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Proiectul irPP/SAAH de reAbilitAre integrAtă A PAtrimoniului 
de ArHitectură şi ArHeologic

Prof. dr. ing. Dan Lungu1, 2

1 institutul naţional al monumentelor istorice
2 universitatea tehnică de construcţii bucureşti

elemente generale
Proiectul de reabilitare integrată şi 

cercetare a Patrimoniului de Arhitectură 
şi de Arheologie IRPP/SAAH (lntegrated 
Rehabilitation Project Plan /Survey on the 
Architectural and Archaeological Heritage) 
face parte din Programul regional pentru 
Patrimoniul cultural şi natural din sud-estul 
europei, RPSEE, 2003 ÷ 2010.

Programul şi Proiectul reprezintă o iniţia-
tivă comună a Consiliului Europei (Directorate 
of Culture and Cultural and Natural Herita-
ge – DGIV, Regional Cooperation Division) şi   
Comisiei Europeane (Directorate General for 
Education and Culture şi Directorate General 
for Enlargement) urmărind stimularea coope-
rării între ţările din sud-estul europei şi dintre 
acestea şi instituţiile europene.

Proiectul IRPP/SAAH contribuie la dez-
voltarea dialogului inter-cultural şi o recunoaş-
tere a diversităţii culturale din ţările balcanice şi 
promovează patrimoniul de arhitectură şi arheo-
logic ca fundament al dezvoltării durabile.

la program şi proiect participă nouă 
beneficiari din sud-estul europei, Albania, 
bosnia şi Herzegovina, bulgaria, croaţia, 
Kosovo, muntenegru, românia, Serbia şi Fosta 
republică iugoslavă a macedoniei.

Proiectul intenţionează să construiască mo-
dele naţionale pentru restaurarea monumentelor 
istorice pe baza experienţei europene în protecţia 
patrimoniului cultural şi în restaurarea şi reabili-
tarea monumentelor istorice.

Proiectul solicită eforturi susţinute din 
partea autorităţilor centrale şi locale şi din partea 
proprietarilor de monumente sau a societăţii 
civile pentru a demonstra că patrimoniul cultural 
este un element fundamental pentru dezvoltarea 
viitoare a româniei ca membru al uniunii 
europene.

Structura RPSEE
Programul RPSEE şi componenta A a 

acestuia, intitulată Plan de realizare a unei 

capacităţi instituţionale, ICBP (Institutional 
Capacity Building Plan), sunt coordonate în 
românia de Ministerul Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional.

componenta b a Programului, intitulată 
Plan de reabilitare integrată şi cercetare a Pa-
trimoniului de Arhitectură şi Arheologie, IRPP/
SAAH (lntegrated Rehabilitation Project Plan /
Survey on the Architectural and Archaeological 
Heritage), este coordonată de Institutul Naţio-
nal al Monumentelor Istorice. 

componenta c a Programului, Proiect 
Pilot de dezvoltare regională LDPP (Local 
Development Pilot Project) este coordonată de 
Ministerul  Culturii şi Patrimoniului Naţional.

Proiectul IRPP/SAAH a fost construit şi 
gestionat de Institutul Naţional al Monumentelor 
Istorice,  bucureşti.

În anii 2003-2006, unele componente ale 
Proiectului şi Programului au fost coordonate 
de arh. Corina Lucescu şi dr. arh. Adrian 
Crăciunescu.

În cadrul proiectului european IRPP/
SAAH au fost selectate în vederea reabilitării 
prioritare 186 de monumente de arhitectură şi 
situri arheologice situate în sud-estul europei.

26 din cele 186 monumente şi situri au 
fost definite în urma conferinţei de la ljubljana    
privind cultura în relaţiile externe ale uniunii 
europene (13-14 mai 2008), ca proiecte 
„consolidate” şi au devenit eligibile în anii 2008-
2010 pentru o finanţare prioritară şi urgentă, din 
fonduri europene sau/şi naţionale. 

Proiectul IRPP/SAAH  la inmi
românia este cea mai mare ţară din sud-

estul europei, cu un număr impresionant de 
aproape 30.000 monumente, situri şi ansambluri, 
conform Listei Monumentelor Istorice, LMI 
2004. dintre acestea peste 6.600 sunt din 
grupa valorică A (de importanţă naţională/
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Fig 1. cele 16 obiective (iniţiale) din lista PIL a Proiectului IRPP/SAAH, decembrie 2006
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internaţională) şi peste 60% sunt monumente de 
arhitectură.

cele 16 monumente istorice şi situri din 
românia care au format iniţial obiectul proiectului 
IRPP/SAAH sunt indicate în Figura 1:   

Sarmizegetusa regia – munţii orăştie, 1. 
grădiştea muncelului, judeţul Hunedoara

Histria – oraşul grec, roman şi bizantin 2. 
istria, judeţul constanţa

biserica doamnei, bucureşti3. 
biserica „Sfinţii Împăraţi constantin şi 4. 

elena”, târgovişte, judeţul  dâmboviţa
Ansamblul brâncovenesc Sâmbăta de 5. 

Sus,  judeţul braşov

cetatea oradea, oradea, judeţul bihor6. 
biserica evanghelică din drăuşeni, 7. 

comuna caţa, judeţul braşov
şcoala latină, comuna cincu, judeţul 8. 

braşov
Sinagoga din iaşi9. 
oraşul de Floci – Situl medieval, 10. 

giurgeni, judeţul ialomiţa
biserica din lemn răstoliţa, judeţul 11. 

mureş
 biserica din lemn oroiu, judeţul mureş 12. 
biserica din lemn lunca mureşului, 13. 

judeţul Alba
biserica din lemn Frasin deal – copăceni, 14. 

Fig. 2.  monumentele şi siturile din lista Prioritară de intervenţie (PIL) a proiectului european IRPP/SAAH
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judeţul dâmboviţa, 
biserica din lemn  Frasin deal – şerbeşti, 15. 

judeţul dâmboviţa 
biserica din lemn Frasin Vale, judeţul 16. 

dâmboviţa.

În anii 2003 – 2005 la INMI s-a constituit 
Lista de Intervenţii Prioritare (PIL) pentru cele 
16 monumente: 13 monumente istorice (dintre 
care zece biserici) şi trei situri arheologice. În 
continuare, în anii 2005 - 2006 au fost întocmite 
Studii de Evaluare Tehnică (PTA) pentru fiecare 
obiectiv din cele 16.

În anii 2007 - 2008 a fost reactualizată 
Lista de Intervenţii Prioritare (PIL) pentru toate  
monumentele istorice şi siturile arheologice 
din proiect, rearanjate in final în 12 poziţii prin 
gruparea celor trei biserici de lemn din judeţul 
dâmboviţa şi separat a celor trei biserici de 
lemn din judeţul mureş şi judeţul Alba în numai 
două poziţii.

de asemenea s-a completat, la sugestia 

MCCPN, lista iniţială a monumentelor din 
Proiect cu conacul marghiloman, din Hagieşti, 
judeţul ialomiţa.

Pentru toate cele 12 poziţii din PIL 2007 - 
2008 au fost reactualizate şi Evaluările Tehnice 
Preliminare (PTA) precedente şi au fost selectate 
următoarele cinci proiecte pentru o finanţare 
prioritară:

conacul marghiloman, judeţul (i) 
ialomiţa;

biserica evanghelică din drauşeni, (ii) 
judeţul braşov;

 biserica „Sfinţii Împăraţi constantin (iii) 
şi elena” din târgovişte, judeţul dâmboviţa;

 Sinagoga din iaşi;(iv) 
Situl arheologic Histria din judeţul (v) 

constanţa.
Pentru cele cinci obiective s-a întocmit 

de către INMI şi s-a înaintat coordonatorului 
european al Programului RPSEE, un Catalog 
cuprinzând studiul istoric, starea actuală şi 
viitoarea funcţiune/utilizare a monumentului, 

reHAbilitAting our common 
EUROPEAN HERITAGE

this site was selected in 2004 by the national 
authorities as a priority for rehabilitation. 

integrated rehabilitation Project Plan/ Survey 
of the Architectural and Archaeological 

Heritage (irPP-SAAH)

A Joint Programme of the council of
europe and the european commission

reAbilitAreA PAtrimoniului 
noStru comun euroPeAn

Acest sit a fost selectat in anul 2004
de autorităţile române ca o prioritate pentru 
reabilitare. Proiect integrat de reabilitare şi 
evaluare a patrimoniului de arhitectură şi 

arheologic, irPP-SAAH.

un Program comun al consiliului europei
şi al comisiei europene

Fig. 3. Plăci  de monument 2007 (a) şi 2009  (b) 



11



12

precum şi o estimare a costurilor lucrărilor de 
reabilitare.

În cursul anului 2008 s-au realizat Studii de 
fezabilitate (FS) pentru toate cele cinci obiective 
din Catalog, iar în anul 2007 s-au efectuat 
asemenea studii şi pentru cele trei biserici de 
lemn din judeţul damboviţa.

Fiind în procedură de retrocedare, 
conacul marghiloman Hagieşti a rămas în afara 
proiectului IRPP/SAAH  în anul 2009.

Între 14 şi 18 aprilie 2008 a avut loc 
vizita misiunii Consiliului Europei în românia 
formată din dr. John bold, u.K, coordonator în 
Programul RPSEE, şi dr. Alkis Prepis, expert, 
grecia, care au vizitat obiectivele din catalog 
şi au formulat, în raportul misiunii, observaţii 
pentru dezvoltarea în continuare a proiectului.

misiunea experţilor consiliului europei a 
fost urmată de o misiune fotografică a domnului 
Sandro Weltin. Acesta între 5 şi 12 mai 2008, a 
fotografiat majoritatea obiectivelor din românia 
cuprinse în proiectul IRPP/SAAH în vederea 
expoziţiei de fotografii a Proiectului care s-a 
prezentat la ljubliana, în noiembrie 2009.

Proiectul Plăcilor de monument
În cadrul proiectului IRPP/SAAH, în 

toamna anului 2007, s-au instalat la şapte 
monumente (din cele 12),  plăcile de  monument 
editate de Consiliul Europei, Figura 3.

Plăcile au sosit în românia pe 10 
septembrie 2007, instalarea lor a constituit 
Proiectul plăcilor de monument, The Plaque 
Project, ce s-a desfăşurat în toamna 2007 şi în 
primăvara anului 2008. În anul 2010 urmează să 
se instaleze noile plăci de monument editate de 
consiliul europei la sfârşitul anului 2009 pentru 
toate poziţiile din PIL.

o ilustrare sintetică a activităţilor efectuate 
de INMI pentru elaborarea documentaţiilor  PIL, 
PTA şi FS în anii 2005 - 2008 este prezentată în 
tabelul 1.

responsabilii inmi în cadrul proiectului 
IRPP/SAAH au fost: pentru proiectele de 
arhitectură, arh. iosef Kovacs, arh. cristina 
ionescu şi arh. corina lucescu, iar pentru 
proiectele de arheologie dr. ist. daniela mihai.

Fonduri onmi pentru restaurarea monu-
mentelor din proiectul IRPP/SAAH

Începând din anul 2005, Oficiul Naţional 
al Monumentelor Istorice s-a implicat activ 
alături de INMI în realizarea componentei b 

a programului - Plan de reabilitare integrată 
şi cercetare a Patrimoniului de Arhitectură şi 
Arheologic (IRPP/SAAH), alocând fonduri 
prin „Programul naţional de restaurare” al 
Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional, MCCPN, „Protocolul de colaborare 
încheiat între Inspectoratul de Stat în Construcţii 
şi Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice” 
şi „Programul cultural Pilot de consolidare şi 
restaurare a unor monumente istorice cu fonduri 
din timbrul monumentelor istorice”. 

din aceste fonduri au fost achiziţionate 
servicii de proiectare şi lucrări de execuţie 
construcţii şi componente artistice în vederea 
punerii în valoare a monumentelor istorice din 
program.

Fondurile de reabilitare de la MCCPN 
prevăzute între anii 2005 – 2009 pentru 
monumentele istorice de arhitectură şi siturile 
arheologice din proiectul IRPP/SAAH, sunt 
prezentate în tabelele 2 conform datelor de 
la Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice, 
instituţie prin care s-au  derulat finanţările.

la sumele din tabelele 2a si 2b alocate 
de Ministerul Culturii Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional prin Oficiul Naţional al Monumentelor 
Istorice pentru proiectul IRPP/SAAH, trebuie 
adăugate şi următoarele contribuţii:

la oraşul de Floci, Situl medieval, (i) 
giurgeni, judeţul ialomiţa, peste 600.000 lei de 
la Consiliul Judeţean Ialomiţa pentru lucrări de 
amenajare a sitului, un Punct muzeal şi o bază 
arheologică, care s-au deschis oficial în luna 
noiembrie 2009.

la cetatea oradea, judeţul bihor, (ii) 
peste 8 milioane euro, printr-un program al 
autorităţilor locale. 

lucrările de restaurare şi reabilitare pentru 
obiectivele din Proiectul IRPP/SAAH prezentate 
în tabelele 2a şi 2b şi sunt detaliate de Oficiul 
Naţional al Monumentelor Istorice, ing. Dan 
Nicolae Buşcu, în tabelul 3.

conform Consiliului Europei, (Directorate 
of Culture and Cultural and Natural Heritage 
– DGIV, Regional Cooperation Division) şi 
Comisiei Europeane, (Directorate General for 
Education and Culture şi Directorate General 
for Enlargement) şi coordonatorilor de Proiect 
IRPP/SAAH, pentru anii 2009 - 2010 este 
prevăzută ca acţiune principală promovarea 
celor 26 de proiecte consolidate IRPP/SAAH, 
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Fig. 4. Cele 2 proiecte consolidate IRPP/SAAH din România

evangelical Fortified church drauseni, 
brasov county

church of the Holy empors 
constantin and elena, targoviste
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inclusiv prin negocieri cu investitori, potenţiali 
sponsori şi bancheri din uniunea europeană şi 
din românia. 

cele două proiecte consolidate ale 
româniei, incluse în catalogul distribuit la 
conferinţa de la ljublijana, sunt biserica “Sfinţii 
Împăraţi constantin şi elena”, târgovişte, 
judeţul dâmboviţa şi biserica fortificată din 
drăuşeni, comuna caţa, judeţul braşov, Figura 
4. Acestea  trebuie să beneficieze de maximă 
prioritate la finanţarea din fonduri europene şi 
naţionale.

continuarea programului RPSEE dincolo 
de anul 2010, printr-o decizie politică privind 
dezvoltarea sa în fiecare din ţările din Sud-
estul europei, membre în Programul RPSEE, 
a fost decisă la conferinţa privind Patrimoniul 
cultural din Sud-estul europei desfăşurată la 
ljubliana în 6 - 7 noiembrie 2009. 

conferinţa a fost deschisă printr-un 
discurs al ministrului culturii din republica 
Slovenia, doamna majda Širca, discurs urmat 
de o conferinţă de presă.  evenimentul a cuprins 
trei sesiuni de comunicări ştiinţifice precum şi 
inaugurarea expoziţiei cu tema “ljubljana“.

Process – rehabilitating our common 
Heritage”. cele trei sesiuni ale conferinţei au 
fost:

1.“the ljubljana Process - Funding 
Heritage rehabilitation in South-east europe” 

moderată de domnul robert Palmer, Consiliul 
Europei;

2. “Future Prospects for Heritage 
rehabilitation Projects in the region” moderată 
de domnul Wenceslas de lobkowicz, Comisia 
Europeană;

3.“ministerial round table” moderată 
de doamna majda Širca, ministrul culturii din 
republica Slovenia.

de asemenea, cu această ocazie a fost 
lansat şi web-site-ul oficial IRPP/SAAH.

Programul RPSEE şi proiectul IRPP/SAAH 
pentru ţările din Sud-estul europei sunt extinse 
sub forma Kyiv Initiative, Regional Programme 
Black Sea and South-Caucasus, pentru 5 ţări din 
zona mării negre şi a caucazului.

Iniţiativa Kyiv a fost lansată la bucureşti 
în 2006 şi reconfirmată printr-o nouă întâlnire 
în 2009, la Ministerul Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional şi are ca ţări participante 
Armenia, Azerbaijan, georgia, moldova şi 
ukraina.

impactul proiectului IRPP/SAAH a fost 
atât politic, prin noile strategii de reabilitare 
(PIL, PTA, FS, BP) recomandate de Consiliul 
Europei şi Comisia Europeană, precum şi 
social şi economic, prin creşterea implicării 
comunităţilor locale în iniţiativele şi acţiunile 
de reabilitare a monumentelor istorice.
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Fig. 5  Proiectele consolidate pentru beneficiarii proiectului irPP/SAAH, noiembrie 2009, ljublijana (exemple)

Fig. 6. catalogul expoziţiei de fotografii a obiectivelor din proiectul irPP/SAAH, noiembrie 2009, ljublijana
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ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE DIN
SATUL DRĂUŞENI, COMUNA CAŢA, JUDEŢUL BRAŞOV

Iosef Kovacs

1. Date generale

Numele instituţiei care a organizat informaţia: 
Institutul Naţional al Monumentelor Istorice 
(INMI)
Numele şi adresa obiectivului:  
Anamblul Bisericii Evanghelice Fortifi cate, 
strada Principală nr. 142, sat Drăuşeni, comuna 
Caţa, judeţul Braşov                                
Numărul de inventariere/clasare în LMI 2004:
BV-II-a-A-11672, Lista monumentelor Istorice 
/ 2004   
Tipul monumentului/sitului: Biserică fortifi ca-
tă saxonă,
Date importante: secolele XIII-XVII 
Folosinţa actuală: Nu este folosit
2. Rezumat –  Situl şi managementul său

IMPORTANŢA PEISAJULUI CULTURAL
Ansamblul bisericii evanghelice fortifi cate 

este o componentă defi nitorie pentru satul 
Drăuşeni şi împreună cu natura înconjurătoare 
formează un peisaj cultural reprezentativ pentru 
zona de colonizare săsească din Transilvania. 
Monumentul este un exemplu elocvent pentru 
dimensiunea europeană a arhitecturii şi artei din 
sud-estul Transilvaniei. 

IMPORTANŢA ANSAMBLULUI 
ARHITECTURAL 

Satul Drăuşeni este menţionat pentru 
prima dată în documente datând din anul 1224. 

Satul a fost întemeiat în secolul al XII-
lea de un grup de secui care s-a stabilit pe valea 
râului Homorodul Mare. Saşii au luat locul 
secuilor, care s-au mutat către est în jurul anului 
1200. Prima atestare documentară a fortifi caţiei 
datează din anul 1494. 

Ansamblul este unul din cele mai semni-
fi cative şi complexe monumente medievale din 
Transilvania şi este un reper din punct de vedere 
arhitectural şi istoric. 

Biserica a fost construită în stil romanic 
târziu, cu infl uenţe datorate constructorilor 
cistercieni, din secolul al XIII lea, ai Mânăstirii 
Cârţa şi ai Catedralei din Alba Iulia.   

Decoraţia interioară a bisericii a 
fost desăvârşită în secolul al  XIV lea prin 
realizarea unei picturi murale de factură gotică 
,care în prezent este printre cele mai bine 
păstrate exemple din acea epocă timpurie din 
Transilvania. Importanţa sa iconografi că constă 
în faptul că este singura pictură din Transilvania 
care reprezintă Legenda Sfi ntei Ecaterina din 
Alexandria.

Biserica a fost fortifi cată în sec. XV, 
ea devenind în acest fel obiectul principal al 

Fig. 1. România - Amplasament Ansamblul Bisericii 
Evanghelice Fortifi cate, sat Drăuşeni, comuna Caţa

Fig. 2. Vedere a Ansamblului Bisericii Evanghelice 
Fortifi cate Drăuşeni
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Fig. 3. Vedere a Ansamblului Bisericii Evanghelice Fortifi cate Drăuşeni

fortifi caţiei. Împreună cu zidurile şi turnurile, 
biserica formează un ansamblul ce reprezintă 
una din formele cele mai evoluate de fortifi caţie. 
Ansamblul îşi păstrează încă integritatea 
structurii iniţiale.

STADIUL DE CONSERVARE
Ansamblul este constituit din biserica 

fortifi cată şi zidul cetăţii cu cele şase turnuri de 
apărare.

Starea fi zică a ansamblului este precară.
Acoperişul bisericii fortifi cate este serios 

avariat, ca şi zidurile portante şi bolţile de peste 
cor şi turn.

Porţiunea zidului de incintă afl at între 
turnurile de nord-est şi sud-est necesită efectuarea 
unor operaţiuni de reţesere şi retencuire a 
zidăriei, iar zona dintre turnurile de sud-est 
şi sud-vest este în pericol de prăbuşire, fi ind 
puternic deplasat de la verticală şi cu multiple 
crăpături.  

Turnurile de est, sud-est şi sud-vest au 
şi ele probleme structurale: crăpături, planşee 

Fig. 4. Foto în timpul montării plăcii, 1 octombrie 2007 Fig. 5. Detaliu de pictură

prăbuşite, elemente degradate ale şarpantei şi 
învelitorii.

PROPUNERILE PROIECTULUI
Proiectul propune reabilitarea întregului 

ansamblu. Aceasta implică cosolidarea struc-
turii, restaurarea elementelor de  arhitectură, 
conservarea frescelor, a decoraţiei din piatră, a 
mobilierului de epocă ce urmează a fi  recuperat 
şi stabilirea unor noi funcţiuni ale spaţiilor.

BENEFICIILE INVESTIŢIEI
Prin reabilitarea ansamblului vor fi  încura-

jate alte investitţi pentru dezvoltarea infrastruc-
turii de acces, a reţelelor edilitare exterioare şi 
drumurilor, precum şi a infrastructurii de turism. 
Atractivitatea turistică şi culturală în zona mo-
numentului istoric va creşte şi prin urmare se va 
dezvolta şi activitatea economică, atât la nivel 
local cât şi regional.

Reabilitarea în sine reprezintă doar primul 
pas al planului de management pentru Drauşeni 
şi va trebui corelată cu planurile de management 
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ale altor localităţi săseşti din zonă. În acest fel se 
va putea dezvolta în această zonă a Transilvaniei 
o adevărată reţea de turism cultural.

3. Informaţii administrative 

3.1. Autoritaţi responsabile 
Biserica Evangelica, Consistoriul Superior 

Evangelic C.A. – Sibiu
3.2. Monument / sit. Numele şi adresa
Ansamblul bisericii evanghelice fortifi cate, 

sat Drăuşeni, comuna Caţa, strada Principală nr. 
142, judeţul Braşov (sudul Transilvaniei).

3.3. Coordonate
Latitudine nordică  460 7’ 58’’
Longitudine estică 250 18’ 00’’
3.4. Tipul monumentului
Fortifi caţie medievală, Biserică evangelică 

fortifi cată 
-  Ansamblu architectural 
-  Destinaţie iniţială – lăcaş de cult, apărare
-  Folosinţa actuală – fără
-  Aparţine fondului construit rural 
3.5. Proprietar 
Consistoriul Superior Evangelic C.A. – 

Sibiu
3.6. Protecţie Legală/Restricţii
Imobilul este monument istoric clasat 

conform Legii nr. 422/2001. Această lege 
stabileşte statutul şi nivelul său de protecţie. 
Toate intervenţiile şi lucrările asupra acestui 
monument trebuie să fi e aprobate de către 
Ministerul Culturii şi Cultelor. 

