
REMONTAREA UNOR PIESE ISTORICE ÎN INCINTA 
ANSAMBLULUI GHICA-TEI * 

"1 n contextul complex al lumii contemporane, exi ste nţa mediu
lui construit include elemente deve nite mai numeroase dar 
şi mai diferenţiate calitati v. Acestea pot fi rezultatul unei 

sc himbări de mentalitate în aprecierea va lor ii ş i im portanţe i 
substantei construite, schimbare care, dintr-o fază l ate ntă, contu
rată de' secol e , a intrat de aproape două decenii într-o fază de 
evoluţie accelerată. Unul dintre elemente le fundamentale ale 
noii mentalităţi îl reprezintă inversarea raportului dintre durata 
(obiecti vă) de serviciu a clădirilor şi dorinţa (subiecti vă) a bene
ficiarului de a o prelungi, sub cele mai di verse forme. 

Între for mulele de perpetuare a existenţei un or amenajăr i , 
c l ădiri sa u ansamb luri, reconstituirea se înscrie pri nt re cele cu 
veche tradiţie. Este sufi cien t să se reamintească de numeroasele 
st udii datînd din Renaştere, dar înmulţindu -se după perioada 
barocă , îndeoseb i în tot cursul secolului al XIX-iea. Reconsti-
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ale acest ui din urmă gen de reconstituire au re zultat şi în cazul 
propunerii de remontare în ansa mblul Ghi ca-Tei a unor piese 
litice provenite de la Pantelimon. 

În cursul demolării bi sericii (1985) din incinta fostului spital 
Pantelimon au fost rec uperate piese de construcţie şi alte obiecte 
de va loare doc um e nta r-i stori că (executate din marmură, piatră 
şi lemn) care , confor m recom andărilor forurilor competentE', 
au fost transferate în in cinta bi sericii Ghica-Tei, urmînd să fi e 
remontate (cf. DCS 120/1981 ). În aceeaşi in c intă era depozitat 
un numă r de stîlpi de lemn cu ca pitele provenind de la foişorul 
cu fîntînă din grădin a spitalu lui Pantelimon, demonat anterior. 

Amb ele c l ăd iri de la care au rezultat aceste piese erau însc rise 
pe li sta monumentelor de c ultură (Edit ura Academiei, 195fi), 
fiind înregistrate în li stele rece nte sub numărul 41 B297 (biser ica 
Mi'năst irii Pa ntelJ ~on) şi 41 B 298 (ruinele foişorului cu fîntîn ă.) 
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tuirea teoretică a unor constru ct ii babiloniene sau din ant ichi 
t atea egipt~ană, dar mai ales a ~no r c l ădiri sa u ansambluri din 
vechea Grecie ori Rom a antică a preocupat un mare număr de 
ar hitecţi •. arheologi şi istor ici de artă din ultimii aproape 200 
de ani . I n parâlel s-au realizat şi recon st ituiri pract ice, îndeosebi 
parţiale, la clădiri unde se mai păstra l,J in situ elemente originale. 
ln practica mai recentă, avantaj ată de progresele înregistrate 
în ' tehnicile de construcţie (sau cele asimil abile), se întîlneşte, 
în cazuri obligate, ş i soluţ i a . reconstituiri lor ident ice sa u ve ro
simile pe alte amplasamente decît ce le îniţiale. Di verse va ri ante 

* Note pe marginea proi ectulu i „Va lori fi carea ş i conservarea în incinta 
bise ricii Ghica-Tei a obiectivelor de interes istoric prove nite de la fosta 
Mănăsti re Pantelim o n", întocmit în Atelierul de Ce rceta re, Proi ecta re 
ş i Microproducţie al Institutului de 'Arte Piasti ce „Nicolae Grigo resc u" 
Bucureşti . Autori: arh . P. De rer, a r h. D . Marin, arh. P. Fe lican, a r h . 
o. Curta . 

