ARHITECTURA "G A LĂTE
ANĂ D E LA SFÎRSITUL
SECOLULUI
'
,
AL XIX-LEA SI
INCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA
•
STELUŢA-VIORICA PISICĂ

Pornind de la conv ingerea că acţiunea
de ocrotire şi va lor ifi care a patrimoni ulu i
arhitectural este asigurată de c un oaş
terea a ceea ce s-a construi t şi a felului
cu m s-a co nst ruit într-o etapă sau alta
ne-a m propus să a nali ză m o serie de
edific i i: sedii ad ministrative, institutii social-c ulturale, spitale, şco li, loc u inţe particulare ri di cate la G a l aţ i la răscr u cea dintre
ce le dou ă veacuri, evidenti ind modul în care
trăsăturile specifice ale' arhitect urii din
jurul anului 1900 s-a u materializat în
condiţiile economice şi sociale ale oraş ului Galaţi, mare centru industria/ şi
comercia l.
Po s ibil ităţile economice pe care le
avea oraşul Galaţi la sfîrşi tul seco lului
al XIX- iea au permis edililor să ia în
discuţie şi să procedeze apoi la aplicarea
unor măs uri concrete de modernizare .
În acest se ns, în anul 1893 muni cipal itatea a aprobat Regul amentul pentru
construcţiuni şi alinieri al Oraşului Gal aţi , prin care oraşul se împărţea în trei
ocoa/e, se stab ilea l ărg im e străzi lo r princi pale între 12 şi 16 m, iar a străzilor
sec und are între 10 şi 12 m. În ocolul I
se puteau face numai construcţii din

cărămidă, pe temei ie de piatră sa u beton,
în ocolul li se permiteau şi co n str ucţii
din paiantă, da r nu la stradă. Indicaţiile
cu privire la îngrădiri şi î ntreţinere a
trot uarelo r u r măreau ş i ele înfrumuseţarea oraşului. Regulamentul cuprindea
ş i măs uri de protecţia muncii referitoare
la con struirea sche lelor fixe. Condiţi i i e
de higien ă şi ' sa lubritate erau ob ligatorii
pentru toate construcţii le din orice cartier. Regulamentul pentru constr u cţiuni
şi alinieri al oraşului G a laţi s-a votat de
către Con siliul comunal în şe dinţele din
12 şi 17 aprilie 1893 şi s-a sancţio nat
prin Înaltul Decret Regal nr. 2585 din
26 iunie 1893. 1
Ca urmare a intrării în vigoare a acest ui Regulament s-a instituit o com isie
co munală compusă din trei consilieri
com un ali, inginerul şi arhitect ul oraşu lui
precum şi med ic ul de cvarta l.
În perioada următoare, a rhitecţii au
av ut de răspuns uno r funcţiuni di verse
i mpuse de o soc ietate în plină asce nsiune.
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A r hi tecţii

cu st udii în mari le oraşe ale
Europei au adus cu ei idei novatoare care
frămîntau continentul, dar pe care le-a u
îmbinat cu puternica tradiţie române ască , reuşind o integrare armonioasă
în reali zările lor arhitectura le.
La sfîrşitul secol ului al XIX-iea, da r
mai ales la încep utul seco lulu i al XX-iea
se construieşte mult, întregul oraş exprimînd clar concepţia de viaţă şi moda
epocii. Se construieşte din materiale
durabile : piatră sa u cărămid ă, îmbrăcate
cu ten cu i a l ă şi acoperite cu decoraţii
cu st uc.
Programele noi de arhitectură, impuse
de societatea gălăţeană în plină dezvol tare ş i afirmare, au perm is realizarea
unor c lădiri impoza nte, cu pondere în
peisaj ul urban . Im portante sedii administrati ve , locuinţe, s paţii comerciale, const ituie mărturia evoluţiei arhitecturii în
această perioadă, ar hitectură în ale cărei
ex pres i i var iate, ornamentul de origine
florală sa u geometrică devine o caracterist i că importantă .

În primii ani ai seco lului al XX- iea
s-a u constr ui t la Galaţi cîteva clădiri
reprezentative şi pentru oraş, dar şi

Palatul administrativ (arh . Ion
Mincu)
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Edi flciu din str .