4. Rezumat al stării actuale

4.1. Rezumat al stării fi zice
Stare foarte proastă a structurii, elementelor 

arhitecturale şi decorative, învelitoare degradată, 
deteriorări majore ale interioarelor, cele mai 
multe părţi ale clădirii au fost afectate de foc sau 
dezastre naturale.  

4.2. Evaluare a condiţiilor de risc
- A - Risc imediat de deteriorare rapidă şi 

chiar pierdere de material; nu există o soluţie de 
rezolvare agreată în prezent. 

4.3. Prioritatea intervenţiei: Foarte 
mare.

5.  Informaţii existente

5.1. Surse documentare
Rapoarte :
Mai multe rapoarte privind starea de 

degradare a ansamblului au fost făcute înainte 
de anul 2000. 

Fig. 6. Decoraţia interioară a bisericii a fost desăvârşită în secolul al XIV-lea, prin realizarea unei picturi murale de factură 
gotică care în prezent este printre cele mai bine păstrate exemple din acea epocă
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Ministerul Culturii şi Cultelor a decis în 
2005 să includă ansamblul în Planul naţional 
de restaurare (PNR), un program anual prin 
care ministerul fi nanţează proiectele şi lucrările 
de restaurare pentru monumente istorice. Din 
păcate, fi nanţarea de la bugetul central de stat 
este insufi cientă pentru actualizarea şi fi nalizarea 
tuturor fazelor lucrărilor de proiectare. Proiectul 
a fost reluat în 2006, şi continuat în 2007 şi a 
cuprins studiile preliminare pentru întocmirea 
Studiului de Fezabilitate. S-a elaborat de 
asemenea proiectul de restaurare a picturii 
murale.

Desene: 
Cercetările preliminare şi documentaţiile 

tehnice elaborate între 1993-1997 au conţinut, 
la acel moment, toate desenele necesare pentru 
restaurarea şi consolidarea bisericii, a zidului de 
incintă şi a turnului de  nord-est. 

Studiile preliminare şi proiectul de 
restaurare a picturii murale au fost elaborate 
între 2006 – 2007.

Documentaţia se găseşte în arhiva Ofi ciului 
Naţional al Monumentelor Istorice. 

Fotografi i (aeriene / terestre):
Documentaţia prezentată în proiectul din 

1993-1997 conţine de asemenea fotografi i. 
Fotografi ile făcute pe perioada deplasării 

experţilor în august 2005 arată stadiul fi zic curent 
al ansamblului, rapida deteriorare structurală 
a bisericii, a zidului de incintă şi a turnurilor. 
Referitor la biserică, oprirea lucrărilor în ultimii 
ani a amplifi cat deteriorările structurale în 
special la clopotniţă şi la pictura murală. 

Fotogrammetrie: nu există.
Înregistrări Video: nu există.
Publicaţii: a se vedea bibliografi a.
5.2. Bibliografi e

Drăguţ, Vasile - - Arta românească. 
Antichitate. Ev Mediu. Renaştere. Baroc. 
Bucureşti, 1982 

Dumitrache, Mariana --  Cetatea săteascà 
Drăuşeni, jud Braşov, Ansamblu de arhitectură 
medievală. Cercetări arheologice 1973-1977, 
în Cercetări Arheologice, Muzeul Naţional 
Bucureşti, III, 1979 

Entz, G. - - Erdély épitészete a 11-13 
században, Kolozsvár, 1994. p.102 

Fabini, Hermann - - Siebenbürgische-
Sächische Kirchenburgen, baugeschichtlicht 
untersucht und dargestelt, Hermannstadt (Sibiu), 
1999, Band I, p. 155-159, Baand II, Photos 95a-
95o (in German)

Fabritius, Juliana Dancu - - Was geschieht 
mit der Draaser Burg, I, Il, în Neuer Weg, 

27.XI.1970; 5.Xll.l970 
Horwath, Walter - - Siebenbürgen-

sächsische Kirchenburgen, Hermannstadt, 1940 
Oprescu, George - - Bisericile-cetăţi ale 

saşilor din Ardeal, Bucureşti, 1961, p. 61-62 
Vătăşianu, Virgil - - Arta feudală în Ţările 

Române, Bucureşti, 1959 
Colectiv-  - Der Emporenbau der romanis-

chen und fraühgotischen Kirchen in Siebenbür-
gen, in Siebenburgische Vierteljahresschr, 58, 
1935 

Collective - - Istoria artelor plastice în 
România, vol. I. Bucureşti, 1968 

5.3. Lucrări deja executate:
Lucrări executate în 1992 – 1999
Calitatea lucrărilor de consolidare – 

restaurare nu a fost corespunzătoare, drept pentru 
care contractul de execuţie a fost reziliat. 

Lucrări executate în 1998 – 1999
Lucrări de intervenţie de urgenţă pentru - 

conservarea picturii 
Lucrările de restaurare a picturii au fost - 

oprite din lipsă de fonduri 
Lucrări executate în 1998 – 1999- 
  Documentaţie tehnică pentru pictura - 

murală – actualizare 
5.4. Proiecte în derulare:
Proiecte în derulare:
Pentru 2008, s-a propus fi nanţarea 

următoarelor categorii de lucrări, care sunt în 
desfăşurare :

- Proiect de urgenţă pentru acoperiş 
- Proiect tehnic
5.5. Proiecte deja realizate:   
Proiecte anterioare: 
1993 – 1996 - Cercetare
1994 – Proiect tehnic pentru biserică, 

detalii de execuţie pentru biserică, Expertiza 
tehnică a zidurilor şi a turnului de nord-est 

1996 – Detalii de execuţie pentru biserică, 
Expertiză tehnică şi detalii de execuţie pentru 
Turnul porţii şi Turnul de sud-vest 

1997 – Proiect tehnic pentru turnurile de 
sud-est şi est 

Această documentaţie tehnică a fost 
aprobată de Ministerul Culturii şi Cultelor 
şi se găseşte în arhiva Ofi ciului Naţional 
al Monumentelor Istorice. În prezent toate 
documentaţiile tehnice trebuie reactualizate 
datorită faptului că după încetarea lucrărilor 
s-au produs noi degradări. 

5.6. Estimări fi nanciare efectuate:
Proiectare:  250,500 Euro

Studiu de fezabilitate- 
Proiect tehnic - 
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Proiect tehnic pentru decoraţia din piatră - 
Detalii de execuţie - 

Lucrări de execuţie: 2,773,000 Euro
Costurile consolidării, restaurării şi 

dotărilor trebuie reactualizate datorită apariţiei 
noilor degradări. Echipa Evaluării tehnice a făcut 
o estimare pentru reabilitarea ansamblului:

- Restaurare, consolidare, reabilitare                                                                                              
- Conservare şi restaurare a picturii 
interioare - biserică   
- Conservare şi restaurare a lucrărilor din 
piatră - biserică   
- Conservare şi restaurare a mobilierului 
pictat – biserică   
- Organizare de şantier     
- Lucrări de amenajare a incintei
 Total:  3,053,500 Euro
Estimarea costurilor viitoare reprezintă 

următoarele:
Proiectare                         250,500 Euro
Lucrari de execuţie:       2,773,000 Euro
   Total:                 3,053,500 Euro

6. Scopul  evaluării tehnice
6.1. Durata/Natura evaluării
Echipa 2005

Corina Lucescu, Arhitect – Director de - 

program - Institutul Naţional al Monumentelor 
Istorice 2002-2006, coordonator de proiect 
IRPP/SAAH 2003-2005

Iosef Kovacs, arhitect expert - Institutul - 
Naţional al Monumentelor Istorice

Andreea Pop, arhitect, expert local- 
Ana Maria Biro - inginer expert - - 

Institutul Naţional al Monumentelor Istorice
Pedro Ponce de Leon, Arhitect, Dr. - 

C.O.A. Madrid, Spain, IRPP/SAAH Expert
Durata elaborării evaluării tehnice preli-

minare: 7 zile
Echipa 2007 - 2008

Iosef Kovacs, arhitect expert - Institutul - 
Naţional al Monumentelor Istorice, Director 
adjunct 2006-2008

Durata elaborării evaluării tehnice preli-
minare, 3 zile în 2007, 3 zile în 2008 

Experienţa persoanelor implicate în 
program:

Specialiştii implicaţi sunt profesionişti 
cu experienţă în domeniu, care au participat 
la cursuri de perfecţionare avansate, în ţară şi 
străinătate. Ei sunt autori a numeroase programe 
şi proiecte de conservare, restaurare, consolidare 
şi reabilitare precum şi de readucerea în circuitul 
turistic a unor monumente istorice. 

Fig. 7. Plan incintă biserică
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 6.2. Limitele studiului
Fortifi caţia are mai multe clădiri în stare - 

de colaps, accesul este periculos. 
Puţine activităţi de cercetare – din cauza - 

lipsei de fonduri 

7. PTA, Evaluare tehnică preliminară

7.1. Istorie: Formă, funcţiune şi evoluţie
7.1.1. Scurtă descriere a monumentului
Actuala confi guraţie a Ansamblului bi-

sericii evanghelice din Drăuşeni datează de la 
sfârşitul secolului al XV lea. Fortifi caţia are o 
formă poligonală neregulată şi un zid de incintă 
înalt de 8-9 m, întărit cu şase turnuri de diferite 
forme şi dimensiuni, în centrul incintei găsindu-
se elementul cel mai important al ansamblului, 
biserica evanghelică.

În forma ei originară biserica era o bazilică 
cu trei nave despărţite între ele prin arcade în 
plin cintru sprijinite pe stâlpi dreptunghiulari 
sau cu plan în cruce, un cor cu plan pătrat şi o 
absidă semicirculară. 

În urma ultimelor cercetări arheologice 
începuturile construirii bisericii se pot stabili 

în primele decenii ale secolului al XIII lea. 
Şantierul acestei construcţii în stil romanic târziu 
a fost întrerupt în urma invaziei tătare din 1241. 
Lucrările au fost reluate în a doua jumătate a 
secolului de o echipă de constructori provenită 
din mediu cistercan, de la şantierele de la Cârţa 
sau de la Alba Iulia.

Nava centrală a avut un tavan plat, probabil 
din lemn, situat la 30 – 40 cm peste nivelul 
cornişei actuale.

Colateralele erau boltite la parter cu bolţi 
în cruce pe nervuri care sprijină pe triple colonete 
adosate zidului navei centrale. Ferestrele bifore 
existente în zidurile de nord şi de sud ale navei 
centrale corespundeau etajului colateralelor, 
accesul fi ind asigurat prin două scări în spirală 
afl ate la capetele de vest ale colateralelor. Scara 
de sud se păstrează parţial, iar cea de nord a 
fost determinată planimetric în urma săpaturilor 
arheologice efectuate în perioada 1973 – 1977. 
Aceste colaterale erau acoperite cu o şarpantă 
într-o apă, înălţimea fi ind la o cotă situată între 
partea superioară a ferestrelor bifore şi partea 
inferioară a ferestrelor circulare care asigurau 
iluminatul navei centrale. Colateralele se 

Fig. 8. Secţiune longitudinală
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conservă pe primele două travei dinspre vest de 
pe latura de sud a bisericii.

Corul era şi el boltit, probabil cu o boltă cu 
muchii încrucişate pe nervuri, urme ale acestei 
boltiri fi ind păstrate pe latura de vest a corului, 
în actualul spaţiu al podului.

Absida semicirculară era boltită  cu o 
calotă sferică a cărei consolă din planul naşterii 
se păstrează în spaţiul podului, la nivelul cheii 
actualei bolţi.

La extremitatea de vest a navei centrale 
se ridică masivul turn clopotniţă, care, atât la 
nivelul accesului cât şi la nivelul al doilea, al 
tribunei, adăposteşte câte o încăpere boltită 
cu bolţi având muchii încrucişate pe nervuri, 
sprijinite pe colonete cu capiteluri cu croşete. La 
nivelul tribunei încăperea era deschisă către navă 
printr-o monumentală arcadă în plin cintru.

La sfârşitul secolului al XIV-lea, pereţii 
interiori ai navei centrale au fost decoraţi cu o 
frescă care subliniază arcadele de la planul de 
naştere până la nivelul solbancului ferestrelor 
bifore. Această frescă, una dintre cele mai 
bine păstrate, este unică în Transilvania prin 
iconografi a care ilustrează Legenda Sfi ntei 
Ecaterina din Alexandria, reprezentată frecvent 
în Europa Centrală.

Fresca a fost facută utilizând tehnica mixtă, 
“fresco” şi tempera, şi ilustrează legenda într-o 
manieră tradiţională, cu atitudini sugestive, 
de un foarte convingător realism. Fresca este 
amplasată pe pereţii longitudinali, sub ferestrele 
bifore şi are 1,30 m înălţime.

Pe latura de vest turnul are alipit ulterior 
un puternic rezalit care cuprinde portalul cu arce 
în plin cintru compus din nouă perechi de pilaştri 
alternaţi cu colonete în retrageri succesive, ale 
căror capitele cu croşete sunt cioplite într-un 
singur bloc de piatră, în timp ce bazele lor sunt 
tratate separat. Timpanul portalului, străpuns 
de un gol trilobat şi decorat cu un relief plat, 
reprezentând vrejuri şi păsări fantastice, este 
datat pe baza unei analogii stilistice în jurul 
anului 1280.

Spaţiul interior a fost extins după 1637 
cu un valoros ansamblu compus din strane din 
lemn şi balcoane pe două niveluri, cu parapeţi 
vopsiţi cu motive fl orale, caracteristice pentru 
mobilierul săsesc. 

Începând cu 1496, în urma atacurilor 
turceşti, a început edifi carea incintei fortifi cate 
prevăzută cu un drum de strajă şi goluri de 
tragere şi turnuri de apărare dispuse strategic.

În perioada 1611 – 1612 se construieşte 
un al doilea inel de incintă care în anul 1622 

este completat cu un bastion. În perioada 1651 
– 1652 se întăreşte prima incintă cu turnurile 
pentagonale de pe laturile de est şi sud.

În anul 1840 incinta este parţial demolată 
pentru a se construi şcoala de pe latura de vest.

Turnul de poartă are o forma rectangulară 
şi un tavan boltit peste parter. Păstrează urmele 
unui pod ridicător ce apara turnul care mai are 
încă trei niveluri de apărare. Turnurile de nord-
vest, nord, sud-vest au patru niveluri de formă 
pătrată, cu acoperişuri piramidale, în afară de 
turnul de nord, care are un acoperiş în pupitru.

Turnul de est are trei niveluri, iar cel de 
sud-est are patru niveluri. Ambele au planuri 
poligonale şi acoperişuri piramidale.

La partea superioară zidul are un drum de 
strajă susţinut de stâlpi şi grinzi din lemn. Astăzi 
se pot observa numai urmele grinzilor încastrate 
şi ale gurilor de tragere. 

Turnurile rectangulare de nord-vest, nord 
şi sud-vest au guri de tragere la fi ecare nivel. 

Sistemul de fortifi care a fost extins şi 
asupra bisericii care a primit deasupra navei şi a 
altarului un nivel cu rol defensiv, cu aruncătoare 
la nivelul galeriei perimetrale din lemn. 

Clopotniţa, cu plan rectangular, are patru 
niveluri, cu un drum de strajă pe perimetrul ulti-
mului nivel. Acoperişul are forma piramidală. 

Şcoala a fost ridicată în 1840 pe porţiunea 
de vest a zidului de incintă care a fost demolată 
(a se vedea planul de ansamblu). 

7.1.2. Rezumat istoric

Fig. 9. Portal intrare



25

Satul Drăuşeni apare cu denumirea „Terra 
Daraus” în Diploma Regelui Andrei al II lea, în 
anul 1224. Cercetarea arheologică confi rmă că 
o comunitate de secui a înfi inţat satul în sec. al 
XII-lea. Comunitatea s-a mutat spre vest în jurul 
anului 1200 şi în locul ei au venit saşii. 

În forma iniţială biserica era o basilică 
cu o navă principală şi două laterale, construită 
pe locul unei biserici de tip “hală”. Infl uenţele 
cisterciene, vizibile în stilul de la Drăuşeni, 
plasează momentul realizării monumentului 
aproximativ în perioada începând cu primele 
decenii ale secolului al XIII-lea până în jurul 
anului 1280. 

La sfârşitul sec. XIV, pereţii interiori ai 
navei au fost decoraţi cu o frescă situată între 
arcele celor două nave laterale şi solbancurile 
ferestrelor bifore.  

Exista o referire la sat, ca făcând parte din 
“Scaunul Keisd” în 1385. 

Satul a făcul parte din “Scaunul Rupea” la 
sfârşitul sec. XV. 

Fortifi carea incintei a început în 1496, după 
atacurile repetate ale turcilor. În acelaşi timp, 
biserica a fost întărită prin demolarea navelor 
laterale şi construirea unui etaj cu rol defensiv 
deasupra navei.  Secolul XVI a însemnat o 
perioadă de decădere datorată războaielor şi 
calamităţilor.

Spaţiul interior a fost extins după 1637 
cu un valoros ansamblu compus din strane din 
lemn şi balcoane pe două nivele, cu parapeţi 
vopsiţi cu motive fl orale, caracteristice pentru 
mobilierul săsesc. 

O a doua incintă defensivă a fost construită 
în 1611-1621 şi întărită în 1622 cu un bastion.

Lucrări ample de reparaţii au fost făcute la 
fortifi caţii în 1650.

Secolul XVIII a reprezentat o nouă 
perioadă de declin datorită ciumei şi incendiilor 
repetate. 

Bolta navei a fost reparată in 1782, iar 
zidurile navei au fost întărite din exterior cu 
contraforturi puternice. 

O parte a incintei exterioare a fost demolată 
în 1840 pentru a se construi o şcoală, care încă 
se păstrează. 

După ce “Pământul crăiesc” a fost 
desfi inţat în 1867, satul a fost inclus în Scaunul 
Odorhei. 

Ample intervenţii  au fost făcute în 1937-
1939, când acoperişurile au fost consolidate, 
s-a reparat învelitoarea precum şi scurgerile, 
burlanele şi nervurile din piatră de la bolta 
clopotniţei.

Numărul locuitorilor saşi a scăzut în mod 
considerabil după 1945 datorită deportărilor de 
după cel de-al Doilea Război Mondial. 

Plecarea saşilor după 1990 şi mutarea lor 
în Germania a devenit un fenomen general în 
satele aparţinând zonei de colonizare săsească.  

7.2. Importanţă
Ansamblul este situat în centrul localităţii 

şi reprezenta punctul principal al activităţii 
culturale, sociale si economice a comunităţii.

Importanţa acestui ansamblu constă atât 
în valoarea sa de patrimoniu, certifi cată de 
clasarea în Lista Monumentelor Istorice 2004 
ca monument istoric de valoare naţională dar 
şi în valoarea socială şi economică pentru 
comunitatea locală în urma restaurării, schimbării 
de destinaţie şi introducerii în circuitul turistic.   

7.2.1. Rezumat al semnifi caţiei/ importanţei 
istorice şi de patrimoniu

Istoric – există dovezi privind viaţa 
continuă în această aşezare datând din sec. XII 
până în sec. XX.

Artistic/Estetic – Există elemente decora-
tive de mare valoare realizate în stil romanic şi 
gotic;

Ansamblul este deosebit de valoros şi 
datorită compoziţiei echilibrate a volumelor. 

Tehnic/Tehnologic – este o dovadă a 
evoluţiei diferitelor tehnici de construire de-a 
lungul timpului, precum şi a tehnicilor de 
apărare. 

Religios/Spiritual – a fost centrul spiritual 
al localităţii începând cu secolul al XII-lea

Simbolic/Identitate – este martor al unei 
civilizaţii cu particularităţi deosebite într-un 
spaţiu multicultural. 

Stiinţifi c/Cercetare – este subiectul cerce-
tării multidisciplinare (arheologie, arhitectură, 
istoria artei, istoria militară).

Social/Civic – a fost centrul vieţii social – 
culturale a localităţii. 

Încadrare în Spaţiul construit – ansamblul 
este perfect integrat în spaţiul construit al 
localităţii, devenind simbolul său. 

Economic – reabilitarea ansamblului 
monumentului istoric va aduce benefi cii 
importante pentru comunitate, prin integrarea în 
circuitul naţional şi internaţional de turism. 

7.2.2. Listă a categoriilor care pot fi  luate 
în considerare pentru evaluare:
Istoric                - Naţional/internaţional, ridicat
Artistic/Estetic  - Naţional/internaţional, ridicat
Tehnic/Tehnologic  - Naţional / mediu
Religios/Spiritual - Naţional / ridicat
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Simbolic/Identitate - Naţional / ridicat
Stiinţifi c/Cercetare - Naţional / ridicat
Social/Civic  - Naţional / ridicat
Mediu natural  - Naţional / ridicat
Mediu construit - Naţional / ridicat
Economic  - Naţional / mediu

7.3. Vulnerabilitate / Evaluare riscuri 
Pericole naturale
Cutremurele au slăbit structura clădirilor. 
Factorii climatici – ploaie, vânt, soare, 

ciclurile îngheţ-dezgheţ – au afectat clădirile, şi 
acest proces de degradare continuă. 

Caracteristicile fi zice, chimice şi mecanice 
ale materialelor de construcţie au fost alterate 
datorită permanentei umidităţi, a ciclurilor 

îngheţ-dezgheţ, a eroziunii datorată vântului. 
Acestea au dus la apariţia fi surilor, atacurilor 
biologice şi la friabilitatea materialelor. 

7.3.2 Dezvoltare – Creştere demografi că:
Abandonarea localităţii datorită plecării 

Saşilor
Plecarea saşilor după 1990 şi mutarea lor 

în Germania a lăsat localitatea cu foarte puţini 
locuitori. În timp, familii de alte etnii au luat 
locul saşilor. Acesta a devenit un fenomen care 

s-a generalizat în toate satele zonei de colonizare 
săsească. 

Pierderea tradiţiei meşteşugăreşti 
Este necesar să se organizeze cursuri pentru 

lucrătorii locali, pentru restaurarea monumentelor 
istorice, specializându-i în tehnicile şi tehnologiile 
specifi ce epocii şi civilizaţiei respective. Un 
program social şi cultural ar putea implica şi 
populaţia de etnie rromă prin programe speciale 
privind tradiţia meşteşugărească. 

TURISM:
Ansamblul, odată reabilitat, trebuie inclus 

într-un circuit cultural-turistic. 
INTERVENŢII NEPOTRIVITE CA 
FACTOR DE DEGRADARE
Lucrări efectuate în 1992 – 1999

Consolidarea bisericii rămasă doar la - 
nivelul intervenţiilor de urgenţă

Consolidarea numai a unei zone de nord-- 
vest a zidului de incintă

Consolidarea turnului poartă, realizată - 
doar în proporţie de 70% 

Consolidarea turnului de nord-vest este - 
nefi nalizată 

Intervenţiile istorice neadecvate au afectat 
şi totodată au schimbat sistemul static al bisericii, 

Fig. 10. Faţada sud
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în mod special după reconstrucţia bolţii navei. 
S-a folosit mortar de ciment la intervenţiile 

de consolidare la biserică, la turnul de intrare şi 
la turnul de nord-vest.