Pro punerea de completare şi punere în va loare a „Nec ro polei Ghicu-
1 eşti lo r care face obiectu I prezentului artico 1 ·a fost respinsă de fostu I Consi Ii u 
a l Cultu r ii ş i Educaţiei Socialiste pe baza unpr argumente de detaliu. La 
reco mandarea factorilor responsa bili de atunci, piese le aduse de la Pante
limon au fost răspîndite în tot oraşul Bu c ureşti . Aşa se face că răm ăş iţel e 
pămîn'teşti ale domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica au rămas uitate la 
a nsamblul Ghica-Tei, în tim,P ce monumentu l ~ull erar (executat în Ita\ ia) 
a fost dus ·1a: no ul sediu al Muzeului · Militar Central . 
Text ul de faţă este cel propus spre publicare în 1987 la aceeaşi rev i stă. 
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1. Planul ansamblului GHICA-TEI 
cu pro puneril e de inte rvenţi e. 
(Desene: Dan Mar in, O vidiu Curta, 
Victor li i eş iu ). 

Biseri ca fostei Mănăstiri Pantelimon fusese construită între anii 
1735- 1750, iar foişorul cu c i ş mea dat a din prima jumătate a 
secolului al XIX- iea . 

Alegerea ansamb lulu i Ghi ca-Tei pentru remontarea ş i repu
nerea în valoare a pieselor istorice recuperate de pe insula 
Pantelimon nu a fost întîmp l ătoare: aici se află mormintele unui 
număr de membri ai fami li ei Ghica (foşti domnitori şi demnitari), 
ca re au ctitorit si biserica fostei Măn ăstiri Pantei i mon. 

Ansamb lul Ghi
0

ca-Tei se compune din fostul palat Ghi ca (actual
mente transformat în local de a limentaţie publică) şi biseri ca 
Înălţa rea Domnului (sec. XVlll-1833), fi ecare în incintă proprie . 
Incinta bisericii are forma unui dreptunghi cu laturile aproxi
mati v de 39 ,O x 56 ,O m, clădi rea de cult şi necropola fiind si tuate 
în jumătatea de vest (39,0 x 28,0 m), )a care se adaugă şi turnul
c lopotn iţă cu planul de 8,5 x 8,5 m. ln stînga accesului principal 
(dinspre est) se află vechea casă parohială- parter cu plan 
11,5 x 11,0 m, continuată cu anexe (14,5 x 4,0 m). Zonele laterale 
rondului şi în vecinate zi dului de incintă sînt bogat plantate cu 
arbori (foioase) şi plantaţie joasă (conifere). În partea de sud a 
rond u.1 u i s-au depus în pri mă vara 1985 resturi le pămînteşti ale 
lui Alexandru Dimitrie Ghi ca ad use de la Pantelimon (peste 
ca re urma să se monteze monumentul funerar!). 

În incinta bi sericii Ghica-Tei se află (în afa ra clădirii de cult) 
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un n u măr de piese istor·ice valoroase , căro ra li se vo r ad ă uga 
cele adu se de la Pantei i mon. Starea acestor piese ju st ifi că I u cră ri 
ce reparaţ ii ş i prot ejare, eventual chia r înloc ui rea cu dup licate 
şi dep un e1·ea înt r-un lapidarium. Pi ese le mai importante sînt: 

- monumentul Mar iei Ghi ca , fii ca lu i Constantin Hangerli 
(1779- 1871); 

- monumentul lui Panait Grigore Gh ica (181 4-1879), pre
zentînd c ră pături, desfaceri de plăc i, deplasarea pă rţ i i superioare 
ş i s pă rt u r i evidente; 

- mormîntul lui Grigo re Gh ica- fiul (181 2-1888), afectat 
de eroziun e , cu c ră pături în piatră, zon e măc in ate şi părţi sparte; 

- monum entul lui Grigore Ghi ca (1835), preze ntîn d rosturi 
desfăc ute, s părturi mar i în soclu, zone măc in ate şi degradate 
sub adausul de ciment, lipsur i (pene cari atid e); 

SUBANSAMBLUL A 
3 a. Propu nerea de re mo nta re a mormînt ulu i lui Grigore li . Ghica 

~ ~j;! 