Pentru opera marilor arh itecţi ca re le-a u
Proiectat: Palat ul ad mini strati v, az i sediul
Prefe ctur i i judeţului G a laţi, opera ar hi tectului Ion Mincu, Palatul j u st i ţiei , azi
sediul Uni vers it ăţ ii din G a l aţi, rea li zat
după proi ect ul arhitect ului Grigore Cerche z şi Palatul n avigaţie i după proiectul
arh itect ulu i Petre An tonesc u. Tot ar hi tectu lui Petre Antonesc u îi aparţine şi
proiectul catedra lei ortodoxe din G a l aţi.
Repreze ntative pentr u arhitectura de la
sfîrş itul seco lu l ui al X IX -iea - începutul
secolul ui al XX-iea sînt şi Palat ul episcopa l, azi sed iul Mu ze ului de artă, fost ul
sedi u al Comi sie i Europe ne a Dunări i,
azi Bib i ioteca «V . A. Urechi a», sediu l
B ănc i i N aţ ion a l e, suc ursa la G a l aţi , şi alte
clădir i.

În domeniul co n st rucţiilo r ing in ereşti
se evidenţia ză silozul pentru cereale,
co nstruit de Anghel Sal igny la sfîrşitul
seco lulu i al X IX-iea.
Palat ul admi nistrativ realizat în anii
1904- 1905 după proiect ul arh itect ului

Io n Mi nc u, reprezintă una din tentativele
sa le de a crea o ar h itect u ră mon um entală ro m ânească. Întru cît c l ădirea se situa
ca scară într-o a ltă categorie de valo1·i
decît ar hitect ura de locuinţe, Mincu pără
seste modelele oferite de acest din urmă
pr~gram, socotite poate de el inadecvate unui proces de monumentalizare,
situîndu-se pe l inia reprezentanţilor stilului 1900 de a crea forme inedite . 2
Clăd i re mon um entală , Palatul admi ni strativ se d ezvo l tă pe un subsol înalt,
parter şi meza nin, grupate într-un prim
registru ş i etaju l bogat decorat - cel
de-a l doilea regi stru. A cces ul se face
pe faţada principală, un de la ni ve lu l
primului regist ru se afl ă o triplă arcatură în pl in cintru care marc h ează intrarea. La nive lul etaju lu i , fere stre le şi
u şi l e de ieşi r e la balcoane au arcat ură

Dom nească ,

nr. 67

în acola dă şi o bogăţie decorati vă rea li za t ă
din butoni, discur i, ocniţe co ncepute de
Min cu în spiritul arhitect u1·i i tradiţio n a l e.
Pe faţada c l ădirii se mai află d o u ă statu i
rea li zate de sc ulptoru l Frederic Storck.
reprezentînd « Ind ust ri a» ş i « Agric ul t ura». d o uă steme de bronz ş i un ceas
ca re marc h ează fiecare oră cu o frază
muzica l ă din va lsul «Va luril e Dun ări i» .
La interior, o scară de onoare co nduce
din ho 'ul ce ntra l către sala de consili u
decorată cu pi ctură şi cu lambriuri ş i căt r e
cabi nete.
Pentru reali zarea pa latului ju stiţ ie i,
gălăţen ii au co laborat cu un alt ma r e
arhitect român, Grigore Ce rc hez, rare,
a l ăt uri de Ion Min cu,'a fost creat orul unor
opere de mare va loa 1·e în care se manifestă puternic influenţa arh itecturii noastre ro m â n eşti .
Fostul palat de justiţie (191 1 - 1923),
act ualul sediu al Uni vers it ăţi i găl ăţe r. e , se
remarcă ln pei sa jul arhi tect ural al oraşu lu i prin monumental itate ş i origi nali tate. Faţada pri n cipală înca drată de cel e
două ar ipi
laterale a perm is ev iden ţierea unor note caracteristice ale constr ucţiei: un demi sol înalt, separat de
parter pr int r-u n brîu puterni c cu mot ive
vegetale, ferestre larg i cu ancadramente
bogate, dar mai ales scara ş i uşa de acces
marcată de o arcatură trilob ată. Ace l aşi
motiv al arcat ur ii tril obate se repetă la
dimen si uni mai mi ci la ni ve lul co rni şei .
La interior se d e t aşează sa la paşilo r pier-

2

Curinschi Vero na, Istoria arhitectur ii fn
Editura Tehnică , Bucur eşti , 1981,
p. 288.

Romdnia,

Clădirea Rectoratului Unive rsităţii (fo stul
Palat al justiţi ei ), sa la paşilor pierduţi (arh.