O schelă de sprijin împiedică prăbusirea 
bolţilor în interiorul bisericii. 

Contractul cu executantul lucrărilor a 
fost reziliat datorită marelui număr de greşeli 
constatate în executarea proiectului tehnic. 

Lucrări executate între 1998 – 1999
Lucrările de intervenţie de urgenţă la 

fresce nu s-au derulat în totalitate. 
Lucrările de restaurare la pictură s-au oprit 

din lipsă de fonduri. 
Lipsa de întreţinere
Diverse atacuri biologice precum şi 

vegetaţia care creşte pe zidul de incintă afectează 
materialele din care este alcătuit monumentul, 
producând degradări. 

LIPSA LEGISLAŢIEI ŞI A IMPLICĂRII 
ADMINISTRATIEI LOCALE 
Suport instituţional neadecvat
Administraţia locală şi proprietarul 

(Consistoriul Evanghelic Superior C.A. Sibiu), 
trebuie să se implice împreună în reabilitarea 

ansamblului. 
Deşi a existat un buget pentru proiectare 

şi execuţie între 1992 şi 1999, după 1999 nu a 
existat nici un interes pentru acest ansamblu. 

Din 2006, s-au alocat fonduri de la bugetul 
de stat, prin Programul Naţional de Restaurare / 
2006-2007 care a continuat şi în 2008. 

Slaba integrare a patrimoniului în 
planurile de dezvoltare 

Administraţia locală ar trebui să includă 
reabilitarea acestui ansamblu în planurile de 
dezvoltare a patrimoniului cultural al judeţului 
Braşov. Din păcate autorităţile locale nu au ma-
nifestat sufi cient interes pentru acest obiectiv. 

Pregătire neadecvată:
Lipsa de pregătire în managementul 

cultural al administraţiei locale este unul dintre 
motivele care au contribuit la degradarea 
clădirii

Dezvoltarea conştiinţei 
Deşi ansamblul este clasat monument 

istoric, actuala comunitate locală, care nu mai 
are între membrii săi saşi, nu conştientizează 
importanţa moştenirii culturale săseşti. Acelaşi 

Fig. 11. Biserica Evanghelică fortifi cată Drăuşeni
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lucru se intâmplă la nivelul administraţiei 
publice locale. În loc să foloseasca fondurile 
locale, continuă să ceară subvenţii de la Consiliul 
Judeţean şi administratia centrală (minister).  

Planuri de urgenţă
Rapida degradare a structurii necesită 

un plan de implementare a unor intervenţii 
de urgenţă privind consolidarea şi punerea în 
siguranţă a bisericii, a turnurilor şi a zidului de 
incintă. 

INSTABILITATEA STRUCTURALĂ:
Slăbirea structurii de rezistenţă – deformări, 
colaps

Structura de rezistenţă prezintă deteriorări 
majore şi periculoase ale zidului de incintă şi ale 
turnurilor. 
Pierderi de material, desprinderi, fi suri:

Eroziunea, vântul şi ploaia, umiditatea 
şi variaţiile termice au determinat pierderi de 
material 
Efecte adiacente - depuneri de suprafaţă, adău-
gări, înlocuiri

Vicisitudinile naturale au cauzat efecte 
suplimentare: depuneri de suprafaţă, adăugări. 

Multe elemente structurale trebuie conso-
lidate sau înlocuite. 

PROPRIETATE ŞI FOLOSINŢĂ
Nu există responsabilitate pentru intrerţinere

Ansamblul a fost abandonat din 1999, 
când lucrările au fost stopate. Între timp nimeni 
nu s-a îngrijit de întreţinerea sa. Din acest motiv 
multe daune, care ar fi  putut fi  prevenite, au 
afectat ansamblul. 

RESURSE
Lipsa de fi nanţare pentru întreţinere şi reparaţii

Lipsa de fi nanţare şi lipsa implicării unor 
factori de decizie, conducând la imposibilitatea 
executării de lucrări de  consolidare, restaurare, 
dezvoltare şi întreţinere, au dus la decăderea 
monumentului.

Consistoriul Evanghelic Superior C.A. 
Sibiu, responsabil de administrarea clădirii, nu 
are posibilitatea de a asigura fonduri sufi ciente 
pentru întreţinere şi reparaţii. 
Lipsa de abilităţi în derularea de proiecte

Lipsa de abilităţi în derularea de proiecte 
reprezintă o problemă generală în România. 
Există o necesitate de instruire în acest 
domeniu. 

7.4. Starea tehnică
Astăzi biserica se afl ă într-o stare avansată 

de degradare. Pe o scară de la 1 la 5, privind 

degradarea structurală, starea actuală a clădirii 
s-ar situa între 3 şi 4. 

Structura de lemn a acoperişurilor este 
grav afectată, în special deasupra navei, a corului 
şi colateralei. 

Majoritatea elementelor de lemn au ex-
tremităţile putrezite. În multe cazuri elementele 
lipsesc cu totul. 

Luând în considerare faptul că biserica a 
fost afectată de mai multe cutremure, s-au facut 
mai multe intervenţii care au încetinit procesul 
de degradare. Există fi suri şi crăpături în zidărie. 
Mai mult, sunt abateri de la verticalitate datorate 
împingerilor bolţilor navei. Bolţile sunt crăpate 
şi unele părţi din ele sunt prăbuşite. Arcul 
triumfal are crăpături grave. 

Decoraţiile din piatră (ancadramente, por-
talul de vest, capiteluri) sunt deteriorate datorită 
factorilor climatici. 

Frescele interioare din navă sunt deteriorate 
datorită factorilor fi zici şi mecanici. 

Turnul Clopotniţă prezintă serioase crăpă-
turi, în special pe linia gurilor de tragere. 

Părţile de nord şi de vest ale zidului de 
incintă au fost consolidate. Pe partea de est şi de 
sud, zidăria este în mod sever depreciată şi este 
înclinată, fi ind în pericol de prăbuşire. 

În timpul lucrărilor de restaurare, între 
1992 şi 1999, turnul de poartă a fost consolidat în 
proporţie de 70%, iar turnul de nord în proporţie 
de 100%. Turnul de nord-est a fost restaurat 
înainte de 1977.  

Turnurile de est, sud-est şi sud-vest au 
avarii structurale (fi suri, etaje de lemn distruse, 
acoperişuri avariate). 

7.5. Rezumat al intervenţiilor necesare
INTERVENŢII PROPUSE
Biserica:

Injectări şi refacerea zidăriei precum - 
şi înlocuirea pieselor de piatră lipsă ori 
degradate, pentru a restabili caracteristicile 
tehnice ale zidăriei.  

Consolidarea părţii superioare a zidurilor - 
laterale ale navei cu o legătură care va 
transfera eforturile/ sarcinile către clopotniţă 
şi cor şi va asigura rigiditatea navei. 

Reconstrucţia bolţilor distruse precum şi - 
a planşeelor de lemn. 

Consolidarea arcului triumfal.  - 
Reparaţia şi înlocuirea elementelor - 

din lemn ale structurii acoperişului şi ale 
drumului de strajă. Consolidarea structurii 
acoperişului. 

Conservarea şi consolidarea elementelor - 
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decorative din piatră. 
Restaurarea şi iluminarea frescelor.  - 
Conservarea şi restaurarea mobilierului - 

pictat în cazul în care va fi  recuperat, 
-   Lucrări de instalaţii interioare.

Zidul de incintă şi turnuri:
Asigurarea stabilităţii turnurilor de est - 

şi sud.  
Completarea lucrărilor neterminate de la - 

turnul de poartă.  
Consolidarea şi restaurarea turnurilor de - 

est, sud-est şi sud-vest.  
Evaluarea stării fi zice şi intervenţii la - 

turnul de nord-vest 
Lucrări de instalaţii interioare
Sistematizarea şi organizarea incintei 

7.6. Politici de conservare / reabilitare şi 
propuneri 

7.6.1. Rezumat al viziunii asupra sit-ului 
şi sustenabilităţii
O propunere de schimbare a funcţiunii 

a fost prezentată în 1992, când monumentul a 
fost inclus în Programul Naţional de Restaurare 
(PNR). Odată ce comunitatea evanghelică 
descreştea ca număr, biserica nu mai putea 
funcţiona ca loc de cult. S-a propus ca biserica 
să găzduiască permanent Jeunesse et Patrimoine 
International Association, care intenţiona să 
deschidă un centru de cercetare şi restaurare 
în Drăuşeni la acel moment. Astfel, tinerii 
cercetători şi restauratori puteau să observe 
de aproape şi să contribuie la restaurarea 
ansamblului şi a altor clădiri din zonă. 

Această experienţă ar putea fi  folosită ca 
exemplu la restaurarea caselor săseşti din zona 
înconjuratoare. 

Astăzi o nouă abordare ar trebui avută 
pentru sustenabilitatea zonei. Ar trebui să se 
asigure acces mai uşor pentru vizitatori, un cadru 
pentru activităţi culturale şi posibilitatea de a 
folosi biserica, ocazional, ca locaş de cult. Ar 
fi  necesar să fi e implicaţi profesionişti precum 
şi organizaţii non-profi t pentru a gestiona acest 
ansamblu. 

Un Studiu de fezabilitate, bazat pe 
rezultatele precedentelor cercetări şi pe noile 
expertize tehnice,  ar fi  de asemenea necesar. 
În ultimii şase ani, de când acest sit a fost 
abandonat, au aparut alterări semnifi cative. 
Studiul de fezabilitate va putea propune un plan 
de acţiune realist pentru lucrări.  

Reabilitarea structurală şi functională a 
ansamblului va permite includerea sa în circuitul 
de turism cultural ca un punct de referinţă pentru 

această parte a Transilvaniei. Comunitatea va 
fi  implicată în această dezvoltare culturală şi 
economică. 

7.6.2. Doctrina de conservare
Scopul este reabilitarea structurală şi func-

ţională a ansamblului, luând în cosideraţie au-
tenticitatea materialelor şi tehnicilor existente.  

O echipă multidisciplinară de specialişti 
formată din arhitecţi, ingineri, arheologi, istorici 
de artă şi pictori, ar trebui să întocmească acest 
proiect. 

7.6.3. Nivelul intervenţiei
Proiectul se va concentra asupra 

consolidării, restaurării şi reabilitării 
componentelor ansamblului în forma 
lor originară, ca fi ind martori ai istoriei 
monumentului. În forma sa actuală, monumentul 
este o dovadă a etapelor istorice şi în acest fel 
rămâne în conştiinţa comunităţii. Construcţiile 
fortifi catiei nu vor fi  modifi cate sau extinse. 

7.6.4. Propuneri preliminare pentru 
funcţiuni 
Autorii propun menţinerea funcţiunii de 

cult pentru biserică precum şi o combinaţie de 
activităţi specifi ce culturale şi turistice. Spaţiile 
disponibile în cadrul ansamblului ar putea găzdui 
un centru de informare şi documentare turistică 
şi spaţii de expoziţie pentru îmbrăcămintea 
tradiţională şi bogata tradiţie a mobilierului 
pictat existentă în zonă. 

În întregul program  trebuie implicat 
Consistoriul Evanghelic Superior, administraţia 
locală şi alte autorităţi. 

7.6.5. Oportunităţi pentru utilităţi sociale 
şi dezvoltare durabilă
Reabilitarea monumentului istoric şi 

integrarea sa în circuitele turistice naţionale şi 
internaţionale ar putea crea noi locuri de muncă 
în interiorul ansamblului (punct de informare  
turistică) şi în sat, datorită dezvoltării serviciilor 
turismului cultural şi turismului rural. 

7.6.6. Evaluarea generală a priorităţilor
Intervenţii

Reabilitarea structurii – consolidarea - 
pereţilor şi bolţilor bisericii, a pereţilor şi bolţilor 
clopotniţei şi turnurilor

Lucrări de restaurare a bisericii şi - 
incintei fortifi cate, precum şi refacerea parţială 
a a sistemului de apărare (metereze, goluri 
de tragere) bazată pe informaţia din studiile 
existente şi cele în curs de elaborare 

Conservarea şi restaurarea decoraţiilor şi - 
frescelor

-  Reabilitarea funcţională
Etapizarea lucrărilor se va elabora la - 
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nivelul Studiului de fezabilitate 
7.6.7. Accesul public
Accesul public va trebui controlat şi 

reglementat în vederea prevenirii unei proaste 
funcţiuni şi a asigurării integrităţii monumentului 
istoric. 

Reabilitarea ansamblului monument isto-
ric va aduce un mare profi t comunităţii locale 
prin integrarea lui în circuitul turistic naţional şi 
internaţional.

7.6.8 Alte benefi cii 
Reabilitarea ansamblului ar putea fi  parte 

a unui program special pentru integrarea socială, 
economică şi culturală a populaţiei de etnie 
rromă din comuna Drăuşeni.

 
7.7. Finanţare 
7.7.1 Evaluarea în mare a necesităţilor 
bugetare
Estimarea viitoarelor necesităţi este 

reprezentată după cum urmează:   
Proiect                  280,500 Euro
Lucrări de execuţie:  2,773,000 Euro
   Total             3,053,500 Euro
7.7.2 Evaluarea posibilităţilor de atrage-

re de investiţii şi 7.7.3 Evaluarea posibilităţilor 
de recuperare a investiţiilor 

Reabilitarea ansamblului Bisericii evan-
ghelice fortifi cate din satul Drăuşeni este punc-
tul de plecare pentru alte investiţii ce privesc 
reabilitarea reţelelor edilitare şi a drumurilor, 
precum şi infrastructura turistică. Aceste inves-
tiţii conexe vor dezvolta o serie de activităţi eco-
nomice pentru lucrări şi servicii care pot fi  ori 
successive, ori simultane, după cum urmează:

1. Activităţi în interiorul ansamblului:
Construirea unei alei pietonale în incintă - 

pentru a asigura o bună percepţie obiectului 
Dotarea cu toalete publice în incintă- 
Asigurarea accesului persoanelor cu - 

handicap 
Iluminatul nocturn al incintei şi a - 

obiectivelor principale, biserica şi turnurile
2. Activităţi pentru infrastructura de 

acces:
Modernizarea drumurilor satului- 
Executarea reţelelor exterioare- 
Executarea parcajelor- 
Organizarea perimetrului aleii pietonale - 

din incintă
3. Facilităţi speciale pentru turism în zonă 

Organizarea unor structuri adecvate - 
de întâmpinare a turiştilor (cazare, mâncare şi 
loisir)

Organizarea unor servicii turistice - 

(facilităţi pentru masă, distracţii, excursii) 
oferite vizitatorilor

Promoţii de servicii turistice cu ocazia - 
unor evenimente speciale

4. Activităţi pentru dezvoltarea turismului 
cultural

Organizarea în incinta ansamblului, - 
posibil într-unul dintre turnuri, a unui centru de 
informaţii referitor la satele săseşti

Pregătirea unor variate itinerarii turistice, - 
peisajul natural şi patrimoniul cultural oferind 
turiştilor numeroase opţiuni (plimbări, distracţii, 
camping, agro-turism, turism cultural etc.) 

Vizitarea alternativă a celorlalte biserici - 
fortifi cate din zonă, a parcurilor naturale, a 
peisajelor deosebite etc. 

Organizarea de spectacole de teatru, - 
concerte, etc în incinta ansamblului

Organizarea unui serviciu de ghizi - 
cunoscători de limbi străine

Organizarea unor expoziţii tematice, în - 
turnuri, expoziţii legate de istoria ansamblului, 
de proiectele de restaurare ale ansamblului sau 
de restaurarea unor obiecte valoroase, etc.

Organizarea unor ateliere de vară pentru - 
pictură de icoane în incinta actualei şcoli

Ateliere pentru studenţii români sau - 
străini, din universităţi europene, care pot fi  
potenţiali organizatori de activităţi turistice 
cu subiecte legate de protejarea patrimoniului 
cultural

Publicaţii- 
Pregătirea unui website al proiectului, - 

iar mai târziu al unui alt website pentru centrul 
de informare 

5. Activităţi  pentru reclamă şi promovare:
Toate aceste activităţi necesită promovare - 

şi reclamă, acestea generând alte activităţi 
profi tabile

Efectele acestor activităţi aduc rezultate 
importante:

Reorientarea forţei de muncă disponibilă - 
şi crearea de noi locuri de muncă în sectorul 
terţiar

Crearea şi îmbunătăţirea imaginii zonei- 

În concluzie, reabilitarea ansamblului 
Bisericii evanghelice fortifi cate din Drăuşeni 
va îmbunătăţi infrastructura, turismului şi 
serviciilor de întreţinere. Mai multe investiţii în 
sectorul turistic, ca şi în alte sectoare economice 
locale, generează baza unei creşteri economice. 

7.7.4  S-a încercat deja obţinerea de 
fonduri pentru acest monument/sit?  

Da, cu success încă din 2006.
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la Planul de management este aceea de a avea 
un dialog real între Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional, Consiliul Judeţean  
Braşov, Consistoriul Superior Evanghelic C.A. 
Sibiu şi organizaţiile non-guvernamentale de 
profi l. 

8. Documentaţie
Ataşamentul conţine un documentar 

fotografi c. 

9. Studiu fezabilitate
Se va elabora conform programului.

Raportul Evaluare Tehnică Preliminară  
PTA, elaborat de:

Septembrie- Noiembrie, 2005:
Arh. Corina Lucescu, Director de - 

program, Institutul Naţional al Monumentelor 
Istorice 2002-2006, Coordonatorul proiectului 
IRPP/SAAH 2003-2005

ing. Ana Maria Biro- 
arh. Andreea Pop- 
arh. Iosef Kovacs- 

Ianuarie, 2008: 
arh. Iosef Kovacs, Director adjunct, - 

Institutul Naţional al Monumentelor Istorice 
2006-2008.

NOTĂ
În Planul Naţional de Restaurare, ONMI a 

contractat în anul 2006 serviciile de proiectare, 
incluzând studii, expertize, SF, PAC, PT - CS, 
DE, verifi cări şi avize. În anul 2009 O.N.M.I. a 
contractat lucrările de execuţie prin procedura 
licitaţie deschisă pentru lucrări de restaurare şi 
consolidare şi restaurare la Biserica evanghelică 
(inclusiv turnul).

S-au executat în 2009 lucrări de consolidare 
a structurii la biserică şi turn, a şarpantei bisericii, 
curăţarea rosturilor la zidăria bisericii şi turnului 
la exterior, paratrăznet.

7.7.5 S-au primit deja fonduri pentru acest 
monument/sit?   Da - fi nanţarea este în curs.

7.8. Management
Având la bază recomandările Uniunii 

Europene privind protecţia integrată a 
patrimoniului cultural, Romania şi-a defi nit 
propria ei strategie culturală bazată pe necesitatea 
prezervării, promovării şi integrării acestui 
patrimoniu în cadrul Patrimoniului european şi 
mondial.

Ansamblul are o valoare mare şi datorită 
faptului că nu a suferit transformări majore 
în timp şi deci  sunt respectate criteriile de 
integritate şi autenticitate.

Ţinta principală, decurgând din cerinţele 
proiectului, este conservarea monumentului 
prin consolidarea elementelor a căror structură 
este degradată.

După reabilitarea ansamblului şi a 
infrastructurii de acces monumentul va putea 
fi  parte a unui proiect modern de dezvoltare a 
turismului cultural. 

Punctul de plecare trebuie să fi e studierea 
cadrului legislativ existent în Romania, precum 
şi a reglementărilor internaţionale atât în 
domeniului protecţiei monumentelor istorice, 
cât şi în domeniul turismului cultural.

Abordarea compexă a turismului cultural 
din punct de vedere economic, social şi cultural 
este esenţială şi reprezintă un factor cu implicaţii 
majore în dezvoltarea durabilă la nivel local, 
regional şi naţional.

Trebuie, de asemenea, dată o atenţie 
deosebită protecţiei patrimoniului cultural printr-
un set de măsuri şi acţiuni privind cercetarea, 
conservarea, restaurarea/reabilitarea, întreţinerea 
şi promovarea monumentului istoric.

Combinarea celor două direcţii de acţiune 
duce la un set de de propuneri privind reabilitarea 
şi dezvoltarea  infrastructurii de turism în zona 
studiată care vor fi  realizate în etape successive.

Proiecte de revitalizare care urmăresc 
protecţia patrimoniului unei ţări şi integrarea 
sa în dezvoltarea turismului cultural au un mare 
succes în ţările europene.

Condiţia necesară pentru stabilirea 
responsabilităţilor diverselor instituţii privitor 
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THE ARCHAEOLOGICAL SITE OF ORAŞUL DE FLOCI
RomAniA

Dana Mihai

1.  Introductory page

Name of Organization compiling the infor-
mation: The National Institute of Heritage, 16 
Ienăchiţă Văcărescu Str., IV, Bucharest, 
Romania.
Name and address of site: Oraşul de Floci, 
Giurgeni, Ialomiţa  county, Romania
Inventory reference number(s): Position in the 
List of Historical Monuments/2204. IL-I-m-A-
14501
Site type: Medieval archaeological site “Oraşul 
de Floci”
Main dates: Giurgeni commune. Archaeological 
site, extinct medieval town, 15th-18th centuries.
Current function: Archaeological site

2. Executive Summary: the site and its 
management

This town appears to have been created 
during the rule of the Prince of Walachia, Mircea 
the Elder, at the beginning of the 15th century. 
Laying by the mouth of Ialomiţa River, the 
establishment used to be a significant harbour 
and a customs house for the foreign merchants 
coming from Braşov (Transilvania), as indicated 
in historical documents. A periodical fair used to 
be organized in the proximity of the customs for 
purpose of merchandise exchange; inhabitants 
of surrounding villages must have taken part in 

such events.
After a careful study of all texts available 

and also in the light of the results of the 
archaeological research undertaken on site 
for more three decades, we could understand 
the significance of this medieval town, its 
appearance, the locals occupations, different 
aspects concerning the commercial life, the 
social position of the town’s inhabitants, 
political events, as to find out the way of the 
life style of the inhabitants of this medieval 
town. The development of some important 
political and military events in the history of 
Walachia province between the 16th and 18th 
centuries included the Oraşul de Floci located 
on the border of the province - a fact which had 
negative consequences upon the socio-economic 
evolution of the settlement during its historical 
existence. A brief review of events will help 
us understand the emergence of a process of 
slow regress of the town, which resulted into 
its disappearance during the last decades of the 
18th century.

The results of the intense archaeological 
research carried out on this site are reflected 
by the approx. 200 adobe civil dwellings built 
on a structure of wooden beams and pillars, 
sometimes covered in reef or in gutter tiles; 
one dwelling erected on a stone foundation 
dating from the second half of 16th century, 4 

Fig. 1. The map of Romania with the placement of medieval 
archaeological site “Oraşul de Floci”, Giurgeni, Ialomiţa 

county.

Fig. 2. The map with the placement of the “Oraşul de 
Floci” town - Specht, 1791
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Fig. 3. The plaque project. Representatives of the local 
authorities and from the Council of Europe. Archaelogical 

site Giurgeni, Ialomiţa county

dwellings built on cellar, a large foundation of 
a civil constructions, 3 foundations of churches, 
5 necropolis, 6 workshops where animal bones 
used to be processed in order to obtain various 
objects, such as buttons, buckles, knife handles, 
arrow points, ceramics, ornaments.