I 
I : 

·~ iJ. 
' ' ' 

rl1i\;;;„;;-. -- g- ~ 
,.~~cupmtr : 

.!llO ' •' 

' 

2 a . Pl at form a de acces cu pi ese le recuperat e . (Fotog rafi i executate de 
Pet er Derer ş i Paul Fe li can). 
2 b. Pro punere de amenajare a acces ulu i în ansa mb lu. (Desen de Dan Mar in) 
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G H I K A T E 
- monum entul Elisei (m . 1894) , Sul tanei (1809- 1865) ş i al 

lui Constantin Grigore Ghi ca (1804- 1867), executat de Carl 
Storck , prezentînd rupturi, fisuri în pi at ră; 

- monum entul Gral-lui Alexand ru I Solomon (1834- 1875} 
ş i Sofi ei N. Ghi ca (m . 1892) care se af1 ă înt r-o stare î n gri j o rătoa re , 
cu blocuri deplasat e , s pă rturi în s c ulptură ş i bl ocuri de piat ră , 
cu efigi a s pa rtă în bu căţi ş i peri col de căd e re a un or ele mente 
(amfora) . 

ln cadrul astfel definit au fost aduse pent ru a fi apoi remon
t ate piesele recuperat e din ansamblul Pantelimon, care face în 
prezent obiectul unor ampl e lu cră ri rezultînd din schimba rea de 
d estin aţie . Recuperarea pi eselo r a fost reali zată de constructo rii 
ICRAL Colentin a, as i staţi de s pec i a li ştii O .P.C.N .-M.B. care , 
în prealabil , le-au inve ntar iat . In ventarul a inclus componentele 

3 b . Piatra de mo rmînt a lui Gr igo re li. Ghi ca 
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monumentului fune1-ar al lui Alexandrn Dimitr ie Ghica (executat 
în Italia), ale mo1·mîntu lui lu i Grigore li Ghica, ale porta lului cu 
pisania no uă a biserici i Panteli mon prec um ş i alte piese de mai mic i 
dimensi uni . La acest inventar, întoc mi t în apr il ie 1985 , se ad a ugă 
piese le recuperate anterior de la fo i şoru l cu cişmea (stîlpii de 
lemn ş i pisan ia veche a biseri cii Pantelimon), care se afl a în incinta 
aceluias i ansamblu. 

Sta~ea acestor piese este foarte difer i tă . Sînt relativ serios 
degradaţi stîlpii de lemn (rec u peraţ i de la fo i şor) ca ş i capite lele 
decorate (care se aflau peste co loanele pri dvorulu i), executate 
dintr-o p i atră foarte p u ţ i n rez i stentă. 

În stare medie de conservare pot fi cons iderate piesele ce 
compun portalu I de intrare al biser ici i , executate , de asemenea, 
dintr-o p i atră relativ moa le, ca ş i pisani a veche, care , pe deasupra, 
este acoperită cu straturi de vopsea . Oarecu m acceptab il conser
vate (din punct de vedere al rezistenţei la agenţii dinam ici) sînt 

doilea privea modul de organiza1·e a c urţii în lungul un ei axe 
de simetr ie desfăş u rate pe direcţia EV „ 

Ulter ior, s-au studiat şi alte posibi l ităţi de amplasare şi 
compune r e: 

O primă variantă prevedea expunerea pieselor numa i în jumă
tatea de vest a c u rţ ii , reducînd i nterve nţi i le de co nservare şi 
valorificare la mini mul necesar; 

A doua variantă i nc ludea în ci rc ui t ul de vizitare întreaga curte 
a ansamb lu lui , avîndu-se în vedere toate i nterve nţ i ile necesare 
pentru conservarea ş i va lor ifi carea în timp a piese lor (prin for 
marea unui punct de interes cult ura l) . 

So luţia finală a rezul tat d in propunerea pentru rea li zarea 
un ui ansamb lu de valoare culturală şi istor i că legat de necropol a 
G hi c ul eşt i lor, un ul din puţinele exemple ex istente pe teritoriul 
vechii Ţăr i Româneşt i . În acest sens , s-a u ocupat am plasamente 
în cuprinsu l întregii curţi astfe l încît să formeze un circuit de 

wo 
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coloane le fostului foisor ca si mon umentul lui Alexa ndru D imitr ie 
Ghica, rea lizate în piatră d ură ş i marm u ră. Di n păcate, mon u
mentul a sufer it de pe urma cutre murul ui (s-a spart în do u ă 
fragmente) ş i a operaţii lor de rec u pe ra re - transport - depozi 
tare (se constată urme de l a n ţ, spărt u r i locale , zgîr ieturi). 