Grigore Cerchez )
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duţi cu decoraţii realizate din st u catu 1·ă

Dintr-un fond pu s la di spoz iţi e de Spiru
Haret, s-a construit între anii 1898 - 1901
impunătoarea clă dire penti-u Şcoa l a Normală « Costache Negr i». În aceeaşi per ioadă s-a co nstruit ş i clădi rea seminar ulu i
« Sfîntul Andrei ». azi sedi u al Liceului
sanita r.
În an ul 1896 s-a co nstruit c l ădirea
şco lii gene1·a le nr. 24 (fosta şcoa lă domne ască nr. 1 înfiinţată ca instituţie în
anul 1832 de domnitorul Mihail Sturdza.)
Majoritatea şcoli lor ridicate la sfîrşi tul
secolului al X IX- iea şi încep utu l secolului
al XX-iea respect ă pl an ur i le tip aprobate
pentru acest gen de edificii .
În perioada celo r trei ma ndate mi ni steri ale ale lui Spiru Haret s-a u construit
în judeţul Covurlui 28 local uri şco l are 6 •
Evo I uţia vieţii economico-sociale precum şi c reşterea num ăr ului de locuitori
au determinat co nsti-uirea mai multor
spitale. Astfel, în timpul războiului pentru
independenţă, prin subscr ieri parti cul are
ş i cu activitatea neobo si tă a unui colect iv
condus de dr. A . Serfioti s-a co nstruit
Spitalul «Elisabeta Doamna ». azi Spitalul muni cipal nr. 1. În ce l de al nouălea
deceniu al seco lului al XIX-iea au în ceput

şi

fe roneria de la lum inatoare.
Oraşul G alaţi se poate mîndri cu ex istenţ a în patri mo niul său arhi tect ural a
d ouă edificii realizate du pă proiectele
arhitectu lui Petre Antonesc u: palat ul na v igaţiei şi cat ed ra la ortodoxă.
C l ădi r ea palatu lui na v igaţiei (191 2) este
executată d in cărămi dă cu pl a nşee din
beto n arm<Jt. O ca racteri s tic ă determi nată de natura terenului sînt funda ţ iil e
sta bi I ite pe piloţi . Ş ar pa nta acoperişului
este exec utată din lemn şi are o strea şină largă pe conso le ş i căp rior i de stejar.
Decoraţia exterioa r ă se in s piră de la
arhitectura tradiţională, da r cuprinde ş i
elemente speci fi ce n avi gaţi ei: frînghii şi
noduri.
Proiectu l de exec uţie al catedralei ortodoxe este rezultatul unei colaborări între
ar hitecţii Pet re Antonesc u şi Şt efa n Burcuş. În general. di s poz iţia planimetrică
este conce pută co nform ce lei tradiţionale
a bisericilor munteneşti cu o singură
c upolă şi fără absi de laterale. Con s trucţi a
catedralei ortodoxe a început în an ul 1906
şi s-a încheiat în anul 1917.
În domeniul co n st r u cţ i ilor inginereşt i ,
în oraşul Galaţi există unul dintre pri mele silozuri din beton armat, a cărui
proiectare a în cep ut în anul 1884 şi aparţine em inentului creator de şcoală inginerească Anghel Saligny, iar construcţia
a încep ut în anu l 1889. Silozurile de la
G a l aţi şi Brăila au proiecte ase mănătoare ,
au fo st concepute din ce lul e verti ca le
hexagonale cu latu ra de 1,80 m şi în ăl 
ţ imea de 17,00 m. Silozul se constituie
dintr-un corp avînd în plan gabar itul de
30X120 m şi o înălţime de la s uprafaţa
terenului de pe ste 23 m. Cota fund aţ i e i
este la - 9,50 m.
Dezvoltarea economiei capi taliste a fost
urmată imediat de necesitatea pregătir ii
forţei de muncă în stare s ă participe act iv
la proces ul de producţie. La s fîrşitul
secolului al XIX-iea, învăţămîntul româ nesc a cunosc ut o perioadă de înflori re
în care mini str u a fo st Spi r u Haret. În
anu I 1896 s-a înfiinţat « Casa şma lelo r»
care avea menirea de a ajuta şi supraveghea zi direa loca lu r ilor de şco l i, precum
ş i de a acorda îm prumuturi în acelaşi
scop 3, În cal itate de mini stru al cultelo1·
şi in strucţiei publice. Spiru Haret a vizitat de mai multe or i oraşul G a l aţi şi judeţul Covur lui, sprijinind cu vor ba sau cu
fapta dezvoltarea î n văţămî ntului . În timp
ce Spiru Haret era secretar general a.I
învăţămîntului, corpurile legiuitoare au
votat un credit de 20 milioane lei pentru
co nstru cţi a de clădiri şco lare. Din acest
fond s-a alocat suma nece sară pentru
act ual ul imobi l al Liceu lui « Vasile Alecsa nd ri» din G a l aţi, a cărui con s trucţie a
început în se ptembrie 1888. şi a fost
terminată în martie 1890 ' ·
3 Mihai Popescu, Casa Şcoa / e/or şi d-l Sp iru
Haret ca ministru, în «Spi ru Haret. Ale tale dintre
ale tale », Tiparul şi editura Inst itutu lui de arte
grafice Carol G ă bl , Bucureşti , 1911 , p. 814 .
' Gh . Ştefănescu, Legăturile lui Spiru Haret cu
Ga/afiu/, în « Danubius ». nr. 8- 9, G alaţi, 1979 ,