THE imPoRTAnCE oF THE HiSToRiCAL 
ARCHAEoLoGiCAL SiTE

Although there have been several attempts 
to present the archaeological site, they have 
never been properly completed. The restoration 
projects were strictly limited to the construction 
of car parking on the national road and setting 
of the statue of Michael the Brave (Mihai 
Viteazul).

The restoration of the church wall no. 1 has 
never been considered or the problem has been 
dismissed on grounds of the lack of supervision 
for the archaeological site.

Therefore, the general appearance of 
the site has been neglected and its current 
condition is very poor. It is a priority and a 
matter of emergency to resume consolidation - 
conservation - restoration works, otherwise the 
site faces the major risk of destruction of most 
of its investigated and non-investigated areas.

After 1990 there has not been any coherent 
programme meant to present the site, in spite of 
its obvious potential. The only works performed 
have been maintenance (grass trimming, 
cleaning), yet even these actions have been 
done on very limited funds. New guide posts 
have been installed on the tourist route, yet they 
are not satisfactory from a neither aesthetical, 
nor functional point of view. There is no 
archaeological base, though the site has been 
investigated for 35 years, and supervision of this 
major archaeological site, so important for the 
medieval history of Romania, is inadequate.

There is no museum on the site.
The proposed project will have as a result 

the radical improvement of the presentation of 
the archaeological site, implementation of a 
management plan and a significant increase of 
public awareness with respect to this medieval 
site.

The preliminary intentions for the future 
management of the monument/site are to 
transform it into a pilot-area for the training of 
archaeologists specialized in investigation of 
urban environments.

3.       Administrative Information
3.1 Responsible authorities

Scientific responsibility: Ph. D. Anca 

Păunescu, the National Museum of History, 
Romania

In charge with administration of the funds 
and overseeing of the works: the National 
Institute for Historical Monuments

National - Ministry of Culture and 
National Heritage, National History Museum of 
Romania

Regional - the County Museum, Ialomiţa 
- Slobozia

Local - Townhall of Giurgeni commune, 
Ialomiţa County

3.2 Site - name and address
Floci Town, com. Giurgeni, Ialomiţa County, 
Romania

3.3 Geographic details
Coordinates - longitude and latitude Longitude 
=  27° 50 y latitude = 44°5fJ

3.4 Monument Type
Archaeological site Function: medieval 
settlement

Existence of a combination of character-
istics - architectural and archaeological research 
is easy to conduct as no contemporary settle-
ment has been constructed. It is the only medi-
eval archaeological site which could allow re-
construction of the former image of a medieval 
commercial town and urban organization. Geo-
physical studies undertaken during several years 
of research have indicated the possibility of a 
long-term strategy of archaeological research.

Also, the possibility of investigation carried 
out on different types of materials, their historic 
dating, domestic glazed ceramics, the funerary 
rites and rituals, and the identification of different 
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Museum of History, Bucharest. Accessibility 
is insured by:

- The District Museum Ialomiţa - 
Slobozia
- The Low Danube Museum - Călăraşi, 
Călăraşi county

5.2 References
Information available in publications is mostly in 
the form of the archaeological reports, as well as 
articles in specialized literature and magazines.

Ioan Bogdan, Documente privitoare la 
relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi cu Ţara 
Ungurească în sec. XV şi XVI, vol. I, Bucharest, 
1905 Documente privind istoria României, 
B, Ţara Românească Documenta Romaniae 
Historica, B, Ţara Românească, vol. I-XXV,

M. Popescu Spineni, România în izvoarele 
geografice şi cartografice. (Din antichitate până 
în pragul veacului nostru, Bucharest, 1978

The main discoveries have been published 
in the volumes Archaeological Investigations, 
III-XI, 1979-2000. Bucharest

A. Păunescu, Oraşul de Floci. Un oraş 
dispărut din Muntenia medievală, (Scurtă 
monografie istorico-arheologică) Târgovişte, 
2005.

D. M. Iliescu, Cetatea de Floci. (Încercare 
de monografie), Bucharest, 1930 I. Provianu, 
Monografia Oraşului de Floci, Călăraşi, 1897

Documentation and bibliographic refer-
ences:
http://www.cimec.ro/Arheologie/orasuldefloci/
index.html
http://www.cimec.ro/Arheologie/cronica 
CA2005/cd//index.html
http://www.cimec.ro/Arheologie/cronica 
CA2004/cd//index.html
http://www.cimec.ro/Arheologie/cronica 
CA2002/cd//index.html

5.3 Works performed
Fit-out works for installation of a guide-post for 
the archaeological site

5.4 Projects in progress
Indication of projects under conception: N/A

5.5 Projects developed
Indication of the current status of the projects 
developed: N/A

6.       Purposes of the PTA
6.1 Extent/Nature of the assessment
The Team

Dana Mihai, PhD, Archaeologist, •	
Scientific Director of the National Institute 

plans of religious edifices make the site a very 
important one.

3.5 Property
- Type of property: public domain of the 
state
- Function, degree of occupation: 
archaeological site
- Current use of the location: archaeological 
site

3.6 Statutory protection / Constraints
level/degree of protection or constraints • 
limiting possible actions
the need to obtain official approvals and • 
authorizations for performance of works
Protected  by Governmental  Ordinance.  • 
no. 43 on  protection of the  national 
archaeological heritage, Law 422/2001 on 
the protection of historical monuments.
all restoration works may be performed • 
on condition of obtaining the approval of 
the National Commission for the Historic 
Monuments (Ministry of Culture and 
Religious Affairs).
all construction works may be performed • 
on condition to obtain a building permit 
from the Constanţa City Hall.

4.       Summary of current state of affairs
Elements indicated in the PIL are repeated, 

in further details or under a review of the initial 
evaluation.

The potential priority level is High level. 	
Primary conservation of the discoveries.	
Development and continuation of important 	
archaeological researches. 
Installation of sign posts for the archaeological 	
site, different sectors
Cultural tourism Cultural routes including 	
site tours in Hârşova, Capidava,

4.1 Evaluation of the physical status - from 
worse to better
Fair, with some structures claiming urgent 
interventions
4.2 Risk evaluation - from A level to H level
Permanent risks facing the sites are those caused 
by invasive farming methods
4.3 Priority of intervention - High

5.       Existing Information
5.1 Documentary sources

- Availability of reports, drawings, photos, 
videos, publications
- Accessibility, location, applicability and 
quality of documents
- The main archive is held by the National  
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for Historical Monuments, Expert
Anca Păunescu, researcher, National •	
Museum of History, Bucharest, PhD, 
Archaeologist,  Expert
Irina Ene, Archaeologist, National •	
Museum of History, Bucharest, specialist

Time spent: 14 Days
Experience of the persons involved:
The specialists are professionals with experience 
in the field, who have attended advanced 
specialty courses in the country and abroad. They 
are the authors of several programs and projects 
on conservation, restoration, consolidation 
and enhancement, rehabilitation and tourist 
development of historical monuments.

It is essential to form multi-disciplinary 
teams for assessment of the monuments and the 
archaeological site, for development of a coherent 
management plan. The teams must be made up 
of archaeologists, architects, geo-physicists, 
topographic engineers who could together 
draft the strategy proposed for the objectives 
mentioned above. The absence of coherent 
management plans for the archaeological sites 
makes it necessary to form a partnership with 
international experts.

The Romanian experts are experienced, 
but there can be international collaboration with 
respect to certain monuments
Duration of the PTA elaboration phase: 1 
month

6.2 Limitations of the study
There have been no difficulties in accessing 

the necessary data, however documents are still 
scattered among the three museums: Slobozia, 
Călăraşi and the National History Museum of 
Romania.

7.       The PTA

7.1 Generalities: Form, Function and Evolu-
tion
7.1.1. Brief description of the site

The archaeological research conducted in 
the medieval town - Oraşul de Floci - represents 
a significant contribution to our knowledge on 
the urban environment in the Romanian Province 
(Ţara Românească). The town was built in the 
mid 15th c. at the North-East border of the upland 
state, at the point where the Ialomiţa River flows 
into the Danube, where, from ancient times, 
there was a point of shallow river depth for the 
merchant road from Transylvania to the mouth 
of the Danube and the Black Sea coast. During 
the 16th-17th c., the urban settlement was among 

the first commercial towns in the Romanian 
Kingdom.

The town went through a slow regression 
process mainly caused by political and 
economical causes which started to become 
apparent after the second half of the 17th c. By the 
end of the 17th c., the town had been completely 
deserted.

The location of the deserted centre of the 
former urban settlement was identified at the 
end of the 19th c. At that moment the ruins of two 
church walls were still preserved. In the town 
centre, turned into a farming area, discoveries 
of light arms, copper or ceramic vases, jewelry, 
coins, stones, and bricks were found bound in 
mortar from former buildings.

The site area covers approx. 76 ha. 
according to the cadastral plans and the 
topographic survey. Since 1992 the area has been 
declared an archaeological site and excepted 
from the agricultural exploitation regime. The 
site includes raised areas of irregular shapes, 
where archaeological remains are concentrated. 
Such areas are separated by a wide valley, the 
former bed of the Ialomiţa River, as well as by 
shallower valleys which are tributaries of the 
river. Such configuration of the land justifies 
the open appearance, non-fortified of the 
former town, different from the point of view 
of its evolution in the medieval urban space in 
the Romanian provinces. The site retains only 
one of the medieval buildings, a fragment of a 
northern wall of a church erected between the 
15th-16th centuries.

The special importance of that 
archaeological site was also acknowledged in 
the latest regulation on priority archaeological 
sites, Law 463/2003, by which the above-
mentioned site was declared an archaeological 
site of priority.

7.1.2 Historical background
Among the towns erected after creation 

of the medieval state “Ţara Românească”, at 
the beginning of the 15th c, there was also the 
Oraşul de Floci. The town was located at the 
Eastern border of the state, at the place where 
the Ialomiţa River flowed into the Danube, as 
indicated in the medieval maps. At that place 
there was an important crossing spot, with a 
customs office operated by clerks, insuring 
passage towards Dobrogea and farther on, to the 
Black Sea port.

The main factor which contributed to the 
development of the settlement was economic, 
the point where the merchant road came from 
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Transilvania through Braşov to the Danube.
For the goods transported by foreign 

merchants through the place by the Danube they 
used to pay tolls. Initially, close to the customs 
office, there used to be a regular fair for exchange 
of different products, where the inhabitants of 
neighboring settlements would take part. During 
the first half of the 15th c., the fair was turned 
into a town. Fish was the main merchandise 
offered by local merchants enjoying princely 
privileges.

That fact is also attested by the symbol 
engraved on the town seal: a fish in a vertical 
position surrounded by four stars.

The town was led by a local provost 
and 12 council members, elected every year 
from among wealthy locals. Besides such 
representatives of urban authority, there were 
also the representatives of the central authority: 
masters, county captains, county guardians or the 
servants who used to watch the dome’s property. 
From an administrative point of view, during 
the second half of the 17th c., the town became 
capital of the historic Ialomiţa county and the 
administrative residence of the county guardian, 
as well as the headquarters of the proximity 
captaincy which used to insure protection of the 
state borders, A team of courtiers (reds) and riders 
was based in the town for local protection. The 
captain of the team was also county guardian.

Just like in other medieval towns, the local 
community was made of squires, merchants, 
craftsmen and freemen.

The political and military events occurring 
in the history of the Romanian state in the 15th 

- 17th c., also affected the Oraşul de Floci, with 
negative repercussions on the economic and 
social life of the settlement. An analysis of such 
aspects explains, in part, the slow regression 
of the town which led to its disappearance in 
the last decades of the 18th. The memory of 
the Oraşul de Floci was somehow preserved 
in the administrative organization of the 
county in certain regions (plăşi). After certain 
modifications to the administrative organization 
in 1831, the memory of a medieval town at 
the Eastern border of the Romanian province 
disappeared completely.

The centre of the abandoned town was 
turned into a farming land. We have a description 
of the ruins of the medieval town dating from 
the end of the 19th c. It speaks of the ruins of 
two churches and indicates the existence of 
remains of brickwork, clay or copper houses or 
other artifacts. The only ruin which still stands 
nowadays is a fragment of the northern wall of 

church no. 1, investigated, the planimetry of 
which has been reconstituted from archaeological 
investigations.

From the journey which was undertaken 
before commencement of the systematic 
archaeological research, in 1975, it was 
established that the former town’s traces covered 
an area of approx. 80 ha. Nowadays, that area is 
limited, to the North, West and South, by long, 
deep channels, dug to irrigate the rice paddies in 
the neighbour areas. To the east it is crossed by 
the national road Bucureşti - Constanţa.

The archaeological investigation started 
in 1975 has been continuously carried out until 
present days, having the advantage that no later 
construction was superposed on the hearth of 
the former town.

The archaeological investigation under-
taken in the period 1975-1990 had a salvaging 
character, due to the fact that the land was per-
manently affected by farming activities. After 
1991, the land was declared archaeological site 
under custody of the Local Hall of Giurgeni 
commune, Ialomiţa County.

During the 30 years of archaeological 
excavations, there have been important 
discoveries which indicate that the town was 
open, with no fortifications, while plot-planning 
location of dwellings, workshops and churches 
surrounded by cemeteries determined by the 
layout of the land, grouped on the higher areas, 
separated by the former bed of Ialomiţa river 
and its tributaries.
7.2 Importance

This is one of the few medieval 
archaeological sites which enjoy the unique 
chance of not having any contemporary 
settlement on it, which makes it easy to perform 
archaeological research, a detailed investigation 
of its urban characteristic.

The complex, multidisciplinary investiga-
tion of the urban settlement contributes to the 
knowledge and evolution of the urban habitat in 
the Romanian province, a place where there are 
still many unknown features.

The fact that the history of the town covers 
the 14th -17th centuries could also contribute 
to analysis and dating of the archaeological 
materials uncovered, local and imported 
ceramics, jewelry, coins, funerary rites and 
rituals, unique architectural plans of medieval 
religious and commercial edifices, aspects 
concerning the construction techniques and 
materials used, etc.

Importance for the community
The community is very closely connected 
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Fig. 5. Church no.2. Aerial view

Fig. 4. Church no .1. Aerial view
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to the site, as; apart from agriculture it constitutes 
one of the few sources of revenue.
7.2.1. Degree of importance

Category of importance: high Next to the 
historical-documentary investigation, archaeo-
logical research on the site has a great relevance 
for establishing facts concerning evolution of 
the urban space of medieval towns in the Roma-
nian Province.

The results obtained contributed to the •	
clarification of the factors significant for the 
urbanization process
Identification of chronology of pre-urban •	
and urban stages of some town areas, 
interdependence village-town,
Characteristics of civilian architecture or •	
monuments of worship,
Street planning, plot-planning extension of •	
the inhabited areas by opening of secondary 
squares.

7.2.2 Checklist of categories, which may be 
considered in the evaluation

Historical - High• 
Artistic/Aesthetic  - Low• 
Religious/Spiritual - Medium• 
Symbolic/Identity - Medium• 
Scientific/Research - High• 
Social/Civic - Medium• 
Natural - Medium• 
Economic - Low• 
Category of significance - National • 
importance.

7.3. Evaluation under vulnerability/Risk
In recent years the site has been affected 

by the human factors which have made the 
situation worse. The most important threat 
remains agriculture, i.e. farming of the land on 
which the archaeological site lies.

The integrity of the archaeological site is 
threatened by farming, annual work on the land, 
and mechanization. Unfortunately, the lack 
of a proper demarcation and protection of the 
archaeological site has led to pollution of the 
environment, mainly due to the proximity of the 
national road and disposal of a lot of waste.

Another factor which represents a threat to 
the archaeological site is the lack of surveillance 
and maintenance, which leads to acts of 
vandalism and environmental pollution.

Attempts have been made to remove the 
foundations of church no. 1 for use by locals.

With respect to pollution, the proximity of 
the national road from Bucharest to Constanţa 
leads to a lot of waste being left on the site by 
visitors.

Lack of planning measures:
Isolated diggings have been practiced as 

well, also due to the fact that before 1989 access 
to the site was restricted; now several elevations 
of the ground (grinds) are defined the exhaustive 
research of which is a priority. There have never 
been temporary enclosures; the only method 
applied was covering the finds in soil to protect 
them.

Impact of social actions
There have been instances of vandalism, 

for example church no. 1 where people tried 
to remove stones from their foundations. Also, 
attempts have been made to pull down the wall.

Before 1989, there was a path leading 
to church no. 1, which was totally destroyed 
afterwards.

Archaeological excavations as a detri-
mental factor N Inappropriate interventions as a 
detrimental factor

Unqualified personnel obsolete methodol-
ogy Incompatible materials

Undocumented reconstruction disguised 
as restoration

Irreversible and incorrect reconstructions 
from an ethical point of view

No proper maintenance of the site
Absence of protection, guarding services 

and demarcation of the archaeological site, as well 
as its considerable size - approx. 80 ha - render 
it impossible to provide proper maintenance 
services of the location, especially considering 
the excessive vegetation, accumulation of waste, 
etc.

Lack of availability of administration and 
an appropriate legal framework

Local authorities have not been involved 
in protection of the site; for two years excessive 
farming of the land has resulted in destruction of 
the archaeological levels.

From a legislative point of view, the above-
mentioned site is classified under the A value-
group, i.e. site of national and international 
interest, and the second legal provision which 
underlines its particular importance, is the fact 
that is has been declared an archaeological site 
of priority.

The protection area for the site has not 
been clearly established.

Also, the site has not been introduced in 
the county tourist tours, although there are other 
archaeological sites in the county which could 
be visited, and the closest ones are very popular: 
Hârşova, Capidava, Histria, etc, together with 
the historical monuments in the region which 
could attract a lot of tourists.
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Function
Function improper Contradictory usage
Resources
Lack of funding for maintenance and 

repairs. 

7.4. Technical condition. Current physical 
condition

7.4.1. Church No. 1 has stone foundations 
and the elevation is made of bricks, with large 
splaying of mortar. Between them are traces of 
wooden bars, covered in tiling. (fig. 4)

The church is rectangular, with one aisle 
only, and consisting of altar, nave and narthex. 
The altar apse is of a semi-oval shape, while 
the narthex was rectangular. The first stage was 
built at the end of the 15th c. and beginning of 
the 16th. During the second stage, the church has 
been totally rebuilt in brick, on the former stone 
foundation, adding afterwards a porch which 
would extend the building by 4 m. On the south 
side of the narthex there were inlaid bricks set on 
the width. The church did not have a spire, nor 
a belfry, since there was no supporting element 
for such additions. The only element preserved 
out pf the elevation of that church is the narthex 
wall, more than 3 m high and approx. 2.5 m 
wide, which is not consolidated, renovated and 
has never been restored. The foundations of the 
building are covered in soil.

7.4.2. Church No. 2
The second monument was discovered 

approx. 300 m north-west from the first church, 
on the left bank of the old bed of Ialomiţa River. 
The building is built in a triconch plan, 18 x 11 
m in size. The nave is in a rectangular shape and 
separated from the narthex by a thick wall, of  
0.70 m. Foundations are partially preserved and 
covered in soil. (fig. 5)

The stone-foundation dwelling
7.4.3. The stone-foundation dwelling
Like many medieval towns, dwellings 

would be adapted to the climate conditions and 
the building materials available in the area. 
For the construction of over above-the-ground 
150 dwellings in the Oraşul de Floci, partially 
investigated or fully uncovered, during the 
successive campaigns they would use especially 
wood, adobe and, very rarely, stone available 
in the area. Above ground dwellings are of a 
rectangular plan, their sizes 7 x  4.50 m, divided 
into two rooms.

The above-the-ground dwelling with 
stone foundation is unique among the dwellings 
discovered in the central area of the town. The 
dwelling was divided in two rooms, one with 

stone block foundations, the second with broken 
stone foundation, fashioned with light mortar. 
The building had brick walls and in the firsts 
room was discovered a stove, dated in the second 
half of the 16th c. Proximity of the dwelling to the 
church generated the hypothesis of a princely 
dwelling or manor house. Archaeological 
investigations resulted into discovery of a 
dwelling above ground with a cellar, of 8.25 x 
5.20 m in size, which functioned between the 16th 
- 17th centuries. The imprint of the foundations 
is well preserved and covered in soil.

7.4.4. The buttressed edifice
The foundations of which have been 

uncovered in the church no. 1 area (grind 6) used 
to have a rectangular plan of great sizes: 14.50 
x 7.15 m. The walls were 0.70-0.80 m thick 
and wrought in brick and mortar, braced with 
8 buttresses arrayed at the corners and on the 
long sides, at even distances. The archaeological 
inventory indicates the existence and operation 
of that edifice in the second half of the 17th c. and 
the following century. The edifice found in the 
Floci Town could have been used as a storage 
place for merchandise or a cereal barn.

7.5. Outline summary of required repairs
Levels and types and interventions Emergency 
works

Entrenchment and restoration of churches 1. 
Nos. 1 and 2.
Emergency conservation and restoration of 2. 
the edifice with buttresses, as well as of the 
stone-foundation dwelling at the foundation 
level.
Demarcation and enclosure of the 3. 
archaeological site, as well as insurance of 
protection services for the site

Proposals on the required repairs
It is absolutely necessary to establish 

visitor access to the site, with the most visible 
and important objectives as priorities, as well 
as to create an access-system to the site, paths, 
descent of the treading level, etc. The main 
activities would be the following:

Uncovering of the foundations of churches 1. 
no. 1 and 2, their restoration at the foundation 
level, as well as addition of several layers of 
the elevation.
Uncovering and restoration of the buttressed 2. 
constructions and of the stone-foundation 
dwelling.

7.6. Conservation/rehabilitation policy and 
proposals

The conservation policy for the archaeo-
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Fig. 6. 3D  reconstruction. Medieval town Oraşul de Floci
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logical site could be summarized as annual pri-
mary conservation of the buildings which carry 
such interventions, brick foundations, stone, 
etc, followed by restoration and presentation to 
reach the final target creation of an archaeologi-
cal park.
7.6.1 Presentation of the view on the monu-
ment/site in terms of sustainable development.

Proposal concerning future management to 
insure continuity and viability of the monument/
site.

The location of the archaeological site 
close to the national road could present an im-
portant tourist attraction and, consequently, 
could give rise to several employment opportu-
nities alongside with creation of tours, as well 
as revival of old traditional crafts in the area, 
cribwork, twines and fishing nets.

Action plan
Signaling of the archaeological site in all 

visible places, by guide posts translated into a 
minimum two foreign languages

1. Creation of new employment opportunities 
by opening small gift shops which would sell 
traditional products for the area.
2. Demarcation and insurance of permanent 
protection services for the site.

7.6.2 Conservation philosophy
Proposals, purpose, intentions; authenticity 

of materials, structure, etc shall be presented. 
The intention of the project is rehabilitation in 
terms of sustainable development.

Description of the entire structure 
(summary).