D imensi unile piese lor mai s u s- menţ i onate var i ază (sensibil) 
între 50 x 50 x 35 (capitelele) ş i 180 x 210 x 260 (monu ment ul lui 

· A lexandru Dimitr ie Ghica). De aici der i vă ş i d ifere n ţe l e de greu
tate , ext reme le sit uîndu-se la 200 kg (ramele de fereastră) şi 
4.500 kg (monu m~nt ul lui A lexandru Dimitr ie Ghica) . 

A lte caracter ist ici ale pieselor rec uperate se referă la fel ul 
amplasamentelor ini ţia l e: mon ument ul lui A lexandru Dimitr ie 
Ghi c;a, mormîntul lui Grigore li Ghi ca, masa de altar etc. fuseseră 
i ni.ţ i a l amp lasate în spaţii închise (în prohaosul şi altarul vec hii 
biseric i de la Pantelimon) , pe d nd port al ul de intrare , co loanele 
cu cap ite le, ancadra mente le de fereastră , pisania veche (rem ontată 
te mporar pe ciş m ea u a din fo i şor) , stî lpii de lemn recuperaţ i de 
la fo i şor provin toate din spaţi i deschi se dar acoperite . 

O pri mă so luţie pr iv ind va lor ificarea pieselor rec uperate_ lua 
în consider::are expunerea lor pe zidu rile sudic şi v_est ic ale incintei 
orientate defavorabil spre nord-est. · 

În urma cercetăr i i atente, a dep i stă rii caracte ri sti cilor şi so 1ici
'tă'rilor de-expunere, s-a ren u nţat la inte n ţi il e de plasa re a piese lor 
în zona ' de sud-vest a ·curtl i , adosate zid u. lui de i n ci ntă. Un ul d in 
ar.g umente a rezul tat d in ° cerceta rea stă ri i zid ul ui de in c i ntă , al 
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SUBANSAMBLUL B 
4 a. Remontarea monumentu 
lui fu nerar al lui A lexandru 
Dimitrie Gh ica 

4 b. Fragment din monumentul 
lui Alexandru D imitrie 
Ghica. 
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parcurgere fluentă, cu o corectă ierarhizare a punctelor de inte 1·es. 
De asemenea, s-a avut în vedere caracterul clasicist al ansamblului 
istoric (încheiat între 1822 şi 1833), organizat simetr ic ş i fo losind 
vocab ularul specific. Nu în ultimul rînd s-a făcut ape l la diverse 
variante de reconstituire (rerrontare). 

S-a propus gruparea pieselor în mai multe subansa mbluri : 

Subansamblul A cuprinde un edicul spr ijinit pe coloanele 
fostului pridvor (al biser ici i Pantelimon) sub care se adăpostesc 
mormîntul lu i Grigore li Ghica , executat în marmu ră, şi sfeşnicul 

cu baza de piatră sculptată, am plasat în pri ma jumătate a c u rţii, 

în partea stîngă a rond ului, făcînd pandant cu subansamblul B, 
un edi cul situ at simetri c faţă de axa EV, în dreapta rondului , 
şi cuprinzînd doar monumentul funerar al lui Alexandru Dimitrie 
Ghica. 

Aceste două edicule (protejate cu acoper i ş u ri piramidale din 
sticlă) m arc hează axa de simetr ie a curţii şi formează în ace l aş i 

'timp un prim plan al biseri ci i Înălţarea Domnulu i - Doamna 
Ghica. So l uţia ia în considerare expunerea în alt context a pieselor, 
care, din cauza dimensiun ilor, nu au loc în b i serică . Cup lul de 
edicule este precedat de două subansamb luri plasate în vec i nă

tatea porţii de acces : 

Subansamblul D cuprinde cişmeaua cu pisania veche, o re
facere, adaptată s ituaţiei locul ui, a vechii cişme l e adăpost i te sub 
fostul foişor de la Pantelimon . 

Subansamblul E cuprinde pridvorul din faţada case i paro
hiale, unde se re ia arcatura unei faţade a acelu i aşi fo i şor, axată 

în raport cu amp lasamentu l cişmele i ; în pri dvor pot fi exp use 
alte piese de mici dimen si uni . 