p. 259.

lucrările de construcţie a Spitalului militar din Galaţi, care s-a ina ugurat în anul
1884 şi ca re se remarcă prin notele specifice ale arhitecturii de acest gen din
epocă 7 • În aceeaşi categor ie se înscrie
şi construirea Spitalului Sf. Spiridon în
anul 1890, azi Spitalul T.B.C. 8 • şi a Spita lului israelit inaugu rat la 15 noiembrie

1903

7

5

Ibidem, p 370 - 371.
8
I. C. At a nas iu, Spir u Haret, Influenţa sa fn
judeţe l e Cov urlui şi Tulc ea , în « Spi ru Ha ret .
Ale tal e din tre ale t ale » . Institut u l de arte grafice Carol Gabi , Bucureşt i, 191 1, p . 1102 -

11 03.

°.

Dar cea mai ev id entă evo l uţie a arhitect urii de la sfîrşitul seco lului al XIX-iea
- începutul seco lului al XX-iea se mani festă în domeniul reşedinţelor particulare.
Locuinţele particulare sînt unifamiliale,
în general în regim de co n strucţie pe un
singur ni vel , uneori dem iso l, parter şi
m a nsard ă. Exi stă cîteva care au subsol,
parter şi etaj. Casele au ziduri groase de
30- 40 cm şi cup rind între 5 şi 8 camere,
cu s uprafeţe ce va riază între 25 şi 40 m.p.
Di spoz iţ ia planimetr i că a caselor cupr inde
un vestibul, un hol centra l care dirijează
c irc ulaţia spre camerele de primire şi
spre culoarul sa u scara care conduce spre
atenan se.
Intrăr i le acesto r case, care se vor cît
ma i so mptuoase, sînt uneori străjuite de

Arhivele

oraşului

statului G ala ţ i . Fond primăria
anul 1882, dos. 85 şi anul 1883,

Galaţi,

dos. 236.
8 Dr. Piaseski, Spitalul Sf. Spiridon din Galaţi.
Dare de seamă ·pe anul 1890, Bucureşti, 1891.
9 Arhivele
statu lui Ga l aţi, fo nd prim ăr ia
o r·aşului Ga la ţi, 1889, dos. 1 , 1987, dos. 185.

•
Biserica (o rti ficată
« Precista ». 1647
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·-Casa din
coloane cu capitele compozite ş i frontoane bogat decorate (casa ge nera lului
Al ex. Cernat , str. Dom n ească nr. 80,
imobile le de pe str. Domnească nr. 53,
67. 70, imobilul de pe str. Culturii , nr. 12,
casa pictorului Nico lae Mantu , str. Al. I.
Cuza, nr. 44). Uneori decoraţia de la
frontoane se re ia la ancadramente le ferestrelor (imob il ele de pe st r. Gării , nr. 26,
str. Domnească, nr. 67, st r. Prim ăverii
nr. 10 ş i 64) .
Ce le cîteva trepte de acces spre vest ibul sînt acoper ite cu o copertin ă din fi e r
forj at ş i st i c l ă , în fo r mă de sco ic ă : imob il le de pe str. Domnească nr. 53, str.
G ă rii nr. 26, str. Culturii nr. 12, str. Mih ai
Br:av u nr. 30 ş i altele. Scara de acces este
un eor i lu m in a t ă cu do u ă fe linare de epocă
(str. Culturii, nr. 12), iar uşa de la intrare
este conso lid ată cu feronierie cu mot ive
vegeta le (st r. Cul t ur ii, nr. 12, str. Domn ească nr. 70 şi nr. 80 şi alte le).
D acă acces ul s face prin faţada latera l ă ,
atun ci faţada prin c i pa l ă este prevăzută
cu un balco n sa u cu un foi şor din care poate
fi pr i v i tă strada : (Casa Robesc u, str.
Mihai Brav u, nr. 28, str. P r imăve rii nr.
10, str. Domnească nr. 51). Une le l oc uinţ e
particul are au către curte terase deschi se
(st r. G ări i nr. 62, str. Domnească nr. 67
şi nr. 80), uneori acoper ite cu st i c l ă (str.
Domneacă nr. 70) alteori închi se ş i cu
geam lîc (str. Cu lturii nr. '12).
U ş il e holului centra l de prim ire ca ş i
cele ale ca me re·lor a l ăt urate acestuia a u