The few objectives pointed out for 
restoration purposes are public and religious 
edifices which are preserved at the foundation 
level, except for one wall, of the church no. 1, 
which is still preserved in elevation. Buildings 
are generally laid on stone foundations, with 
brick walls (religious edifices).
7.6.3. Level of interventions
a. Description/constraints

Constraints refer to limited financial 
possibilities, lack of cooperation of local 
authorities, lack of a viable management for 
protection and restoration of the objectives.

Causes for decay of the current structures - 
lack of a coherent restoration plan, of permanent 
guarding services of the site. Though the primary 
conservation of such objectives has been 
attempted several times, lack of protection and, 
especially, of permanent guarding of the site is 
the main reason why its presentation could not 
be achieved.
b. Character/Nature of proposed intervention. 
The type of intervention is primary conservation 
and restoration.

Fig. 7. 3D reconstruction. Medieval town Oraşul de Floci
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c. Priority of intervention. Repair of the wall 
at church No. 1

Uncovering, completion and restoration of 1. 
the foundations at churches No. 1 and 2

Uncovering, completion and restoration of 2. 
the buttressed- edifice

Uncovering, completion and restoration of 3. 
the stone - foundation dwelling.

No
Indicative costs

Period
Action Amount 

in EUR
1 Guide posts and signaling 15.000 2007
2 Studies - magnetometers and 

ground resistance
20.000 2006 - 

2007
3 GIS for gathering the 

information on different 
sectors, the years 1975-2005

25..000 2006

4 Uncovering, completion, 
entrenchment and restoration 
of wall at church No. 1

40.000 2008 - 
2009

5 Uncovering, completion, 
entrenchment and restoration 
of foundation at church No. 2

40.000 2009

6. The buttressed construction, 
full uncovering of foundations.

40.000
2009

7 Reconstruction of the edifice 
and addition of a few layers of 
the elevation

40.000 2010

B. TECHNICAL DESCRIPTION -
   Archaeological sites
1. Characteristics of the region/the environ-
ment

This town appears to have been created 
during the rule of the Prince of  Walachia, 
Mircea the Elder, at the beginning of the 15th 
century. Lying by the mouth of Ialomiţa River, 
the establishment used to be a significant harbor 
and a customs house for the foreign merchants 
coming from Braşov (Transilvania), as indicated 
in historical documents. An occasional fair 
used to be organized in the proximity of the 
customs for purpose of merchandise exchange; 
inhabitants of surrounding villages must have 
taken part in such events. (fig. 2)

This site is very accessible, near to the 
national road to Constanţa County.

On the other hand, in the region there 
are some important archaeological sites like 
Hârşova, medieval fortress, Capidava, etc.

The site has no protection.
2.    The site

Borders, limits, surrounding, guarding 
and security

Security is one of the most important objectives 
- there is no surveillance and enclosure to protect the 
site.

Accessibility to the site is very good, as it 
is close to the national road; however the absence 
of any tourist guide posts makes it unattractive.

Accessibility, circulation inside the site 
(access of persons with disabilities)

Excavated areas (%), condition of the 
areas.

Due to the configuration of the land, i.e. 
risk of flooding and to the creation of the 12 
grinds of the ground, approx. 10% of the total 
area of 80 ha. has been excavated.

Indications concerning non-excavated 
monuments (areas not investigated containing 
archaeological remains)

Protection systems for the site - protected 
areas (covered, etc.)

Monuments3. 
Public facilities / presentation of the site4. 

Access by vehicle, parking
Access to the archaeological site can be 

achieved very easily, as it is located very close to 
the national road from Bucharest to Constanţa, 
therefore it is heavily trafficked, and also there 
is a parking already constructed.

Unfortunately, except for one guide post 
and the wall from church No. 1, there is no 
archaeological base, nor a museum which could 
present the archaeological site.

Signing of the site has been done by a recent 
guide post which presents the history of the site 
together with some important information, only 
in Romanian.

Tourist centre and facilities - do not exist
Exhibits and educational areas, museum - 

do not exist.
Circulation (roads, paths, observation 

areas)
7.6.4 Preliminary proposals on functionality

Restoration as an archaeological site.
7.6.5. Opportunities regarding social use and 
sustainable development

creation of employment opportunities could •	
be achieved when the archaeological base is 
created, permanent surveillance insured, as well 
as development of a site museum.

also, considering the above-mentioned •	
objectives, the site would be integrated into 
cultural circuits which could be easily developed, 
under due consideration the neighboring sites: 
the medieval fortress at Hârşova, the Roman - 
Byzantine fortress at Capidava, the Greek fort 
at Histria
7.6.6. General assessment of intervention 
priorities
(Repairs, conservation, restoration and rehabili-
tation)
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7.6.7. Public access
Access of public shall be controlled and 

regulated in order to ensure correct use of the 
site.

The conservation and the preservation 
of the site shall bring great profit to the 
community by its integration into the national 
and international cultural tourism circuits.
7.6.8 Other benefits
The rehabilitation of the archaeological site 
could be a part of a special research programme 
of the medieval cultural itineraries.

7.7. Finance
7.7.1. Assessment of possibilities for attracting 
investments:  Not applicable.
7.7.2 Assessment of possibilities for recover-
ing investments:  Not applicable.
7.7.3 Have you already tried to raise funds for 
this site or monument?  No.
7.7.4. Have you already received funds for this 
site or monument?  No.

7.8. Management
Analysis of the current situation consti-

tutes the starting point for the project manage-
ment planning process. Such an undertaking, 
i.e. project management, has never been applied 
so far on the site, due to the more and more seri-
ous situation concerning human and natural fac-
tors with n influence on the site. The problem of 
a coherent management has been raised, which 
could offer the expected scientific results, yet, 
on the other hand that could attract visitors to 
the site.
INSTITUTIONAL ORGANISATION AND RE-
SPONSABILITIES - NATIONAL OR LOCAL

- National, the Ministry of Culture and 
National Heritage

- The National History Museum of 
Romania The County Museum in Slobozia

- Local Institutional philosophy. Admin-
istration - who is in charge, who is competent, 
who is to take care of the monument/site
- Scientific liability - The National History  
Museum of Romania 
- Project management - membership and 
liabilities
 - Scientific Site Manager. Anca Păunescu, Ph.d
Sector charge - grind 8. Dana Mihai, Ph. D, 
niHm
 - Gh. Matei - housing sector, grind 1 - County  - 
Museum Ialomiţa Members
 - Irina Ene, NMHR
 - Silviu Oţa 
 - Ciprian Sandu, NIHM

 - Students Faculty of History, Bucharest
Proposals on site/monument long-term 

management with a view to insure continuity.

Management Plan
Development of management plans for 

archaeological sites is still at an early stage in 
Romania.

Consequently, the management plan offers 
a policy framework with a guiding character. 
Realization of targets, i.e. conservation and 
sustainable development of the site, are strictly 
dependant on how all involved parties coordinate 
their actions according to the directions outlined 
in this document.
DEMARCATION AND PROTECTION OF THE 
ARCHAEoLoGiCAL SiTE

Realization and implementation of a 
management plan and a GIS application that 
will insure monitoring of the site

Performance of geophysical prospecting 
works

Uncovering and restoration of the 4 
buildings: the two churches, the stone-foundation 
dwelling and the buttressed building

urgent interventions for the conservation i. 
of some archaeological settlements 
restoration works for the remains of the 
medieval churches

A program of public information and 
advertisement on the values of the site through a 
web site and publications (guides, leaflets etc); a 
system of informative panels in the commune
Strengths

Tourism and natural resources, as well as • 
historical heritage existing in the area make 
it possible to develop several forms of recre-
ational tourism (there are several springs of 
sulphur water in the area), fishing, etc.
There is a motel close to the site, also car • 
parking
Location of the site, close to the national • 
road from Constanţa to Bucharest
Other archaeological sites in the area: • 
Hârşova, Capidava, etc.
A system of informative panels installed on • 
the archaeological site
Organization of two national exhibits • 
focused on the discoveries made at the 
Oraşul de Floci.

Weaknesses
aggression of human and natural factors on •	
the site
absence of an archaeological base and a site •	
museum
no demarcation and watching services on •	
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site
lack of an organized tourism system and •	
implementation of an integrated development 
concept;
absence of documentation needed to •	
develop the area urban plan for the site, or 
for restoration of site monuments.
Absence of promotional materials and •	
appropriate management programs in the 
local tourist agencies.
Absence of a published scientific •	
monograph
No cooperation between local and central •	
authorities
The local community is not aware of the •	
great importance of the site

8.      Documentation
See the attached photographs. (provide 
references)

9.      Feasibility Study
To be elaborated based on the schedule of 

accommodation.
Starting from this documentation drafted 

in 2006, when all the issues relating to the 
above-mentioned archaeological site were 

presented, significant steps were taken towards 
establishing measures aiming the rehabilitation 
and valorisation of the medieval settlement. 

The partnership among the four central 
institutions (the National Heritage Institute, 
the National History Museum) and central 
authorities (the Ministry of Culture and National 
Heritage, the Local Connty of Ialomiţa) have 
taken considerable efforts over the last three 
years to rehabilitate and return the value of this 
archaeological site.
The Plate 

The archaeological site is treated with the 
right attention, and this is attested by the plate 
unveiled under the Program coordinated by the 
Council of Europe, Integrated Rehabilitation 
Project Plan/Survey on the Architectural and 
Archaeological Heritage (IRPP/SAAH) 2003 
– 2008. The ceremony was recognition of the 
efforts taken by the central al local authorities 
to offer support and valorise the national 
archaeological site of major priority at Oraşul 
de Floci, Giurgeni commune, Ialomiţa County. 
(fig.1.)

The initiative of local authorities to support 
and promote the archaeological site, in protection 
works, signalling plates and valorisation of the 
objective represented by churchy no. 1, as well as 
for the investment approved for construction of 
an archaeological basis and a tourist information 
centre, a multi-annual valorisation project.
Establishment of an archaeological park and 
museum 

The conservation policy of the discoveries 
made inside the archaeological site could be 
reduced to the annual primary preservation 
of the edifices prone to such intervention, 
brick or stone foundations, etc, followed by 
consolidation, restoration, valorisation, to 
reach the final objective- establishment of an 
archaeological park.

The only possibility to valorise an 
archaeological site, in our case of a medieval 
town, is to create an archaeological park, i.e. give 
people the chance to visit it, to see items which 
are explained on bilingual boards (there are 3 
bilingual boards already). The preservation and 
valorisation policy of the remains discovered 
at Oraşul de Floci, is a relatively recent aim, 
which has been pursued for only 2 years. This 
shall be followed by protection measures of the 
preserved objectives.

The initiative to create an archaeological 
park began with uncover and preservation of 
the main edifices discovered at Oraşul de Floci, 
on grindul 6. Obviously, this action shall need 

Fig. 8. Images from the new site museum Giurgeni
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to be continued, part of a consistent strategy. 
The easy access from DN 2, the lack of another 
superposed settlement, the ownership title of 
the site ensuring its protection, are good enough 
reasons to make us believe that the site shall 
become a major point on the tourist map of 
Ialomiţa district. 

Opening of the site museum and archaeologi-
cal basis 

In November 2009, starting from the 
Programme initiated by the Council of Europe, 
the museum was finished and officially opened 
to the public. The centre is based on the image 
of a medieval town, of the other edifices 
discovered during the investigations, the 
major attraction of the museum being the 3D 
reconstructions of the most important religious 
and civil edifices discovered at Oraşul de Floci. 
(fig 7, 8) Also, besides the site museum, the 
investment plan approved by the local council 
includes operational spaces for accommodation 
of archaeologists, as well as for processing and 
storage of archaeological artefacts. It is important 

to mention that this is the only archaeological 
basis and museum opened in Romania over the 
last 10 years. The financial effort made by the 
local authorities was huge (approx. 200,000 
euro), while the proper understanding of the need 
underlying the investment for its rehabilitation 
and vaporization is laudable1.

The implementation of cultural tourism 
in Ialomiţa County can only happen in relation 
with other issues of cultural interest that is a 
cultural itinerary that can bear the premises of 
such a development, i.e. easy access to various 
tourist objectives, well-established marketing 
and promotion policy, existence of memorial 
museums on site.

The perspective of such tourism can be 
extended to other districts, also - a possible 
transhumance route including Transylvanian 
districts. 

PTA report carried out by:
Dana Mihai, PhD, Archaeologist, scientific 

researcher, National Institute of Heritage

1  We like to mention the great support  of the local authorities 
from Ialomiţa county, , especially the great help of the President  
Mr. Silvian Ciupercă.
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Sorin Minghiat3

Corina Lucescu4 

3 Conf. dr. arh. – cadru didactic şi pro-decan al Facultăţii de 
Arhitectură a Universităţii Spiru Haret, Bucureşti
4 Lector drd. arh. - cadru didactic al Facultăţii de Arhitectură a 
Universităţii Spiru Haret, Bucureşti, 

Biserica reprezintă una dintre ctitoriile 
voievodale de mare însemnătate din vechea 
Cetate de Scaun a Târgoviştei şi constituie 
un reper pentru arhitectura epocii lui Matei 
Basarab.

Oraşul Târgovişte a fost unul dintre 
cele mai importante oraşe medievale ale 
Ţării Româneşti. La 1396, Mircea cel Bătrân,  
înţelegând avantajele poziţiei geografice, 
strategice şi comerciale, situarea în centrul ţării, 
a hotărât să stabilească aici o nouă reşedinţă 
domnească şi a doua capitală a ţării împreună 
cu Argeşul. 

Între 1431 şi 1465 Târgoviştea rămâne 
singura capitală a ţării până când reşedinţa de 
scaun se mută în Cetatea de pe Dâmboviţa, la 
Bucureşti, vreme de mai bine de un secol cele 
două oraşe îşi vor diputa rolul de capitală.

Momente de seamă din istoria oraşului 
au fost: domnia lui Vlad Drăculea, zis Ţepeş, 
care între 1456 – 1462, construieşte Turnul 
Chindiei în incinta Cetăţii de scaun; Neagoe 
Basarab (1512 – 1521) termină Mitropolia Ţării 
Româneşti din Târgovişte; Petru Cercel (1583 – 

Fig. 2. Biserica “Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” 
Vedere dinspre NV 

Fig. 1. România - Amplasamentul Bisericii “Sf. Împăraţi 
Constantin şi Elena”, Târgovişte, 

jud. Dâmboviţa

BISERICA “SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA” DIN TÂRGOVIŞTE, 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

1. Date generale

Numele organizaţiei care a sintetizat 
informaţiile: Institutul Naţional al Monumen-Institutul Naţional al Monumen- al Monumen-
telor Istorice (INMI)
Numele şi adresa obiectivului: Biserica  “Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi Elena”, Str. Constantin 
Brâncoveanu nr. 7A, Municipiul Târgovişte, 
Judeţul Dâmboviţa.
Numărul de inventariere/clasare: DB-II-m-A-
17192 Lista Monumentelor Istorice 2004
Tipul monumentului: Edificiu de cult – biserică 
ortodoxă
Data edificării: 1650
Folosinţa curentă: Lăcaş de cult ortodox.

2. Rezumat: situl şi managementul său

IMPORTANŢA PEISAJULUI CULTURAL 
Biserica cu hramul Sfinţii Împăraţi 

Constantin şi Elena reprezintă un element 
spiritual extrem de important pentru comunitatea 
din Târgovişte. Împreună cu alte monumente 
istorice ale oraşului, biserica formează un peisaj 
cultural reprezentativ pentru epoca lui Matei 
Basarab.
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1585) costruieşte un al doilea palat şi o biserica 
domnească a curţii. Aici domneşte, între 1593 
– 1601, Mihai Viteazul, unificatorul celor trei 
provincii româneşti: Ţara Românească, Ardealul 
şi Moldova, dar şi Matei Basarab, între 1632 – 
1654, care în 1639 mută din nou capitala ţării 
de la Bucureşti la Târgovişte. Remarcabilă prin 
realizări ctitoriceşti, domnia lui Matei Basarab 
a însemnat pentru Târgovişte o epocă de mare 
înflorire economică şi culturală. 

În anul 1659, din ordinul Porţii, Curtea 
domnească a fost dărâmată pentru a forţa 
aşezarea definitivă a reşedinţei domneşti numai 
la Bucureşti pentru că Târgoviştea era mai 
departe şi uşor de apărat de trupele otomane.

Stagnarea ce a urmat a fost depăşită doar 
în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu 
(1688-1714), care prin politica de independenţă 
faţă de Poarta Otomană reface oraşul şi stabi-
leşte aici una dintre reşedinţele sale de scaun. 
Sfârşitul domniei lui Brâncoveanu semnifică de-
clinul definitiv al oraşului Târgovişte.

La 12 septembrie 1737, în timpul războiului 
turco-austriac, oastea otomană incendiază 
palatul domnesc, mitropolia, bisericile şi multe 
dintre casele târgoveţilor. Drept urmare curtea 
domnească este părăsită iar marea boierime, 
negustorii şi meşteşugarii se mută la Bucureşti, 
ceea ce determină decăderea completă a 
oraşului.Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin 
şi Elena” (zisă a Domnului) a fost edificată de 
către Domnitorul Matei Basarab şi soţia sa, 
Doamna Elina, în anul 1650, şi a avut iniţial 
hramul „Sfântul Ierarh Nicolae“ (a Domnului), 
patronul casei voievodale.

Data schimbării hramului se bănuieşte a fi 
la 1753, când edificiul suferă o reparaţie capitală 
şi când biserica este pictată în interior. 

Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena” a fost înălţată lângă Curtea Domnească, 
în partea de nord-vest a fortificaţiei oraşului, în 
zona cunoscută sub numele de Târgul de Sus 
(Suseni); este aşezată pe axul format de prima 
biserică paraclis a lui Mircea cel Bătrân şi 
Turnul Chindiei, la circa 300 de metri spre vest, 
în afara zidurilor, nu departe de cele două artere 
importante ale oraşului, Calea Domnească şi 
Drumul Câmpulungului.
IMPORTANŢA MONUMENTULUI ISTORIC 

Păstrând caracteristica monumentelor 
religioase din sec. XVII, biserica “Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi Elena” face parte dintr-o 

grupă structurală formată din trei monumente 
cu trăsături planimetrico-volumetrice comune: 
naos şi pronaos pătrat, boltire cu calote sferice 
pe pandantivi, clopotniţă pe pronaos în care 
accesul se face printr-o scară circulară adăpostită 
într-un turnuleţ poligonal adosat faţadei nord, 
contraforturi dispuse oblic în colţurile faţadei 
vestice.

Această grupă este formată din trei 
reprezentanţi: biserica “Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” din Târgovişte, biserica 
“Naşterea Domnului” din Săcuieni şi biserica 
din satul Bărbuleţ, toate din judeţul Dâmboviţa. 
Asemănătoare lor prin scara de acces la 
clopotniţă, închisă într-un turnuleţ circular, sunt 
bisericile din Dobreni, Doiceşti şi Mogoşoaia. 

La valoarea arhitecturală a bisericii se 
adaugă atât componenta artistică a picturii 
interioare, realizată la 1753 de către popa Ioan 
zugravul şi ajutoarele, fiul său Gheorghe şi Ioan 
ieromonahul de la schitul Săteni, cât şi decoraţia 
sculptată în piatră de la ancadramentele 
ferestrelor ce reprezintă un exemplu elocvent al 
măiestriei şi rafinamentului meşterilor pietrari ai 
epocii.
STAREA DE CONSERVARE 

La deschiderea şantierului, în anul 2008, 
edificiul se afla într-o avansată stare de degradare 
reprezentând un real pericol pentru desfăşurarea 

Fig. 3. Tipologie structurală. Arhiva Primăriei 
mun. Târgovişte
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slujbelor religioase.
Cauzele stării de degradare sunt multiple. 

În timp, biserica a suferit pierderi importante 
ale componentelor sale structurale: prăbuşirea 
turnului clopotniţă de deasupra pronaosului, 
dispariţia turlei de deasupra naosului, prăbuşirea 
bolţii altarului, dispariţia scărilor de lemn care 
duceau în turnul clopotniţă, dispariţia pridvorului 
din care s-au păstrat fundaţiile, urmele sistemului 
de boltire şi două coloane angajatepe faţadele de 
vest.

Repetatele cutremure şi incendii au produs 
degradări structurale  - fracturi şi crăpături.

Paramentul din zidărie de cărămidă, 
în special în dreptul retragerilor în trepte ale 
contraforturilor şi în zona soclului este deteriorat 
datorită eroziunii şi umidităţii provenite din 
apele pluviale şi din capilaritate. 

Toate faţadele prezintă degradări genera-
lizate manifestate prin desprinderea şi căderea 
masivă a tencuielilor precum şi prin friabilizarea 
cărămizilor în zonele în care apele pluviale s-au 
scurs direct pe acestea. Friabilizarea cărămizilor 
este rezultatul acţiunii îngheţ-dezgheţului şi al 
ploilor acide apărute în zonă după construirea 
combinatului metalurgic.

O altă cauză a degradărilor a fost abando-
nul. Edificiul ecleziastic a fost redeschis cultului 
începând cu anul 1999, după o perioadă  de 178 
de ani, timp în care a fost închis şi abandonat.

Forma incintei este agresată în prezent de 
clădirile şi proprietăţile învecinate care întorc 
spre biserică anexe şi calcane. După anul 1989, 
proprietatea din colţul de nord-est s-a extins 
abuziv în incinta bisericii.

Pictura interioară, compusă dintr-un singur 
strat, datând din anul 1753, se menţine în mare 
măsură, însă prezintă exfolieri şi desprinderi 
de stratul suport.La exteriorul bisericii, nivelul 
înălţat al terenului a dat naştere apariţiei 
umidităţii care se resimte în special la interior 
unde, stratul de pictură murală a fost afectat la 
partea sa inferioară. Folosirea lumânărilor în 
cadrul serviciului religios a produs fum depus 
pe frescă.
PROPUNEREA PROIECTULUI 

Proiectul propune reabilitarea întregii 
biserici. În termenii proiectului, reabilitarea 
înseamnă:

Consolidarea structurii şi restaurarea arhi-- 
tecturală a bisericii

Refacerea turlelor de clopotniţei de peste - 

pronaos
Refacerea sistemului de boltire de peste naos - 

(turla)
Refacerea bolţii altarului- 
Refacerea scărilor de lemn care duceau la - 

turnul-clopotniţă
Reconstrucţia pridvorului- 
Edificarea unei clădiri anexă care va funcţi-- 

ona ca clopotniţă şi prăznicar
Sistematizarea verticală a incintei- 
Reabilitarea şi completarea utilităţilor – ali-- 

mentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze 
şi energie electrică

Conservarea, consolidarea şi restaurarea - 
picturilor murale

Reabilitarea bisericii va permite includerea 
acesteia în diferite circuite cultural-turistice-
religioase.
OPORTUNITĂŢILE OFERITE DE INVESTIŢIE

Reabilitarea bisericii va oferi bazele 
dezvoltării unor alte investiţii – reabilitarea 
infrastructurii de acces, drumul şi reţelele 
exterioare, infrastructura turistică însoţită de 
diverse activităţi comerciale şi servicii turistice.

Reabilitarea bisericii reprezintă primal 
pas către elaborarea unui Plan de Mangement 
pentru oraşul Târgovişte, care ar trebui conexat 
cu planurile de management ale altor localităţi 
cu monumente istorice datând din epoca lui 
Matei Basarab.