Aceste ultime două subansambluri organ i zează zona de acces 
după aceleaşi criteri i de simetrie (de data aceasta ponde rată), 

dar fac parte din a l tă catego rie de l ucrări (reconstit uire identică 
şi rep li că parţială), putînd fi etapizate în co nsec inţă. 

În jumătatea a doua a curţii (dispusă de-o parte şi de alta 
a bisericii şi în juru l turnului-clopotniţă) s-a prevăzut suban 
samblul C compus din portalul de acces al fostei biserici 
Pantelimon, adosat laturii de vest a turnu l ui-c l opotniţă, în jurul 
uşii actuale. Tot aic i s-a prevăzut montarea celor două rame de 
fereastră la golurile de la parter . În stînga şi dreapta turnului 
se propune rezervarea de teren pentru eventuale le două lapidar ii 
desfăşurate în lung ul zidu lui estic de incintă: aceste lap idarii ar 
putea adăposti în viitor o parte din mon umente le funerare 
ridicate în jurul biseric ii, actua lmente neprotejate (aflate în s tări 

diferite de degradare), precum şi alte piese . Dintre aceste monu 
mente, documentaţia prevede remontarea ce lor necesitînd inter
venţii urgente pentru evitarea distruger ii. 

Subansamblul F- mon umentul funerar al Gral- lui Solomon, 
afectat sensibil de cutremurele din 1977 şi 1986, care l-a u deman
te lat ş i i-a u deplasat blocurile de piatră componente. 

Rezo lva1·ea tehnică a suban sa mblurilor a rezultat din carac
teristicile pieselor de remontat ca ş i din va l enţele amp lasamentu lui. 

Subansamblurile A şi B (adăposti nd monumentele lui Grigore 
li Ghica ş i Alexandru Dimitrie Ghi ca) au o înfăţişare aprop i ată: 

ele se compun din platforme slab armate (de beton mozaicat 
- mozai c spă l at), avînd dimensiunea de 4,00 x 4,50 m pe care 
se s prijin ă cîte 4 stîlp i cil indri ci (sau co loane cu capitel) cu 
î nălţimea de 2.70/2 ,80 m. Legătura cu stîlpii (sau coloane le) se 
face prin mu stăţ i sa u ştifturi metali ce. Pe stîlp i (sau coloane) se 

SUBANSAMBLUL C 

5 a . Vederea bazei turnului-clopotniţă cu remo ntarea portalului de la 
Pantelimon. 

5 b. Perspectiva po rta lului remontat. 

5 c. Fragmente recuperate din portalul fostei biserici Pantei im on . 

o o.o 
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SUBANSAMBLURILE O ş i E 

6 a. Mascarea Casei parohiale prin adosarea faţadei reconstituite a chioşcului. 

6 b. Refacerea cişme l ei din vechiul chioşc . 

6 c. Fragment din pisania veche a bisericii de la Pantelimon, adosată c i şmelei după înlocu ire. 

spr ijin ă cîte un acoperiş metal ic (dimensiunea în plan 4 ,40 x 
x 4,40 m), acoperit cu st i clă pentru a permite , paralel cu pro
tecţia de ploaie şi parţial ză padă , ş i iluminarea de sus a piese lor. 
Acoperişul meta li c se va confecţi ona din panouri (cadrul şi cele 
4 feţe) care se vor adu ce de la atelier şi monta la faţa locul ui. 
O atenţie deosebită se va acorda cap italelor care se vor turna 
în jumătăţi şi monta de-o parte şi de alta a unui ştift metalic 
mai lung, in trodus în coloa ne sau stî lpi. (Pentru stîlpii ediculului 
B se pot folosi tuburi de canalizare, considerate drept cofraje 
pierdute, umplute şi armate). Pentru modul de desfăşurare al 
intervenţiei s-a av ut în vedere lista str i ctă a suitei operaţiilor. 

Subansamblul C, cuprinzînd portalul şi ancadramentele de 
fereastră, se spri j ină pe peretele vest ic (p'arter) al turnului
c lopotn iţ ă, precedat de o platformă sub care trebuie rezolvate 
atî17' problema venti l ării fundaţii lor printr- un canal de aer isi re 
cît şi cea a scurgerii apelor şi co lectăr i i în canalizare. 