str.

Domn ea scă.

-

nr. 70

Casa Robescu, detaliu

Dispensaru/ de
rii, nr. 12

antituberculoză,

str. Cultu-

•
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partea s uperioară din stic l ă de foarte bună
ca litate, cu motive vegetale în deco r
(str. Domnească nr. 53) sau cu oglinzi
(casa generalului Alex. Cernat. str. Dom nea scă nr. 80) . Uneori deasupra holulu i
ce ntral este un luminator care permite
iluminatul natural (st r. Domnească, nr .
53 , casa generalului Alex. Cernat, str .
Mihai Brav u, nr. 30).
Ho lul ce ntral ca şi camerele de primire
din jur au pe plafoane, uneori ş i deasupra
u ş i lor, stucaturi care reprez in tă flori sau
scoici, frunze de stejar, frun ze de v iţă de
vie ordonate în rozete de mijloc sa u în
che nare (str. Gării nr. 26, str. Domnea scă
nr. 51. 53, 67, str. Primăver ii nr. 10
ş i 64) .
Pl afon pictat în întregime am g ăs i t
doar la imobilul de pe str. Domneasc ă nr.
53, unde pi ctaţi sînt şi cei do i pereţi
laterali ai vestibulului şi parţial în partea
s uperioară a pereţilor holului ce ntral al

casei de pe str. Mihai Bravu, nr. 30. Şi
într-un caz şi în ce lălalt pictura reprezintă num ai moti ve vegetale. Se pare că
a existat pictură şi în holul Casei Robescu
şi cel al casei de pe str. Gării, nr. 53.
Evidenţiindu-se mu lt faţă de celelalte
reşedinţe particulare, Casa de pe str. Domnea s că nr. 53 are un t avan casetat cu
moti ve decorati ve realizate din stucatură
în fiecare casetă, are o cameră cu mobi l ier de epocă şi o cameră ai cărei pereţi au
fost acoperiţi cu tapet din care se mai
păstrează un sector care a avut o stare de
conservare mai bună .
Cele mai multe dint re ca merele de
primire ale locuinţelor pe care le prezentăm au sobe din teracotă sau faianţă
cu cahle albe sau colorate unele simple
altele bogat decorate cu moti ve florale
sa u ani mal ie re. armon izînd u-se cu stucatura plafoanelor (Casa Robescu, imobi lele de pe str. Mihai Bravu, nr. 30, str.

G ăr ii nr. 26, st r. Pri măverii nr. 8 şi nr.
10). Uneori sobele au un meda li on ce ntral
cu o scenă de vî năto are.
Posibi Iităţ i le materi ale, dar mai ales
gust ul pentru frumos au făcut ca fami lia
care a c umpărat casa generalului Alex.
Cernat să instaleze în holul centra l o
o rgă la care în anii 1910 ş i 1921 a cîntat
ş i George Enescu cu prilejul unor vi zite
la Galaţi.
În casele care se dezvoltă pe două
niveluri, uneori scara interioară are o balustradă din fier forjat cu modele di verse (str.
Culturi i, nr. 12, st r. Domnea scă, nr. 51).
Respectîn d indicaţiile conducerii oraş ului, dar ş i pentru a crea o im agine fr umoasă, cele mai multe dintre reşe dinţele
particulare au către st ra dă garduri din
fier forjat, unele dint re ele avînd o bogată
orna m e n taţi e
(str. Domnea scă nr. 70
şi 80, str. G ăr i i nr. 26 şi 62, str. Mih ai
Brav u nr. 28 şi 30, str. Cultu rii , nr, 12
şi multe altele).
În cat egoria loc uinţelor particulare se
evidenţiază « Casa Robesc u » de pe str.
Mihai Brav u, nr. 28, care, pe lîng ă faptul
că reuneşte cele mai multe dintre caracteri stici le prezentate mai sus se detaşează printr-o decoraţie e xte r ioară din
c eram ică pol icro mă re a li zată de arhitect ul Ion Mincu. Amplasată îri zona brîului
ca re delimitea ză parterul de etaj, dar
mai ales în zona cornişei, decora ţia se
aseamănă cu cea de la « Casa Lahovary »
şi «Bufetul de la Şo s ea» din Bucureşti.
Pe laturi le de sud şi de vest, la ni ve lu I