 
3. Informaţii administrative

3.1. Autorităţile responsabile
Responsabil pentru administrarea şi 

managementul edificiului: Arhiepiscopia din 
Târgovişte, Parohia Târgovişte.

Responsabil pentru administrarea fonduri-
lor financiare şi supravegherea execuţiei: Minis-
terul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
prin Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice

3.2. Edificiu, Denumire şi adresă
Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena
Strada  Constantin Brâncoveanu nr. 7A,
Municipiul Târgovişte,
Judeţul Dâmboviţa. 

3.3. Coordonate
Latitudine Nordică  440  58’ 30’’ 
Longitudine Estică  250  27’ 30’’ 



49

3.4. Tipul monumentului
Monument istoric – edificiu de cult - 

(biserică) 
Funcţiunea originară – religioasă- 
Funcţiunea curentă – religioasă- 

3.5. Proprietar
Proprietar: Biserica Ortodoxă Română, 

Mitropolia Ungro-Valahiei şi Dobrogei, 
Arhiepiscopia Tîrgoviştei, ParohiaTârgovişte.

Număr din registrul de cadastru: parcela 
36 - 37.

Religia: cultul creştin ortodox.

3.6. Protecţia legală/ Restricţii
Biserica este monument istoric şi are 

nivelul de protecţie statuat prin Legea nr. 422 / 
2001 privind protejarea monumentelor istorice. 
Toate intervenţiile şi lucrările ce se propun a 
fi executate asupra acestui monument istoric 
vor fi aprobate de către Comisia Naţională a 
Monumentelor Istorice. Biserica este inclusă în 
Programul Naţional de Restaurare al Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.

4. Rezumat al stării actuale  

4.1. Rezumat al stării fizice   
Foarte proastă: instabilitate şi degradări 

structurale, degradări majore interioare, numeroase 
incendii şi cutremure mari şi repetate care au adus 
biserica într-o stare generalizată de degradare.

4.2. Evaluarea condiţiilor de risc  
F. Lucrări de consolidare în curs de 

execuţie; Funcţiune aprobată; Proprietarul/

Utilizatorul identificaţi.

4.3. Prioritatea intervenţiei: Mare.

5. Informaţii existente

5.1. Surse documentare: 
Rapoarte şi cercetări: 

O serie de rapoarte şi cercetări preliminare 
privind starea de degradare a edificiului, au fost 
efectuate anterior anului 2000, când Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
a decis includerea Bisericii Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena în cadrul Programului 
Naţional de Restaurare – un program anual prin 
care ministerul finanţează proiecte şi lucrări de 
conservare, consolidare, restaurare şi punere în 
valoare a monumentelor istorice din România.
Planşe: 

Cercetările şi studiile preliminare, Ex-
pertiza tehnică, Studiul de fezabilitate precum 
şi Proiectul tehnic, finalizate în cursul anului 
2006, conţin toate planşele necesare pentru re-
staurarea, consolidarea şi reabilitarea bisericii şi 
a valoroasei picturi interioare. 

Documentaţia de proiectare este disponibilă 
spre consultare, aflându-se în arhiva Oficiului 
Naţional al Monumentelor Istorice.
Fotografii (aeriene/terestre):

Documentaţia de proiectare realizată 
în perioada 2000-2006, conţine de asemenea 
numeroase fotografii. 
Fotogrammetrie: nu există.
Înregistrări video: nu există.
Publicaţii: vezi bibliografia.

5.2 Bibliografie 
PUBLICAŢII

Drăghiceanu, V., - Călăuza monumentelor 
istorice din judeţul Dâmboviţa, Târgovişte, 
1907; 

Drăghiceanu, V., - Ruina Sf.Împăraţi din 
Târgovişte - Note istorice, B.C.M.I., anul 
III, 1910, pag. 125-126;  

Ghika-Budeşti, N., - Ruina Sfinţilor Împăraţi 
din Târgovişte – Note arhitectonice, 
B.C.M.I., anul III, 1910, pag.127-135;  

Ghika-Budeşti, N., - Evoluţia arhitecturii în 
Muntenia şi Oltenia, veacul al  XVII-lea, 
B.C.M.I., anul XXV, 1932;  

Gioglovan, R. şi Oproiu, M., - Inscripţii 
şi însemnări din judeţul Dâmboviţa, I, 

Fig. 4. Plan de situaţie. Documentaţie de proiectare – Şef 
proiect conf. dr. arh. Sorin Minghiat; S.C. FIDIAS PROIECT 

S.R.L. şi Sorin Minghiat Birou Individual de Arhitectură
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Târgovişte, 1975;
Ionescu, G., - Istoria arhitecturii în România, 
Bucureşti, 1982;  

Moisescu, C., - Târgovişte.Monumente istorice 
şi de artă, Bucureşti, 1979;  

Moisescu, C., - Epoca lui Matei Basarab, 
Bucureşti, 2003;  

Nicolae, V., - Ctitoriile lui Matei Basarab, 
Bucureşti, 1982;  

Stoicescu, N., - Bibliografia localităţilor şi 
monumentelor feudale din România, Ţara 
Românească, vol. II, Craiova, 1970;  

Stoicescu, N. şi Moisescu, C., - Târgoviştea şi 
monumentele sale, Bucureşti, 1976;  

Voinescu, T., - Zugravi din veacul al XVIII-lea 
la biserica Sfinţii Împăraţi din Târgovişte, 
S.C.I.A., 1961, nr. 2, pag. 473-474. 

DOCUMENTE DE ARHIVĂ
Arhiva D.M.I., Fondul Comisiunii - 
Monumentelor Istorice Bucureşti, dosar nr. 
3387 referitor la biserica Sfinţii Împăraţi din 
Târgovişte;

Arhiva D.M.I., Dosar nr 9199, referitor la - 
biserica Sfinţii Împăraţi din Târgovişte;

Arhiva D.M.I., Dosar nr 1999;- 
Arhiva D.M.I., dosar nr. 3887, anii 1920-- 
1945.

DOCUMENTE CARTOGRAFICE - PLANURI ALE 
ORAŞULUI TÂRGOVIŞTE:

1886 – Planul oraşului întocmit de D. P. - 
Condurăţeanu 

1896 – Planul elaborat de Institutul Geografic - 
Militar – sc.1:20000

1910 – Planul oraşului - ridicare topografică - 
1929 – Planul oraşului întocmit de Oficiul - 
Tehnic al oraşului Târgovişte 

5.3 Lucrări deja executate: 
1. Intervenţie de Urgenţă - 2000, 
noiembrie
Prin grija Ministerului Culturii, în anul 

2000 s-au efectuat Lucrări de Intervenţie de 
Urgenţă cu caracter de asigurare a stabilităţii 
construcţiei şi de oprire a avarierii elementelor 
structurale până la demararea lucrărilor de 
consolidare-restaurare. 

Măsurile au avut drept ţintă zonele 
avariate din naos şi altar. S-au efectuat sprijiniri 
exterioare ale absidei altarului care să-i blocheze 
deplasările şi sprijiniri ale arcelor din naos, în 
zonele perţilor laterali şi de deasupra tâmplei. 

Intervenţiile au fost realizate din material lemnos 
(bile, dulapi, scânduri), constituite în ansambluri 
de elemente triangulate. Sprijinirile interioare 
au fost amplasate la distanţe convenabile 
urmărindu-se în mod expres evitarea degradării 
picturii.  
Cercetare arheologică de salvare - 2000, 
decembrie

În anul 2000, au fost demarate săpături 
de salvare care s-au finalizat printr-un Raport 
preliminar arheologic ale cărui concluzii au impus 
necesitatea continuării cercetărilor arheologice 
în vederea stabilirii raportului cronologic între 
fazele constructive ale bisericii şi dezvoltarea 
necropolei identificată în jurul ei, necropolă care 
cuprinde 4 nivele de înmormântare.
Studiu privind starea de conservare a picturii 
murale - 2000, decembrie

Prin utilizarea mijloacelor directe de 
investigaţie, lumină directă  sau razantă,  s-au 
identificat caracteristicile tehnicii “a fresco”.  
În cadrul Raportului preliminar s-au identificat 
degradările şi cauzele lor.
Studii şi cercetări preliminarii, Expertiză 
tehnică, Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic

În perioada 2000-2007, fazele de 
proiectare specifice domeniului monumentelor 
istorice au fost finanţate de către Ministerul 
Culturii şi Cultelor, prin Programul Naţional de 
Restaurare.

Întreaga documentaţie de proiectare, avi-
zată de către Comisia Naţională a Monumente-
lor Istorice, poate fi consultată la sediul Oficiu-
lui Naţional al Monumentelor Istorice.

5.4 Lucrări/Acţiuni în derulare:
În anul 2007, Ministerul Culturii şi 

Cultelor împreună cu Arhiepiscopia Târgoviştei 
au decis cofinanţarea lucrărilor de consolidare 
şi restaurare a bisericii şi a picturii interioare. 
Lucrările de execuţie au fost planificate să 
înceapă în anul 2008.

În anul 2008, în baza Programului Naţional 
de Restaurare, Ministerul Culturii şi Cultelor a 
asigurat fondurile necesare începerii lucrărilor 
de consolidare şi restaurare, astfel încât şantierul 
a fost deschis, lucrările de excuţie continuând şi 
în anul 2009.

Documentaţia de proiectare a fost întocmită 
de firma FIDIAS PROIECT S.R.L., şef de 
proiect fiind conf. dr. arh. Sorin Minghiat - cadru 
didactic şi pro-decan al Facultăţii de Arhitectură 
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a Universităţii Spiru Haret, Bucureşti.
Documentaţia de conservare şi restaurare 

a picturii murale a fost elaborată de către prof.dr. 
Oliviu Boldura – cadru didactic al Universităţii 
Naţionale de Arte, Bucureşti.

5.5 Lucrări/Acţiuni realizate:
Ministerul Culturii şi Cultelor şi 

Arhiepiscopia Târgoviştei vor finanţa lucrările 
de consolidare şi restaurare a bisericii şi a 
picturii murale.

Lucrările de consolidare a bisericii, 
începute în anul 2009, sunt în plină derulare.

5.6 Estimări financiare efectuate:
Evaluarea necesarului financiar pentru 

realizarea lucrărilor de consolidare şi restaurare 
este de cca. 880.724,00 Euro.

6. Scopul evaluării tehnice preliminare 

6.1. Măsura/Natura evaluării:
Echipa - 2006:
Conf. dr. arh. Sorin Minghiat – cadru - 

didactic şi pro-decan al Facultăţii de 
Arhitectură a Universităţii Spiru Haret, 
Bucureşti
Lector drd.arh. Corina Lucescu - cadru - 
didactic al Facultăţii de Arhitectură a 
Universităţii Spiru Haret, Bucureşti, 
Director Programe al Institutului Naţional 
al Monumentelor Istorice 2002-06, 
Coordonator al proiectului IRPP/SAAH 
2003-05, Coordonator al fazei de evaluare 
tehnică preliminară 2006
Lector drd. arh. Andreea Liliana Pop - - 
cadru didactic al Facultăţii de Arhitectură 
a Universităţii Spiru Haret, Bucureşti 
Lector drd. arh. Bogdan Stanciu - cadru - 
didactic al Facultăţii de Arhitectură a 
Universităţii Spiru Haret, Bucureşti 
Arh. Bogdan Udrescu – S.C. Fidias Proiect - 
S.R.L.
Arh. Dan Stamate – S.C. Fidias Proiect - 
S.R.L.
Durata elaborării evaluării tehnice 

preliminare: 7 zile
Echipa – 2008

Fig. 5. Planuri istorice. Arhiva primăriei municipiului Târgovişte

1886 - D.P. Condurăţeanu 1910

1896 - Oficiul Geografic Militar 1929 - Oficiul tehnic al oraşului
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Conf. dr. arh. Sorin Minghiat – cadru - 
didactic şi pro-decan al Facultăţii de 
Arhitectură a Universităţii Spiru Haret, 
Bucureşti
Lector drd. arh. Corina Lucescu - cadru - 
didactic al Facultăţii de Arhitectură a 
Universităţii Spiru Haret, Bucureşti.
Arh. Dan Stamate – S.C. Fidias Proiect - 
S.R.L.
Durata elaborării evaluării tehnice 

preliminare: 2 zile
Experienţa persoanelor implicate:
Membrii echipei sunt specialişti în 

domeniul monumentelor istorice, care au 
beneficiat de cursuri de specializare atât în ţară 
cât şi în străinătate. Ei sunt autorii mai multor 

Fig. 6. Secţiune transversală

Fig. 7. Plan parter

Fig. 8. Secţiune longitudinală

Fig. 9. Turnuleţ cu scară

Fig. 10. Faţada nordică

Fig. 11. Vedere dinspre sud-vest
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la interior, era acoperit cu o semicalotă, racordată 
la un cilindru, astăzi prăbuşită.

Pe latura de nord este adosat un turnuleţ 
al casei scării circulare, pe unde se accedea la 
camera clopotelor din turnul-clopotniţă.

Turnuleţul scării, la exterior, este împărţit 
în trei registre orizontale, prezentând aceeaşi 
decoraţie cu firide simple ca şi faţadele. 
Primele două registre sunt terminate în acoladă 
iar registrul superior are firidele terminate 
semicircular. Ocniţele de pe baza turnului 
clopotniţă care se văd în pod au de asemenea o 
terminaţie semicirculară

Patru contraforturi, dintre care două 
dispuse oblic, la 450, la colţurile faţadei de vest, 
de o parte şi de alta a intrării, şi alte două dispuse 
perpendicular pe faţadele de sud şi de nord, în 
câmpul pereţilor pronaosului, vin să contureze 
volumetria exterioară.

După cum se poate remarca şi din 
Tabloul votiv, la jumătatea secolului al XVIII-

Fig. 12. Detaliu Tablou votiv

programe şi proiecte de conservare, restaurare, 
consolidare, punere în valoare, reabilitare şi 
dezvoltare turistică a monumentelor istorice.

6.2. Limitările studiului: Nu este cazul.

7.  PTA. Evaluarea tehnică preliminară

7.1. Formă, Funcţiune şi Evoluţie
7.1.1. Scurtă descriere a monumentului
Voievodul Matei Basarab ridică biserica la 

1650, în apropiere de Curtea Domnească.
Biserica este reprezentată în planurile 

istorice ale oraşului, din perioada 1886-1929.
Din punct de vedere structural biserica 

aparţine tipului de monument mononavat, 
fără abside laterale, având un plan de formă 
dreptunghiulară, alungită, cu dimensiunile de 
circa 22 x 8,5 m.

Edificiul ecleziastic este compus dintr-un 
pronaos, un naos, ambele de formă pătrată şi 
un altar semicircular la interior şi poligonal la 
exterior.  

Pronaosul este acoperit cu o calotă sprijinită 
pe pandantivi care descarcă pe arce în plin 
cintru sprijinite pe pilaştrii dispuşi în colţuri Un 
turn clopotniţă era dispus deasupra pronaosului 
şi, la origine, domina monumentul în partea sa 
vestică. La nivelul podului se mai găseşte astăzi 
baza pătrată a acestui turn, decorată cu ocniţe 
care se întorc la colţuri. 

Din sistemul de boltire ce acoperea naosul 
se păstrează astăzi doar pandantivii şi arcele. 
Deasupra naosului se ridica încă o turlă. Baza 
pătrată a turlei de pe naos, deşi degradată, se mai 
păstrează încă la nivelul  podului, fiind decorată 
cu dinţişori din cărămidă. 

Altarul, poligonal la exterior şi semicircular 

Fig. 13. Detaliu faţadă nordică Fig. 14. Detaliu faţadă sudică
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lea, volumetria iniţială a monumentului a fost 
modificată prin adosarea pe faţada vestică a 
unui pridvoraş, ale cărui urme se văd şi astăzi. 
În aceeaşi perioadă, biserica a fost în întregime 
pictată. Tabloul votiv ne relevă biserica în toată 
splendoarea ei: cu pridvor, o clopotniţă şi turlă.

Faţadele bisericii sunt alcătuite din 
două registre de firide, despărţite printr-un 
brâu specific epocii compus dintr-un profil 
semicircular la partea centrală încadrat de câte 
un şir de zimţi. 

Registrul inferior este alcătuit dintr-o 
succesiune de firide în acoladă, îngemănate într-o 
terminaţie în formă de inimioară, iar cel superior 
prezintă o serie de firide simple, mai reduse ca 
înălţime, despărţite de lezene şi subliniate de 
arhivolte cu terminaţii tot în acoladă.

Paramentul era iniţial acoperit cu o 
tencuială incizată, cu benzi orizontale şi 
verticale care desenau panouri pătrate suprapuse 
nedecalate, cu tencuială rugoasă, rasă cu mistria. 
Această decoraţie este prezentă numai la nivelul 
registrului inferior al faţadelor, mai vizibilă 
pe faţada de sud. Brâul orizontal era zugrăvit 
în culori de roşu şi albastru, cu benzi albe 
intermediare, având o poziţie oblică ce imita o 
panglică răsucită.

7.1.2. Rezumat istoric
Biserica, ctitorită de Matei Basarab, a 

fost ridicată la 15 septembrie 1650, probabil 
pe locul unei biserici mai vechi din lemn. Anul 
1650 este confirmat de prima pisanie a bisericii, 
redactată în limba română cu litere chirilice, 
situată în exterior deasupra uşii de intrare a 
faţadei vestice, sculptată pe lintoul de piatră de 
deasupra portalului. 

15 septembrie 1650 (7159)
Primii ctitori - Matei Basarab şi Doamna 

Elina sunt înfăţişaţi în pronaos, într-un Tabloul 

votiv pictat pe peretele vestic, în dreapta uşii de 
la intrare.

La începutul sec. al XVIII-lea, întreaga 
biserică a fost reparată de domnitorul Constantin 
Brâncoveanu.

În perioada 1731-1753, familia Vasalache 
Frumuşica repară acoperişul, edifică iconostasul 
(catapeteasma), adaugă un pridvor mic pe faţada 
de vest şi pictează biserica, devenind astfel 
ctitori noi. Ctitoria familiei este confirmată de 
pisania zugravită în interiorul pronaosului, pe 
peretele de vest: 

18 octombrie 1753 (7262)
Anul pictării bisericii - 1753, este confirmat 

de două inscripţii pictate – una aflată în altar, în 
nişa peretelui de sud care consemnează numele 
ctitorului - Vasalache Frumuşica şi data de 18 
septembrie 1753 (7262), şi a doua în pronaos, 
deasupra uşii de intrare care conţine numele 
meşterilor zugravi – popa Ioan zugravu şi 
Gheorghe zugravu:

18 septembrie 1753 (7262)1753 (7262)
În anul 1800, biserica este din nou reparată.
În anul 1821 - trupele otomane care 

ocupă oraşul, au incendiat biserica şi apoi au 
transformat-o în geamie.

În anul 1875 - biserica se închide fiind 
ruinată şi părăsită.

De-a lungul timpului, biserica a trecut prin 
multe vicisitudini şi dezastre:

Numeroase cutremure: 1681, 1683,1701, - 
1738, 1790, 1802, 1829, 1838, 1868, 1908, 
1912, 1940, 1977, 1990; dintre acestea, 
cutremurele din 1738, 1802, 1940 şi 1977 
au fost cutremure extrem de puternice care 
au afectat structura bisericii.
Numeroase incendii: 1712, 1737, 1821 - 
care au afectat acoperişul şi tâmplăria.
În anul 1880 - are loc o nouă încercare de 

Fig. 15. Pisania exterioară Fig. 16. Pisanie interioară – peretele de vest al pronaosului  
18 octombrie 1753 (7262)
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reparaţie a monumentului, rămas fără cele două 
turle. Se reface învelitoarea şi se construieşte o 
clopotniţă provizorie, din lemn, peste pronaos, 
care apare într-o pictură şi o fotografie de epocă 
de la sfârşitul sec. al XIX-lea. 

Începutul sec. XX relevă starea de ruină 
a bisericii. După 1880, deşi au loc mai multe 
încercări de a repara biserica, aceasta rămâne 
în continuare părăsită până în anul 1922, când 
se iniţiază o nouă serie de lucrări de protecţie a 
monumentului.

Până în anul 1939, se reface, din şiţă, 
învelitoarea acoperişului

În perioada 1954-55, se reface o mare parte 
a acoperişului, rămânând neterminate porţiunile 
de deasupra altarului şi pronaosului.

Ca urmare a avariilor suferite în urma 
cutremurului din 4 martie 1977, se efectuează 
o intervenţie de urgenţă pentru consolidarea 
picturii. Intervenţia a fost realizată de către 
pictorii restauratori Labin Petru Casian şi Ovidiu  
Boldura din partea D.M.I.

În anul 1981 are loc o altă intervenţie pe 
monument, când învelitoarea de lemn (şiţă) este 
înlocuită cu una de tablă.

În anul 1999, odată cu reintrarea în 
cult a edificiului (după 178 de ani), se repară 
învelitoarea şi se toarnă o pardoseală provizorie 
din şapă de mortar. Tot acum se introduc instalaţii 
de curent electric şi gaze.

În anul 2000 are loc o intervenţie de urgenţă 
în vederea asigurării stabilităţii edificiului.

În anul 2008 se deschide şantierul şi încep 
lucrările de consolidare şi restaurare a bisericii.

7.2. Importanţa
Importanţa bisericii în cadrul patrimoniu-
lui arhitectural

Datând din 1650, Biserica Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena este este o mărturie vie a 
tradiţiei arhitecturale medievale a edificiilor de 
cult din perioada sec. XVII.

Monumentul prezintă importanţă în 
cadrul evoluţiei arhitecturii religioase din 
Ţara Românească precum şi prin prezenţa 
sa emblematică în vechea capitală care era 
Târgoviştea.

Valoarea artistică a bisericii este dată de 
pictura interioară a bisericii şi a iconostasului, 
modenatura faţadelor tencuite şi pictate, 
decoraţia sculptată în piatră precum şi sculptura 
ancadramentelor ferestrelor şi a uşii de la 
intrare. 

Pictura interioară care datează de la 1753, 
este realizată în tehnica “a fresco”. Pereţii, 
pandantivii, arcele, stâlpii şi nişele ferestrelor 
sunt în întregime zugrăviţi. Dispunerea picturilor 
este extrem de interesantă.

Arcele sunt decorate atât pe faţă cât şi pe 
intrados cu un şir de medalioane legate între ele 
prin elemente decorative. Pictura parapetului, 
sub nivelul ferestrelor, imită o draperie atârnată, 
de-a lungul pereţilor, după tipicul bizantin.

Decoraţia sculptată în piatră este prezentă 
atât la portalul intrării, cât şi la ancadramentele 
ferestrelor. Forma arcuită ale celor şapte 
ancadramente ale ferestrelor prezintă o sculptură 
fină şi simplă în relief, cu mici diferenţe de la o 
fereastră la alta. 

Ancadramentul uşii de la intrare, al cărui 
gol se termină la partea superioară în acoladă, 
prezintă un lintel în care se încadrează pisania 
originară de la 1650, îngrijit sculptată în piatră şi 
redactată în limba română cu litere chirilice3.