Pentru prinderea blocurilor de piatră ce formează ancadra
mentul portalului (ş i protejarea relativă a părţilor laterale) se 
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propune executarea unor ante (0,20 x 0,45) ancorate în zidăr ie 

pe care se spr ijin ă apo i un pilastru de cărămidă , în formă de 
vi nclu . În acest pilastru se vor încastra blocurile de piatră cu 
aj utorul un or crampoane metalice. S-a evitat astfe l intrarea în 
contact direct a blocurilor de piatră cu betonul. 

Antele de beton armat au, de asemenea, rolu l de sprijin 
pentru acoperiş uJ metalic plasat la partea superioară, de formă 
trapezoida l ă (cu lungimea maximă de 4,70 m ş i lăţimea de 1,25 m), 
acoper it cu s tic lă. În felul acesta, para lel cu protecţia de ploaie 
şi , parţia l , de ză pad ă, portalu l va putea fi luminat şi de sus. 
Legăt u ra dintre acoperiş ş i peretele turnului se as igură prin 
intermediul unui şorţ de tablă lat de 0,45 m. 

Subansamblul D (reconstituirea sepa rată a vechi i cişmele) 

este plasat după intrare, în dreapta, faţă în faţă cu pridvorul, 
în ax ul trave ii centrale . Este o construcţie din zidărie de epocă 
care serveşte expunerii vechi i pisanii a bisericii Pantelimon, 
precum şi afişăr ii unor texte (istoric ul ansamblu I u i, anunţur i 

diverse etc.) . Totodată, va funcţiona în continuare ca cişmea , 
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SUBANSAMBLUL F 
7. Monumentul generalului Alexandru Solomon (realizat de Carol Storck). 

servind pentru întreţinerea şi udarea spaţiulu i plantat din curte. 
Are dimens iun ea exterioară de 1,20 x 2,50x 1 ,58/2 ,04, faţa spre 
intrare, adăpostind vechea pisanie (0 ,92 x 1 .71), iar în partea 
opusă avînd o absidă cu bolta aplatizată (deschide re 1,56, înălţime 
0,60), înaltă de 1,10 m şi adîncă de 0.73 m. La bază se dezvoltă 
un bazin ovoid al cu dimensiunile de 1,32 x 0,90 m, avînd adîncimea 
de 0,20+ 0,20 m (rebord ul lateral). Se propune ca cişmeaua din 
faţa casei parohiale să fie montată în acest subansambl u. (Faţă 
de cişmeaua originală de la Pantei i mon, s-a modificat înălţi m ea 

absidei, i ne\ usiv adînci mea bazinu I ui, pentru o mai corectă ins e
rare în teren, aic i plat, deosebit de cel în pa11tă de la Pantelimon). 

Subansamblul E (reprezentat de pridvorul cu arcatură) 

se propune, din mai multe cons id erente: 1 . punerea în va loare 
a stî lpil or şi capitelelor de lemn recuperate prin refacerea arca
turii originale; 2. mascarea faţadei vechii case parohiale, care 
nu este pe măsura ansamblului isto ric ; 3. extinderea spaţi ului, 

utilizabil atît pentru expunerea unor piese mărunte, cît ş i pentru 
alte activităţi. 

Peste fundaţii şi placa slab armată a pardoselii (unde trebuie 
acordată o mare atenţie izolaţiei hidrofuge) se ridică parapetul 
din cărămidă (preferabi l de epocă), în care se îng l obează ţevi 

metalice ce vor fi îmbrăcate ulterior de jumătăţile de stîlpi din 
lemn. Întreaga arcatură va fi realizată din paiantă rabiţată, care 
se va tencui şi vă rui. Acoperirea pridvorulu i trebuie racordată 

la acoperişul existent. Piesele de lemn recuperate se vor trata 
înainte de montare. 

În caz ul subansamblului F (monumentu l generalului Solomon) 
se prnp une demontarea şi montarea cu grijă a blocurilor de piatră, 
legarea pri n mor·tar ş i crampoane. 