etaj ului sînt două foişoare ai căror stîlpi
au o frumoa să sc ulptu ră în lemn in spirată din arta pop ul ară românea scă.
Paralel cu con strucţiile admini strative
sa u l oc u inţe l e mari lo r industriaşi ş i comerc i a nţi sa u reşed inţele de la oraş ale mari·o r boieri, pe străz ile 1 Mai, Dornei sa u

Casa Robescu din
str. Mihai Bravu,
nr. 28

Orga din casa generalului Alexandru
Cernat, str. Domneas că nr. 80

pe cele din zona pieţei centra le sa11 a
portului apar constr u cţ ii mai mici cu pră
vă lii la parter şi locuinţe la eta j, c l ăd i r i
îngu ste cu mici s p a ţii comerciale. La
ni ve lul etajului au un eori un ba lcon cu
ferone rie către stradă sau o tera să · cu
geamu ri le spre curte.

.. .

;l')I .
t~~
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'·•

.~ .

Farma cia Tin e, str. Primăverii nr. 64, detaliu
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Clădirea

Muzeu/ul de

arcă,

str.

Domnească,

nr. 141

În categori a cons trucţiilor cu o desti naţie specială se înscrie şi imobilul de pe
str. Al. I. Cuza, nr. 43, care se pare că
a fost han. Con str ucţi a se dezvoltă în
jurui unei curţi interioare, acces ul făcîn 
du -se printr-un gang deas upra căr ui a etajul este continuu. Către curtea interioară ,
toate încăperi le au ieşi re pe o terasă
înch i să cu geamlîc. În fero neria de deasupra uşii de intrare în curte se consem nea ză anu I 1882.
Prezentarea pe care am făcut-o un or
edificii construite la G a laţi la răscrucea
celor do u ă veac uri evidenţiază prin diversitatea ei preocupă rile multiple şi co mplexe ale cetăţen ilor oraşului, posibilităţile lor materiale ş i evo luţi a gustului
lor pentru îmbinarea utilului cu frumosul.
Am prezentat de ase menea, c l ădir i
concentrate mai ales pe străzi le Dom nească şi Mihai Bravu, edificii re prezen tati ve pentru epocă şi care pot oferi
arhitecţilor un mate rial temeinic de studiu în vederea unei integrări corecte a
noilor construcţii în patrimoniul dej a
existent,

dan s une etape quel conque, nous nou s
sommes

propose d'analyser toute

une

serie d'edifices: sieges admini stratifs, eta_
bi issements sociaux et culturels,

h6pi -

taux, ecoles. demeures particul ieres d res se

a Galatzi

au carrefour des deux si,ecles

en relevant la fac;on dans laque/le Ies traits
specifiques

a

I 'architecture des an nee

Palatul navigaţiei
(arh . P. Antonescu), faţadele de
sud-vest
L'archltecture de Galatzl
fin du XIX-eme sfecle
et au debut du XX-eme

a la

Resume

1900 se sont conc r etises dans Ies cond itions eco nomiques et sociales de la viile
de Gal atzi, grand centre industriei et
commercial .

Către

cititorii

noştri:

D intr -o regretab i lă eroare la pag. 63,
rînd 11 ş i 13, col. a li a,
din numărul anterio r al rev istei
au a p ă r ut cuv intele :
... in co mpetenţă .. • î n loc de : c om p etenţă
. .. s-a doved it . . . î n loc de : nu s-a
dovedit

En partant de la cert itude que I 'action
de protection et de valorisation du patri moine architectural est assuree par la
connaissance de ce qu'on a construit et
de la maniere dans laquelle on l'a fait
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