Cercetările efectuate asupra bisericii şi 
3 Arhiva personală Sorin Minghiat.

Fig. 18. Inscripţie pictată – pronaos 1753 (7262)Fig. 17. Inscripţie pictată – altar (diaconicon), 
18 septembrie 1753 (7262)
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sitului înconjurător relevă aspecte deosebit 
de interesante privind tehnica medievală de 
edificare a clădirilor de cult precum şi tehnicile 
de decorare şi pictare ale unei epoci deosebit de 
înfloritoare sub aspect constructiv şi artistic.

1. Biserica cuprinde, în curtea sa interioară, 
o necropolă cu 4 nivele de înmormântare pentru 
care sunt necesare lucrări de cercetare ample, 
posibile odată cu deschiderea şantierului. De 
asemenea, în interiorul bisericii este necesară 
continuarea cercetării arheologice care a relevat 
posibilitatea existenţei unei cripte. 

Cadrul natural al incintei, de formă 
aproape pătrată având latura de aproximativ 47 
m, are nevoie de o punere în valoare peisageră. 
Poziţia edificiului şi a incintei în cadrul unor 
fronturi construite ce au invadat treptat spaţiul 
sacru al bisericii, reprezintă una dintre puţinele 
posibilităţi de a realizare a unui spaţiu cu 
valenţe natural-peisagere de care monumentul 

are nevoie.
Importanţa bisericii pentru comunitate
Monumentul este important prin prezenţa 

sa emblematică în fosta capitală a Ţării 
Româneşti - Târgovişte.

Biserica reprezintă o prezenţă vie în 
comunitatea credincioşilor ortodocşi din oraş, 
fiind un centru polarizator al cartierului prin 
activitatea spirituală şi socială desfăşurată de 
parohie.

Activitatea nu numai spirituală ci şi socială 
desfăşurată de parohie începând din anul 1999, 
a readus componenta socială a bisericii în cadrul 
comunităţii, prin aceasta comunitatea cartierului 
căpătând o identitate de grup.    

Asocierea cu evenimente istorice şi/sau 
culturale

începutul sec. al XVIII-lea - biserica a - 
fost reparată în întregime din iniţiativa 
domnitorului Constantin Brâncoveanu, 

Fig. 19. Fotografie anul 1880. Fotografie din Albumul 
Regal al României - jud. Dâmboviţa

Fig. 20. Începutul sec. XX - pictură cu turlă. Pictură prof. 
Vasilescu în B.C.M.I., III, 1910, N Ghika-Budeşti - Ruina 

Sf. Împăraţi din Târgovişte

Fig. 21. Fotografii din anul 1909, în B.C.M.I., III, 1910, N. Ghika-Budeşti - Ruina Sf. Împăraţi din Târgovişte.
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care probabil îi schimbă şi hramul – din 
Sf. Nicolae a Domnului în Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena.

sec. XVIII - după domnia lui Constantin - 
Brâncoveanu (1688-1714), când a fost 
părăsită reşedinţa domneascã din Târgovişte, 
biserica fiind lipsită de ajutoare, probabil 
cu încuviinţarea Domnului, trece în grija 
familiei Frumuşica (1731-1753)

12 septembrie 1737 - în timpul războiului - 
turco-austriac, oastea otomană incendiază 
oraşul;

1821, mai - oraşul este ocupat de către - 
trupele otomane; biserica este transformată 
în moschee iar la părăsirea oraşului este 
incendiată.

1875 - biserica se închide fiind ruinată şi - 
părăsită.

1914 - regina Maria împreună cu marele - 
istoric Nicolae Iorga viziteazã monumentul, 
complet părăsit şi degradat la aceastã dată.

1915 - vizitând monumentul, Dimitrie Onciul, - 
cere „măsuri urgente“ pentru conservarea 
ruinelor bisericii.

1920 - Comisia Monumentelor Istorice, - 
datorită importanţei sale istorice şi a 
frumuseţii sale arhitectonice, intervine, fără 
rezultat, pe lângă Principele C. Basarab 

Brâncoveanu pentru alocarea de fonduri 
necesare refacerii acoperişului acestui 
monument aparţinând înaintaşilor sãi.

1922 - La iniţiativa asociaţiei „Clerul - 
Dâmboviţei“, asociaţie condusă de preotul 
Gh. Brănişteanu şi prof. dr. Constantin 
Niţescu, cu sprijinul material al marelui 
muzician George Enescu, care dă un concert 
pentru strângerea de fonduri, se iniţiază de 
către Comisiunea Monumentelor Istorice 
lucrările de protecţie a monumentului; 18000 
lei au fost donaţi CMI.

1926 - 1939 - 1940 - 1977 - 1941 - 1954 - - 
1955 - 1959 - 1977 - 1981: personalităţi ale 
culturii româneşti, precum Nicolae Ghika 
Budeşti, Nicolae Iorga, Ştefan Balş, Horia 
Teodoru, S. Becu, Virgil Drăghiceanu şi 
mulţi alţii, fac însemnări şi repun în atenţia 
Comisiei Monumentelor Istorice şi a 
specialiştilor situaţia dezastruoasă a bisericii 
„Sf. Împăraţi“, eforturi soldate doar cu mici 
intervenţii pe parcursul timpului care au ajutat 
ca monumentul să se păstreze până astăzi.

21 mai 1999 – după 178 de ani, biserica a fost - 
redeschisã cultului şi redată credincioşilor 
oraşului Târgovişte sub păstorirea preotului 
P. C. Adrian Bucur.

Biserica cu hramul Sfinţii Împăraţi 

Fig. 22. Tabloul votiv: Matei Basarab şi Elina Doamna
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Constantin şi Elena prezintă deosebită 
importanţă memorială, spirituală şi religioasă 
pentru comunitatea din Târgovişte, fiind totodată 
o componentă valoroasă a patrimoniului religios 
românesc. 

Edificiul are un important rol în cadrul 
spaţialităţii urbane a oraşului Târgovişte, fiind 
un reper în dezvoltarea istorică a fondului 
construit.

7.2.1. Rezumat al importanţei istorice şi 
de patrimoniu
Istoric – este o mărturie istorică elocventă 

pentru arhitectura medievală tradiţională 
a edificiilor religoase din perioada sec. al 
XVII-lea. Monumentul prezintă importanţă 
în cadrul evoluţiei arhitecturii religioase din 
Ţara Românească precum şi prin prezenţa 
sa emblematică în vechea capitală care era 
Târgoviştea.

Artistic/Estetic – biserica prezintă elemente 
artistice extrem de valoroase: pictura interioară a 
bisericii şi a iconostasului, modenatura faţadelor 
tencuite şi pictate, decoraţia sculptată în piatră 
precum şi sculptura ancadramentelor ferestrelor 

şi a uşii de la intrare.
Tehnic/Tehnologic – este o mărturie vie 

a tehnicilor tradiţionale constructive din sec. al 
XVII-lea, precum şi a tehnicii picturale folosite 
de artiştii români în sec. al XVIII-lea.

Religios/Spiritual – biserica este o prezenţă 
vie în comunitatea credincioşilor ortodocşi din 
oraş, fiind un centru polarizator al cartierului 
prin activitatea spirituală şi socială desfăşurată 
de parohie.

Simbol/Identitate -  biserica este importantă 
datorită valorii arhitecturale şi istorice, fiind una 
dintre ctitoriile Domnitorului Matei Basarab, 
considerat un mare promotor al arhitecturii 
medievale româneşti. Remarcabilă prin realizări 
ctitoriceşti, domnia lui Matei Basarab a însemnat 
pentru Târgovişte o epocă de mare înflorire 
economică şi culturală - din toamna anului 1639 
Domnitorul readuce oraşul Târgovişte la rangul 
de capitală a ţării.

Ştiinţific/Cercetare - o echipă multidiscipli-
nară (arhitecţi, ingineri, pictori restauratori, isto-
ric de artă, teologi, biologi, chimişti, arheologi)  a 
efectuat cercetări asupra bisericii şi sitului încon-

Fig. 23. Pronaos Vechii ctitori

Fig. 24, Fig. 25. Pictură pe intradosuri de arce

Fig. 23, Fig 24. Pronaos Noii ctitori Vasalache Frumuşica şi familia sa
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jurător. Cercetările au relevat aspecte deosebit de 
interesante privind tehnica medievală de edificare 
a clădirilor de cult precum şi tehnicile de decora-
re şi pictare ale unei epoci deosebit de înfloritoare 
sub aspect constructiv şi artistic. 

Social/Civic - activitatea nu numai spirituală 

ci şi socială desfăşurată de parohie începând din 
1999, a readus componenta socială a bisericii 
în cadrul comunităţii, prin aceasta comunitatea 
cartierului căpătând o identitate de grup.    

Economic - reabilitarea bisericii va putea 
aduce profituri comunităţii prin integrarea 

Fig. 26. Catapeteasma de zid

Fig. 27. Ancadramente de piatră ale ferestrelor
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monumentului istoric în circuite cultural-
turistice şi religioase, naţionale şi internaţionale, 
fapt care conduce implicit la dezvoltarea de 
programe sociale şi culturale precum şi la 
activităţi economice conexe.

7.2.2. Listă a categoriilor ce pot fi luate în 
considerare în procesul de evaluare:
Istoric………………...….. Mare
Artistic/Aesthetic………... Mare 
Tehnic/Tehnologic…….… Mare 
Religios/Spiritual……..…. Mare
Simbol/Identitate ………... Mare
Ştiinţific/Cercetare.……… Mare 
Social/Civic……………… Mare
Economic………………... Mare

7.3. Vulnerabilitate / Evaluare a riscului
PERICOLE NATURALE:
Fenomene extreme naturale: cutremure de 

mare intensitate.
Teritoriul României este supus unui 

regim seismic persistent, periodic şi sever, fiind 
zguduit des, la scară seculară, de cutremure 
provenind din surse cu caracter tectonic de mare 
diversitate.

Cele mai puternice cutremure, care 
afectează periodic marea majoritate a 
monumentelor istorice, sunt de tip intermediar, 
cu focare persistente, fiind localizate în exteriorul 
arcului carpatic, într-un dreptunghi definit de 
latitudinea nord 450 - 460 şi longitudinea est 260 

- 270, în zona Vrancea.
Ca mecanisme de focar, cutremurele 

vrâncene sunt asimilate cu cele care se produc în 
Afganistan – Munţii Hindu Kush şi în Columbia 
– Bucaramanga, care se produc însă în zone slab 
urbanizate şi industrializate.

România este un caz unic unde riscul 
seismic este un parametru natural, intrinsec, 
care trebuie acceptat ca atare pentru trecutul, 
prezentul şi viitorul monumentelor istorice.

Celebrul seismolog american, prof. 
Charles F. Richter are următoarea opinie privind 
cutremurele cu originea Vrancea: ….“de altfel, 
nu există nicăieri în lume o concentrare de 
populaţie atât de expusă la cutremure generate 
în mod repetat de aceeaşi sursă“.

Prezentăm mai jos, lista celor mai puternice 
cutremure cu originea în Vrancea, care au afectat 
starea bisericii:

1681, 19 august  
1683

1701, 12 şi 14 iunie – cutremure repetate
1738, 17 martie, 8, 19 şi 31 mai, 11 iunie, 30 
iulie – cutremure repetate, cel din 11 iunie 
fiind extrem de puternic
1790, 6 aprilie
1802, 26 octombrie – a fost numit 
marele cutremur pentru că a afectat toate 
monumentele istorice din Moldova şi 
Muntenia – aproape nici o turlă nu a rămas în 
picioare şi multe monumente s-au prăbuşit.
1829, 26 noiembrie
1838, 23 ianuarie 
1868, 13 şi 27 noiembrie – cutremure 
repetate
1908, 6 octombrie
1912, 25 mai, 7 iunie – cutremure repetate 
1940, 24 iunie, 22 octombrie, 8,10,11,14,19, 
23 noiembrie, 1 decembrie – cutremure 
repetate, cel din 10 noiembrie fiind extrem 
de puternic.

Cutremurul din 1940 a produs prăbuşirea 
multor monumente istorice, în mod special cele 
din Bucureşti, ridicate în perioada dintre cele 
două războaie mondiale.

1977, 4 Martie – cutremurul a fost extrem 
de puternic, afectând aproape 30% din 
teritoriul ţării.

Activitatea seismică a afectat starea 
bisericii în trecut, edificiul suferind importante 
degradări structurale.

În cadrul conceptului de consolidare şi 
restaurare, aceste activităţi seismice au fost 

Fig. 28. Ancadramentul uşii de intrare în biserică
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luate în considerare ca factori potenţiali de 
vulnerabilitate şi risc nu numai pentru present 
dar şi pentru viitor.  
2. Fenomene naturale generate de acţiuni 
umane: focul

1712 – a fost un mare foc în Târgovişte, care - 
probabil a afectat şi biserica 

1737, 12 septembrie – în timpul războiului - 
austro-turc, armatele otomane au incendiat 
oraşul Târgovişte - palatul domnesc, 
mitropolia, bisericile precum şi multe din 
casele târgoveţilor.

1821 – trupele otomane transformă biserica - 
între-o moschee iar la părăsirea oraşului o 
incendiază.

Eroziune
Eroziunea a determinat deteriorări ale pa-

ramentului din zidărie de cărămidă, în special în 
dreptul retragerilor în trepte ale contraforturilor 
şi în zona soclului.
Factori climatici (vânt, ploaie)

În afara degradărilor cauzate de activitatea 
seismică, factorii climatici au condus la o degra-
dare lentă dar ireversibilă a monumentului:

Toate faţadele prezintă degradări gene-- 
ralizate manifestate prin desprinderea şi că-
derea masivă a tencuielilor precum şi prin fri-
abilizarea cărămizilor în zonele în care apele 
pluviale s-au scurs direct pe acestea. 

Paramentul din zidărie de cărămidă, - 
în special în dreptul retragerilor în trepte 
ale contraforturilor şi în zona soclului este 
deteriorat datorită umidităţii provenite din 
apele pluviale. 

Ape freatice (umiditate, pungi de apă, ape de 
capilaritate, nivelul apelor freatice)

Umiditatea provenită din apele din capila-
ritate a determinat deteriorări ale paramentului 
din zidărie de cărămidă, în special în dreptul re-
tragerilor în trepte ale contraforturilor şi în zona 
soclului.

La exteriorul bisericii, nivelul înaltat al 
terenului a dat naştere apariţiei umidităţii care 
se resimte în special la interior unde, stratul 
de pictură murală a fost afectat la partea sa 
inferioară.

Infiltrarea apelor în terenul format din ar-
gile prăfoase al fundaţiilor a condus la o tasare 
de teren în zona faţadelor de nord şi vest.
Fluctuaţii termice (dilatare/contracţie, cicluri de 
inundaţii/secetă, migrarea şi cristalizarea săru-
rilor).

Acţiunea de îngheţ-dezgheţ a condus la 
friabilizarea cărămizilor, mai ales a celor rămase 
fără stratul de protecţie al tencuielii.
Poluare

Construirea combinatului metalurgic in 
anii 1970 a determinat apariţia ploilor acide care 
au condus la friabilizarea cărămizilor bisericii.

Problema actuală a vulnerabilităţii monu-
mentelor istorice la poluare şi riscul pe care îl 
prezintă poluarea pentru viitor trebuie inclusă 
într-un program special al administraţiei locale, 
deoarece poluarea constituie o problemă gene-
rală a oraşului Târgovişte.
Degradarea materialelor

Pictura interioară, compusă dintr-un singur 
strat, datând din anul 1753, se menţine în mare 
măsură, însă prezintă exfolieri şi desprinderi de 
stratul suport.

Toate faţadele prezintă degradări genera-
lizate manifestate prin desprinderea şi căderea 
masivă a tencuielilor precum şi prin friabiliza-
rea cărămizilor.
Dezvoltare - creştere demografică:
Pierderea tradiţiei meşteşugăreşti:

Pentru restaurarea monumentelor istorice 
de cult care aparţin evului mediu, este nevoie 
de organizarea unor stagii de pregătire a forţei 
de muncă pentru specializare în tehnicile şi 
tehnologiile epocii.
TURISM:
Vizite sau folosire intensivă:

Nu este cazul, dimpotrivă, biserica trebuie 
să fie inclusă în circuite culturale, turistice şi 
religioase.
LIPSA UNOR MĂSURI PLANIFICATE:
Protecţii provizorii (de salvare a ruinelor/mo-
numentelor şi de protecţie a lor faţă de public)

În timpul perioadei comuniste, Biserica 
Ortodoxă neavând o putere reală în cadrul 
statului, vecinii au acaparat în mod ilegal o parte 
din proprietatea bisericii, intrând cu construcţii 
private în incinta bisericii. Situaţia nefiind încă 
rezolvată, sunt necesare măsuri de restabilire a 
proprietăţii bisericii.
LIPSA ÎNTREŢINERII
Creşterea vegetaţiei, gunoaie acumulate, zone 
cu ape stagnate

Cei 178 de ani de abandon a bisericii, 
între 1821 şi 1999, au condus, evident, prin lipsa 
întreţinerii, la: creşterea vegetaţiei, acumularea de 
gunoaie precum şi la apariţia unor gropi cu apă.  

Faptul că edificiul a rămas fără acoperiş 
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a condus la apariţia unei vegetaţii spontane 
pe extradosul bolţilor, în special în zona 
pronaosului, cum se poate vedea în cele câteva 
imagini de epocă (Fig. 19, 20, 21). Invazia 
vegetaţiei necontrolate a produs efecte nedorite 
şi asupra fundaţiilor, în special în partea de 
nord a naosului, unde rădăcinile unor arbori din 
incintă au produs fisuri la nivelul fundaţiei, fisuri 
care se continuă în parament până la cornişa 
edificiului. 

După repunerea bisericii în funcţiune, 
în anul 1999, biserica a beneficiat de lucrări 
constante de întreţinere, fiind încă multe lucruri 
care pot fi îmbunătăţite.

Soluţia de consolidare şi restaurare a 
monumentului istoric a luat în considerare şi 
reabilitarea incintei bisericii.
LIPSA MĂSURILOR ADMINISTRATIVE ŞI 
LEGISLATIVE
Integrare slabă a patrimoniului în cadrul 
planurilor de dezvoltare

Până în anul 2004, administraţia locală 
nu a manifestat nici un fel de interes pentru 
monumentul istoric. După demararea proiectului 
IRPP/SAAH şi publicarea primelor documente 
– PIL şi PTA, interesul local a fost sensibilizat, 
biserica fiind inclusă în planurile de dezvoltare a 
patrimoniului cultural din judeţul Dâmboviţa.
Creşterea cunoaşterii patrimoniale

Deşi edificiul este monument istoric, me-
diatizarea privind importanţa sa pentru patrimo-
niul cultural este încă insuficient realizată.
Planuri de urgenţă:

Degradarea structurală a edficiului 
a necesitat măsuri de urgenţă în vederea 
identificării metodelor de finanţare pentru 
salvarea şi punerea în siguranţă a bisericii. 

În anul 2000, în baza solicitării parohiei, 
administraţia centrală, prin Ministerul Culturii 
şi Cultelor a inclus monumentul istoric în 
Programul Naţional de Restaurare, astfel încât 
cercetările preliminarii şi proiectul de intervenţie 
de urgenţă au putut fi realizate rapid iar intervenţia 
de urgenţă a fost pusă în practică.. 

În prezent, documentaţia de proiectare 
necesară pentru lucrările de execuţie este 
finalizată, lucrările de consolidare şi restaurare 
fiind demarate din anul 2008.
DESTABILIZARE STRUCTURALĂ:
Lipsuri structurale – deformări, colaps:

În timp, o serie dintre componentele 
structurale ale bisericii s-au prăbuşit: turla 

şi bolta naosului, turnul-clopotniţă de peste 
pronaos, bolta altarului, scara din turnuleţul 
adosat faţadei nordice. Alte componente au fost 
demolate - pridvorul de la intrare.
Pierderi de materiale, desprinderi, crăpături:

Eroziunea, vântul şi ploaia, apele 
migratoare, umiditatea, fluctuaţiile termice şi 
poluarea au determinat pierderi de materiale şi 
desprinderi ale elementelor nestructurale.

Cutremurele, multe dintre ele de mare 
intensitate, incendiile şi agresiunea vegetaţiei 
spontane,, au contribuit la apariţia crăpăturilor – 
una longitudinală şi două transversale.
Efecte suplimentare – depuneri de suprafaţă, 
adaosuri, înlocuiri:

Factorii naturali au generat efecte supli-
mentare precum depunerile de suprafaţă şi ada-
osurile de săruri şi minerale, astfel încât o serie 
de elemente nestructurale trebuiesc înlocuite.
PROPRIETARUL ŞI UTILIZATORUL      
Proprietar absent: 

Biserica a fost abandonată timp de 178 de 
ani, de la 1821 la 1999.

RESURSE
Lipsa finanţării pentru întreţinere şi reparaţii:

Pe perioada celor 178 de ani de abandon, 
evident, nimeni nu s-a îngrijit de întreţinerea ei, 
astfel încât o serie de degradări, care ar fi putut 
fi evitate, au afectat biserica.

În prezent, după repunerea în cult a 
bisericii, responsabilul cu administrarea 
edificiului – Arhiepiscopia Târgoviştei, prin 
Parohia Târgovişte, a asigurat fondurile necesare 
pentru întreţinere şi reparaţii. Mai mult, după 
anul 2007, aceste fonduri au crescut.
Lipsa calificării în managementul de proiect 

Lipsa unei specializări în managementul 
de proiect aferent domeniului monumentelor 
istorice reprezintă o problemă generală în 
România. Sunt necesare cursuri de specializare, 
mai ales pentru domeniul patrimoniului 
cultural.

7.4. Starea tehnică
În urma analizei efectuate cu ocazia 

expertizării tehnice a costrucţiei s-a ajuns la 
concluzia că acest edificiu se află într-o stare 
precară din punct de vedere al stabilităţii 
structurii. Acest fapt se datorează factorilor 
externi (acţiuni seismice, incendii, agresiunea 
vegetaţiei,infiltraţii ale apei din sol) şi 
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intervenţiilor asupra structurii, iar neintervenţia 
la timp a condus la agravarea acestora. 

Biserica a suferit numeroase vicisitudini: 
incendii, cutremure, ocupaţii militare care au 
adus monumentul în stare de ruină, biserica fiind 
închisă şi abandonată în anul 1875. 

În perioada 1926-1981, au loc diferite 
intervenţii asupra monumentului istoric – 
refacerea acoperişului şi a învelitorii precum şi 
conservarea şi consolidarea picturii murale.

Biserica se redeschide cultului, după 178 
de ani, în anul 1999, când se repară învelitoarea 
şi se toarnă în interior o şapă cu pardoseală 
provizorie. Tot acum se introduc instalaţii de 
curent electric şi gaze.

În anul 2000 are loc o intervenţie de urgenţă 
în vederea asigurării stabilităţii bisericii.

Biserica este construită în întregime din 
zidărie de cărămidă. Fundaţiile sunt alcătuite din 
bolovani de râu înecaţi în mortar de var, cu rare 
fragmente de cărămidă. Trotuarul din acelaşi 
material pare să fi fost turnat monolit împreună 
cu fundaţia. 