Remontarea, conservarea ş i punerea în valoa re a pieselor 
istorice (recuperate de la · fostul spital Pantelimon) în cadrul 
organizat al ansa mblului Ghi ca-Tei sub forma prezentată anter ior 
constitu ie o lucrare deosebită , cu unele caracter istici de unicat. 
Efectuarea cu atenţ i e a lucrărilor, în strînsă colaborare cu factorii 
corespunzători, va conduce la întregirea ansamblului şi transfor
marea lui într-un centr-u de interes isto ri c şi cultural. De ac.eea, 
se recomandă urmărirer cu atenţie a punerii în operă, fo losirea 
adecvată a utilajelor ş i uti I izarea unor materiale ve r·if1cate . De 
asemenea, este necesară realizarea corectă a finisajelor (mozaic 
s pălat la platforme, praf de piatră la stîlp i, tencuial ă văruită la 
zidăr ia tradiţională, vo psea ulei la piesele metali ce etc.), nu numai 
pentru a garanta un aspect convingător dar ş i pentru a asig ura 
o bună protecţie. 

Modul de organizare al intervenţiilor, gruparea piese lor pe 
subansambluri permit atacarea în diverse feluri a lucrăr i lor ş i 

etapizarea după voie. Prima operaţie ar putea s-o constituie 
realizarea platformelor pentru ediculele A şi B şi subansamblul C, 
după care se pot deplasa, (cu grijă şi atenţ i e), piesele din dreptul 
porţii, în punctele unde vor fi ex puse . Prioritatea o vo r avea 
subansamblele A, B, C care conţin majorit9tea pieselor recuperate. 
Subansambluril e D, E, F vor fi atacate în r2port de conjunctură: 
monumentul funerar al generalului Solomon (F) trebuie asigurat 
contra demantelării, la subansa mblurile D, E se pune problema 
conservăr ii unor piese recuperate . 

Subansamblurile A, B, C (deci ediculele cuprinzînd mormîntul 
lui Grigore li Ghica, monumentul lui Alexandru Dimitrie Ghica, 
portalu l de intrare) reprezintă aprox imati v 47% din valoarea 
totală (168.000 le i) . Subansamb lul F (monumentul generalului 
Solomon) reţine aproximat iv 6% din va loarea totală (21.000 lei), 
în timp ce subansambl urile D, E (pridvorul casei parohiale şi 

cişmeaua) deţin restul, deci aproximativ tot 47% (adică 168.000 
lei) . Aceste ponderi pot fi uşor modificate pe şantier ca urmare 
a condiţiilor concrete de execuţie. Valoarea sensibil mai ridicată 

a subansamblurilor D, E (pridvorul şi cişmeaua) se explică în 
bună parte prin lucrările de conservare a capitelelor de lemn şi 

prin intervenţiile la acoperiş. 
Valoarea totală a documentaţie i (inclusiv proiectare, organi

zare de şantier şi comisionul băncii) se estimează la 357.000 lei . 

SUMMARY 

As early as 1987 the author suggested the r·estoratio n in the Bu charest 
Ghica-Tei histori ca l ensemble of some construction pieces and objects of 
a do cu mentary-hi sto rical val ue (made of marb le, stone and wood) recu
perated as a resuit of the church's demolition (1985) within the precincts 
of the former Pante limon hosp ital , a chu rch founded like the Ghica-Tei 
one, by the same family of Prince Grigore li Ghica. 

The solution which was based on the suggestion of achievi ng an en
semble of cultural and histo r ical value connected with t he Ghica 
nec ropoli s , one of the few exemples ex ista nt on the territory of old 
Wallachia . 

Thus, the speciali sts have suggest ed the grouping ofthe parts in severa! 
subensembles (A-F) occupying places wi thin the yard of Ghica Tei church, 
so that it may form a circuit of fluent cross ing; the subensemb les were 
t o include the porch of th e Pantelimon church, two edicu les she lter ing 
pr incel y tombs, th e fountain with its old vot ive inscription, the entrance 
portal of the former church, the verandah with its original vault, 
masking the fa~ade of the old par ish house in the p resent-day Ghica Tei 
e nsem ble . 

Unfortunately, thi s special work of restorati on, presentation and 
turning to account of the recuperated eleme nts and the parts spread 
throughout Bu charest was rejected by CCES. 
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