chirilică din 1722, aflată în curtea Filofteei Butnaru,
nr. 272 10 , probabil locul cimitirului vechii biserici din Runceasa (sat înglobat în Malu cu Flori),
amintită ca ruină în Marele Dicţionar Geografic al României 11 (fig. 31 ). Crucea este ignorată
şi de Mihai Oproiu în amplul său repertoriu de inscripţii 12 , ca şi Crucea de piatră din curtea
lui Ion Popescu, nr. 273, cu inscripţie în alfabet de tranziţie , datată 1856 (fig. 32) 13. Aflată în
apropierea crucii din vechiul cimitir (şi presupusei biserici vechi), crucea din 1856 a fost aşezată
probabil pentru a nu fi uitat locul sfânt, odată cu construirea pe alt amplasament a noii biserici,
„Sf. Nicolae", în 1857.
Vc. Completări LMI
O ultimă contribuţie la Evidenţa monumentelor istorice din comuna Malu cu Flori, prilejuită
de verificarea LMI 2004, este detalierea componentelor Zonei istorice DB-ll -a-A-17560:
Nr. 3. Casa cu prăvălie Gheorghe Blidaru, 1926
Nr. 4 Casa cu prăvălie (brutărie) Vasile Oprea, 1923
Nr. 5. Casa cu prăvălie Spiridon Corbu, 1923
Nr. 7. Casa cu prăvălie (băcănie) Gheorghe Ceauşescu , 1913
Nr. 8. Gospodăria Filofteia şi Maria Marin, 1900 şi troiţa 1898 ctitorită de Petrache Vâlcu
Nr. 9. Casa cu prăvălie Ion I. Diaconescu, cu inscripţia 1909 pe giruetă şi iniţiale pe
fronton
Nr. 139. Primăria şi Şcoala , 1925 pe terenul donat de familia Diţescu , cu Monumentul
Eroilor căzuţi pe câmpul de onoare în războiul pentru întregirea neamului 1916-1918, din 1927.

VI . Concluzii
Clădirile clasate ca monument istoric în satele comunei Malu cu Flori reprezintă rezultatul
unei selecţii făcute în regim de urgenţă . Ca peste tot în ţară , se resimte lipsa unei Inventarieri
sistematice a patrimoniului arhitectural.

°

Crucea figurează cu datarea 1722 într-o listă de patrimoniu a primăriei iar localizarea dată este grădina Blându Virgil
(fostul cimitir) sat Runceasa ; deşi inscripţia este ilizibilă în cea mai mare parte, datarea se păstrează pe faţa sud: 7230
(1722).
11 Marele Dicţionar Geografic al României , V, Bucureşti , 1902
12 OPROIU Mihai, Inscripţii şi însemnări din judeţul Dâmboviţa , Târgovişte , 1997, voi III. Comuna Malu cu Flori apare
la p. 104-111 , dar cele 2 cruci nu sunt amintite.
13 Transcriem textul inscripţiei : IC/XC/Nl/KA Întru nu/mele ta/tălui şi I al fiului/şi al Du/hului Sf./ ridicatu/sa acea( stă)
cin/stilă/ cruce de/ robi lui/ D(umne)z(eu) Gheorg./ PP. SfeUcu şi soţi/ea sa Pa/raschiva/ cu fii lor/ spre veş/nică pol
menire./ 1856 noe 1. Pe faţa nord: Vii/ Nikola/ Niaga/ Rada/ E/riţa./ Marg(hi)oala , Gher/ghina/ lo ....te (răzuit)/ Andrei/
Ereu Ko/standin/ Ana/ Scarla(t)/ Maria/ Ioan/ Nicola/ Păuna. Pe faţa sud : Mo~i/ Sfetku/ Ereu/ Stanka/ Eriţa/ Bucura/
Stanca/ Ion Ba/dia Co/standi/ Ni ac şa/ Voica/ Iona/ Maria/ Stoian/ Stanka/Slamia/ Opria/ Lica/ Gheorghe.
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Abstract
Verifying the List of Historic Monuments in Malu cu Flori commune,
Dâmboviţa County, 2007
The site check-up of LMI 2004 (List of historic monuments - 2004) for the commune
Malu cu Flori, Dâmboviţa county, revealed important non-conformities concerning the Records,
starting with the postai address and location on the town planning, to the preservation of the
registration as a monument and even to the physical existence of the filed monuments. The
documentation received from the territory for the amendment of the List of historic monuments
in view of its publishment during 2008 has revealed the local authorities weak knowledge of the
estate patrimony. The conformity between the monuments status stipulated in LMI 2004 and
their actual status is 59%. The records check-up implied inventory operations (which should
have been previously performed), and thus it was possible to sketch a typology of a vernacular
architecture and to identify new precious elements of built-up patrimony.
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