Pereţii exteriori sunt acoperiţi cu tencuială 
incizată pe bază de var, iar cei interiori au fost 
în întregime acoperiţi cu mortar şi pictaţi în 
frescă. 

Paramentul din zidărie de cărămidă, 
în special în dreptul retragerilor în trepte ale 

contraforturilor şi în zona soclului, este deteriorat 
datorită eroziunii şi umidităţii provenite din 
apele pluviale şi din capilaritate. Pe faţada 
nordică s-a constatat un incipient atac biologic 
datorită microclimatului favorabil. 

Toate faţadele prezintă degradări genera-
lizate manifestate prin desprinderea şi căderea 
masivă a tencuielilor precum şi prin friabiliza-
rea cărămizilor în zonele în care apele pluviale 
s-au scurs direct pe acestea. 

Terenul din jurul bisericii a fost înălţat 
cu aproape 50 cm cu materiale provenite din 
prăbuşirea şi demolarea unor componente ale 
construcţiei; aceasta situaţie a favorizat apariţia  
umidităţii care se resimte în special la interior 
unde, stratul de pictură murală a fost afectat la 
partea sa inferioară.

Iconostasul din zidărie de cărămidă, cu 
profilaturi ce determină bandouri decorative, 
construit în anul 1753, este deteriorat în partea 
centrală, urmare a dispariţiei crucii care exista la 
partea sa superioară.

Pictura interioară, compusă dintr-un singur 
strat, datând din anul 1753, prezintă exfolieri şi 
desprinderi de stratul suport.

Pereţii, pandantivii, arcele, stâlpii şi nişele 
ferestrelor sunt în întregime zugrăviţi. 

Chiar dacă pictura murală interioară se 
menţine în mare măsură, stratul suport este 
marcat de degradări majore sau specifice după 

Fig. 29. Degradări ale tencuielii şi zidăriei
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cum urmează:                                                                            
desprinderea stratului suport de zidărie şi - 
pierderi ale unor fragmente ale stratului 
suport, datorată dizlocării  şi deplasării 
zidăriei; desprinderile urmăresc toate fisurile 
profunde ale zidăriei. 

lacune profunde ce pun în evidenţă zidăria şi - 
care s-au format în urma acţiunii mecanice 
asupra picturii pe fondul unei slăbiri a 
coeziunii materialului supus permanent 
umidităţii provfenite din apa de ploaie şi 
din capilaritate sau dizlocării masivului de 
zidărie.

fisuri superficiale grupate în reţele ce - 
s-au format în toate zonele adiacente 
dizlocărilor.

reparaţii cu diferite mortare ce sunt aplicate - 
neglijent depăşind marginile lacunelor 

depuneri superficiale de praf, fum şi pânze de - 
păianjeni pe stratul pictural; aceste depuneri 
sunt asociate cu fenomenul de pulverulenţă 
şi solzire a stratului  pictural, mai ales asupra 
elementelor de carnaţie.

Din pardoseala originară, de cărămidă, a 

bisericii, nu se mai păstrează decât fragmente. 
Acum pardoseala bisericii este realizată 
dintr-o şapă de beton, la turnarea căreia, toate 
fragmentele vechii pardoseli au fost înlăturate şi 
depozitate în curte. La iniţiativa Direcţiei Zonale 
a Monumentelor Istorice, s-a decopertat şapa în 
vecinătatea pereţilor, pe o lăţime de 12-15 cm, şi 
s-a umplut cu pietriş pentru evitarea ascensiunii 
umidităţii prin capilaritate din pardoseală în 
pereţi.

Biserica este într-o stare avansată de 
degradare şi avariere structurală, prezentând 
un fenomen de asociere a unei fracturi 
longitudinale la două fracturi dezvoltate pe 
direcţie transversală:

Avarii exterioare:
În axul ferestrei altarului se dezvoltă o - 
fractură puternică  ce străbate întreaga 
înălţime a peretelui; fractura porneşte din 
fundaţii, străbate zidăria soclului, urcă pe 
ancadramentele din piatră ale ferestrei şi 
se bifurcă în două către cornişă.
Pe faţada de nord, în zona naosului, sunt - 
prezente două fracturi puternice cauzate 

Fig. 30. Lacune şi degradări ale frescei

Fig. 31. Icoană împărătească - detaliu Fig. 32. Pulverulenţă şi solzire a stratului  pictural
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de tasarea de teren produsă de infiltrarea 
apelor. Ambele fracturi sunt înclinate către 
est, una porneşte din fundaţii şi străbate 
golul ferestrei dinspre altar, pierzîndu-se 
în cornişă; a doua, plasată spre pronaos, 
porneşte de deasupra ferestrei mai mari 
şi străbate micul gol astupat, oprindu-
se de asemenea în cornişă. Pe această 
zonă, aferentă celor două fracturi, soclul 
de cărămidă este deformat şi lăsat către 
est. Cauza acestor fracturi este tasarea 
de teren produsă de infiltrarea apelor şi 
acţiunea rădăcinilor unor arbori care s-au 
dezvoltat spontan în partea nordică a 
monumentului.
Pe faţada de sud, în zona naosului, deasupra - 
ferestrelor mari, se dezvoltă fisuri fine care 
prin asociere străbat registrul superior.

Avarii interioare:
ALTAR

Bolta altarului este prăbuşită până la - 
nivelul naşterilor
În axul ferestrei se dezvoltă o fractură - 
puternică  ce străbate întreaga înălţime a 
peretelui; fractura porneşte din fundaţii 
traversează fragmentul de boltă care se 
mai păstrează în altar şi se opreşte în zona 
de boltă prăbuşită
În dreptul nişei diaconiconului, deasupra - 
acesteia, se dezvoltă de asemenea o fisură 
ce străbate întreaga înălţime  a  peretelui,  
oprindu-se în zona de naştere a semicalotei 
prăbuşite
În porţiunea centrală a sistemului de - 
boltire ai sistemului de boltire al naosului, 
se dezvoltă două fracturi puternice care 
prin asociere, delimitează un volum de 

zidărie de cărămidă care se găseşte într-un 
echilibru precar
În zona nişei proscomidiei apar de - 
asemenea fisuri
Catapeteasma de zidărie prezintă fisuri fine - 
vizibile din altar şi din naos, fisuri ce se 
concentrează deasupra uşilor împărăteşti

NAOS
cei patru pandantivi ai sistemului de - 
boltire din naos, prezintă fisuri fine - ş i 
lasă să se vadă urmele unor tiranţi de lemn 
care traversau pieziş baza turlei
arcele laterale adosate faţadelor prezintă - 
fisuri şi crăpături care pornesc din dreptul 
ferestrelor mari, parcurg înălţimea zidurilor 
şi străbat micul gol astupat cu zidărie; din 
arce, fisurile se ridică pe verticală până în 
golul fostei turle
arcul opus arcului triumfal, arc adosat - 
timpanului de separaţie naos-pronaos, 
prezintă avarii în zona de cheie, avarii 
materializate prin asocierea mai multor 
fracturi, avariile străbătând mai departe 
zona de racordare a pandantivilor
timpanul de separaţie naos-pronaos - 
prezintă fisuri de separaţie pe contur şi în 
cheia celor trei arce ale golurilor.

PRONAOS
pe pereţii laterali apar fisuri fine în zona - 
uşii de acces în turnul scării şi în zona 
golurilor de fereastre
cele patru arce ce susţin bolta de peste - 
pronaos prezintă de asemenea fisuri fine 
şi desprinderi de tencuieli ce marchează 
procesul general de avariere longitudinal-
transversal
bolta de peste pronaos prezintă desprinderi - 

Fig. 33. Degradări ale faţadelor
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de contur precum şi desprinderi masive de 
tencuieli.
peretele de vest al pronaosului prezintă - 
fisuri fine concentrate deasupra uşii de 
acces.
Tabloul avariilor este completat de 

degradări ale tencuielilor care sunt în proporţie 
de 90% desprinse şi căzute, precum şi de 
degradarea cărămizilor rămase fără tencuială, 
multe dintre acestea dispărând în timp.

O serie de componente ale bisericii au 
dispărut în timp: 

scara de lemn care ducea în turnul - 
clopotniţă nu mai există, - u r m e l e 
treptelor se păstrează în zidăria turnului 
la interior şi lasă să se înţeleagă realizarea 
scării din lemn simultan cu zidăria care 
înglobează capetele treptelor masive.
pridvorul din faţa uşii de intrare acoperit cu - 
bolţi cilindrice în cruce susţinute de stâlpi 
din cărămidă mai păstrează doar urme ale 
existenţei sale pe faţadă; urma unui arc 
şi două coloane angajate dispuse se mai 
văd pe faţada de vest. Două dale mari din 
piatră aşezate pe pământ, la intrare, care  
făceau parte din parapetul acestui pridvor.
Învelitoarea actuală, din tablă zincată pe o 

şarpantă de lemn, cu astereală din scânduri este 
extrem de degradată; ea a înlocuit o alta din şiţă 
executată în anii 1960 fiind refăcută în 1981 şi 
reparată în anul 2000. Şarpanta, realizată în anul 
1981 ca un element provizoriu de protecţie, a fost 

reparată în anii 1999 şi 2000. Starea sa actuală 
este improprie protecţiei monumentului.

Tâmplăria celor şapte ferestre, din lemn 
de brad, nu asigură protecţia necesară unui 
monument istoric. Uşa de la intrare a fost 
înlocuită în anul 1999. O fotografie a vechii uşii 
sculptate a fost publicată de Ghika-Budeşti în 
BCMI III – 1910:

Biserica este încălzită cu sobe metalice 
de gaz. Nu există sistem de alimentare cu apă şi 
canalizare. Pe partea nordică a incintei, se află 
un grup sanitar de tip latrină, din scânduri, total 
nepotrivit cu importanţa unui monument istoric 
aflat în zona urbană. Alimentarea cu energie 
electrică este realizată prin cablu aerian.

Incinta este de formă aproape pătrată având 
latura de aproximativ 47 m. Accesul se face din 
str. C-tin Brâncoveanu, printr-o fundătură de 

Urme ale pridvorului pe faţada vestică

Fig. 34. Acces la uşa înzidită - 1909. 
Fotografie în B.C.M.I., III, 1910, N 
Ghika-Budeşti - Ruina Sf. Împăraţi din 

Târgovişte

Fig. 35. Acces - 1968. Arhiva 
personală dr. arh. C. Moisescu

Fig. 36. Acces - 2007. 

Fig. 37. Vechea uşă sculptată, în B.C.M.I., III, 1910, 
N. Ghika-Budeşti - Ruina Sf. Împăraţi din Târgovişte.
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Fig. 38. Imagini perspectivale ale ansamblului – propunere de intervenţie avizată. Documentaţie de proiectare – Şef 
proiect conf.dr.arh. Sorin Minghiat; autor 3D – arh. Dan Stamate
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pe latura de nord, aliniată limitei vestice. Din 
strada principală, biserica nu poate fi văzută, ea 
situându-se într-un al doilea plan. Biserica este 
delimitată de funduri de loturi, cu accesele din 
străzile limitrofe, prin garduri, calcane şi anexe 
de diferite dimensiuni şi executate din materiale, 
de proastă calitate generând un aspect neunitar. 

În colţul de nord-est proprietatea bisericii 
a fost abuziv încălcată de către proprietarul imo-
bilului situat pe str. Poet Grigore Alexandrescu, 
nr. 65 prin decuparea din incintă a unei suprafeţe 
dreptunghiulare de teren având laturile de apro-
ximativ 9 şi 14 m. 

7.5. Rezumat al intervenţiilor necesare 
Intervenţiile necesare se structurează în 

cadrul a cinci componente majore:
CONSOLIDAREA ŞI RESTAURAREA 1. 

BISERICII
Măsuri de consolidare:
- realizarea unei centuri perimetrale din 

beton armat, la nivelul soclului, centură care o 
înlocuieşte pe cea din lemn, putrezită;această 
centură este legată de la nord la sud prin alte 
două centuri-tiranţi plasate în naos, sub nivelul 
de călcare, una în faţa catapetesmei şi cealaltă în 
dreptul despărţiturii dintre naos şi pronaos.  Din 
această centură grindă se vor naşte elemente 
verticale, înglobate în pereţi

- realizarea unor mici centuri din beton 
armat în locul tuturor centurilor din lemn (sub 
nivelul ferestrelor, în dreptul brâului)

- realizarea unor stâlpişori din beton armat, 
înglobaţi în pereţii exteriori, placaţi cu cel puţin 
o jumătate de cărămidă spre exterior. Aceştia vor 
lega toate elementele orizontale, de la dentura 
soclului până la ultima centură, plasată în pod. 

- realizarea unei centuri generale din beton 
armat, la nivelul podului

- realizarea a două grinzi-tirant peste absida 
altarului, una dintre ele asigurând suspendarea 
suprabetonării de peste arcul triumfal

- realizarea unui tirant în partea superioară 
a catapetesmei

- menţinerea deformării existente a arcului 
triumfal se va realiza prin ancorare în rosturi şi 
suprabetonare, astfel încât pictura existentă să 
fie păstrată şi protejată

- realizarea unei mici centuri în formă de 
potcoavă, în pod, la naşterea bolţii altarului, 
centură care se va lega cu elementele verticale 
şi suprabetonarea arcului triumfal

Intervenţii de restaurare:
realizarea unei pardoseli din piatră naturală - 
care să permită includerea sistemului de 
încălzire electric prin pardoseală 

refacerea bolţii altarului, din cărămidă- 
restaurarea bolţii de peste pronaos prin matarea - 
rosturilor dintre cărămizile calotei aflată 
într-o stare bună de conservare, păstrându-
se zonele unde mai există tencuială veche de 
pe care pictura a dispărut

refacerea scării de lemn după urmele rămase - 
în interior, în zidăria turnuleţului de acces în 
clopotniţă

consolidarea şi completarea decoraţiilor - 
bazelor clopotniţei şi turlei găsite în pod.

retencuirea paramentului exterior al bisericii - 
şi redecorarea sa cu incizii după modelul celor 
păstrate pe faţada sudică, ce se vor consolida 
şi se vor integra cu noua decoraţie;decoraţia 
ce imită prin incizare o zidărie de factură 
bizantină, cu benzi verticale şi orizontale 
ce încadrează panouri dreptunghiulare, va 
primi o tratare cromatică după martorii de 
culoare ce se mai păstrează încă pe faţada 
de sud.

readucerea corpului bisericii la cota avută - 
iniţial, cu scopul eliberării bazei decorate 
a turnului clopotniţă, înlăturându-se 
intervenţiile ulterioare; cota streaşinii iniţiale 
se va stabili  pe baza fostelor locaşuri ale 
consolelor de lemn din vechea şarpantă.

realizarea unei şarpante noi în locul - 
acoperişului de protecţie şi a unei învelitori 
din tablă de cupru solzi pe suport din 
materiale bituminoase, aşezată pe astereală 
din lemn.

Intervenţii de reabilitare a instalaţiilor 
interioare

- refacerea sistemului de alimentare cu energie 
electrică, având două componente: încălzirea 
electrică prin pardoseală şi iluminatul interior.

CONSERVAREA, CONSOLIDAREA ŞI 2. 
RESTAURAREA FRESCEI INTERIOARE
Conservarea, consolidarea şi restaurarea 

picturii interioare – frescele – implică următoa-
rele tipuri de intervenţie:

Asigurarea şi protejarea picturilor murale - 
în zonele adiacente zonelor care se vor 
consolida
Consolidarea stratului suport fracturat şi - 

desprins de zidărie:
- Pregătirea zonelor de consolidare prin 
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asigurarea cu pelur a fisurilor profunde
- Injectarea consolidantului în zonele 
desprinse
Chituirea lacunelor profunde şi a fisurilor- 
Conservarea stratului de culoare în curs de - 

degradare:
efectuarea testelor de  aderenţă a • 
stratului de culoare
curăţarea preliminară a stratului de • 
culoare
preconsolidarea stratului de • 
culoare degradat sub diferite forme 
(pulverulenţă, solzire, pantă de 
acoperiş)
consolidarea stratului de culoare în • 
curs de exfoliere
curăţirea fizico-chimică a depunerilor • 
de fum
îndepărtarea sărurilor solubile • 
tratamente asupra agenţilor biologici.• 

Restaurare – prezentare finală:- 
integrarea lacunelor stratului de • 
culoare în tehnica “Velatura”
integrarea în tehnica • “Tratteggio”

Determinarea temperaturii şi umidităţii, - 
atât a aerului cât şi a zidăriei, în vederea 
cunoaşterii condiţiilor de microclimat 

REFACEREA ELEMENTELOR LIPSĂ3. 
Evoluţia monumentului cuprinde mai 

multe etape istorice asupra cărora soluţia de 
restaurare propune diferite variante distincte 
legate de elementele de arhitectură dispărute şi 
ale căror urme se găsesc pe monument:

Refacerea siluetei clopotniţei şi a turlei prin - 
analogii cu modele istorice contemporane 
edificiului, pe structuri metalice uşoare

Refacerea pridvorului de pe faţada vestică, - 
bazată pe urmele existente; refacerea 
pridvorului va crea un spaţiu tampon între 
interior şi exterior şi va proteja împotriva 
intemperiilor ancadramentul originar al 
uşii de intrare, pisania de piatră şi pictura 
valoroasă de la interior. Pentru a se evita 
afumarea picturii interioare şi eventuale 
improvizaţii care să agreseze din punct de 
vedere estetic monumentul, suporturile 
pentru arderea lumânărilor vor fi adăpostite 
într-o construcţie nouă amplasată pe latura 
de nord a incintei.

CONSTRUIREA UNEI NOI CLĂDIRI 4. 
ANEXĂ

conform avizului Comisiei Naţionale a - 

Monumentelor, noua construcţie anexă va 
fi amplasată pe latura de sud a incintei, la 
aproximativ 8 metri de biserică, în apropierea 
accesului în biserică

construcţia are dimensiunile aproximative de - 
7 x 14 m în plan, cu parter, nivelul superior 
fiind parţial etaj (camera clopotelor) şi parţial 
mansardă.

Noua clădire va adăposti următoarele - 
funcţiuni:

în turnul-clopotniţă: la parter, spaţiu tehnic - 
şi grupuri sanitare pentru public – la etaj, 
clopotele

în prăznicar: la parter - capela prăznicarului, - 
la mansardă - administraţia, contacte sociale, 
anexe

construcţia va fi realizată din zidărie cu - 
sâmburi din beton armat, acoperită cu 
şarpantă, ajungând la o înălţime aproximativă 
la cornişă de 4,50 m la prăznicar şi 7,50 m 
la clopotniţă. 

INCINTA5. 
instituirea măsurilor legale în vederea - 
restabilirii proprietăţii bisericii

împrejmuirea incintei cu un gard realizat din - 
beton, cărămidă şi lemn, înalt de aproximativ 
2 m, cu o tratare plastică neutră şi în spiritul 
monumentului.

execuţia reţelelor exterioare de: alimentare cu - 
apă, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare 
cu energie electrică, iluminat arhitectural, 
protecţie împotriva incendiilor, siguranţă şi 
protecţie împotriva efracţiilor

sistematizare verticală cu creerea unui spaţiu - 
peisager

Fig. 39. Propunere plan de situaţie în care se evidenţiază 
clădirea anexă şi limitele incintei
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7.6. Politica de conservare-reabilitare şi 
propuneri

7.6.1. Rezumat explicit al viziunii asupra 
site-ului şi a sustenabilităţii sale
Documentaţia de proiectare avizată propu-

ne păstrarea funcţiunii religioase a monumentu-
lui istoric, completată însă cu o funcţiune socială 
dezvoltată în clădirea anexă – clădirea  propusă 
neafectând imaginea şi volumetria bisericii.

Luând în considerare faptul că biserica 
este un monument istoric edificat la anul 1650, 
suferind serioase şi multiple degradări şi avarii 
de-a lungul vremii, clopotele vor fi montate 
în turnul-clopotniţă al noii clădiri anexă. La 
parterul acestui turn se vor găsi spaţiul tehnic 
şi grupurile sanitare pentru public. Turnul va fi 
completat cu un corp de clădire ce va adăposti 
funcţiunile sociale ale bisericii - prăznicar, 
administraţie, contacte sociale, anexe.

În urma reabilitării structurale, arhitectu-
rale şi funcţionale, Biserica va putea fi inclusă 
în circuite cultural-turistice, ca un punct de refe-
rinţă a evoluţiei arhitecturii mediavale din Ţara 
Românească în glorioasa epocă a domnitorului 

Matei Basarab. Comunitatea parohiei ar putea fi 
implicată direct în această dezvoltare culturală 
şi economică.

 Propunerile de dezvoltare sustenabilă a 
sitului şi monumentului conţinute în prezentul 
proiect trebuie să fie detaliate în cadrul unui alt 
proiect care va include o evaluare a intenţiilor şi 
aşteptărilor asupra modului în care monumentul 
istoric va fi administrat şi manageriat în viitor, în 
vederea asigurării continuităţii şi viabilităţii sale. 

7.6.2. Filozofia de conservare
Scopul lucrărilor de consolidare şi restau-

rare este reabilitarea structurală şi arhitecturală a 
edificiului, ţinând cont de tehnicile folosite şi de 
autenticitatea materialelor existente.  

Proiectul s-a focalizat pe consolidarea, re-
staurarea şi reabilitarea tuturor componentelor 
bisericii în forma lor originară din perioada se-
colelor XVII şi XVIII, în baza mărturiilor rele-
vate de istoricul monumentului şi prin analogii 
cu edificiile religioase contemporane bisericii.    

Deoarece construcţia este un monument 
istoric de mare valoare, intervenţiile ce urmează 
a se efectua trebuie să fie foarte discrete, spre 

Fig. 40. Intervenţia de urgenţă din anul 2000
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Fig. 41. Intervenţii de consolidare – şantier deschis în anul 2008

Pridvorul – fundaţiile originale din piatră Faţada sudică

a nu afecta concepţia structurală iniţială şi 
substanţa istorică a acestuia. Totodată ele trebuie 
să se adresese direct cauzelor degradărilor şi 
avariilor.

7.6.3. Nivelul de intervenţie
Din punct de vedere al conformării 

structurale, intervenţiile principale constau în  
eliminarea  surselor de degradare şi remedierea 
avariilor printr-un set de acţiuni de consolidare şi 
restaurare care au drept scop readucerea bisericii 
la forma şi silueta iniţiale, în conformitate cu 
documentaţia de proiectare avizată.

Refacerea turnului-clopotniţă de peste 
pronaos şi a turlei de peste naos se va efectua 
printr-o intervenţie reversibilă, pe structuri 
uşoare.  

De asemenea se vor reface şi celelalte 
componente lipsă: bolta altarului, bolta naosului 
precum şi scările din turnuleţul de acces la fostul 
turn-clopotniţă.

Pictura interioară va fi conservată, 
consolidată şi restaurată. 

Restaurarea la nivelul faţadei vestice 
implică reconstituirea pridvorului după urmele 
sale, considerate ca fiind suficiente pentru 
refacerea lui în spiritul celui vechi. Reconstituirea 
pridvorului prezintă avantajul realizării unui 
spaţiu tampon între interior şi exterior, protejând 
împotriva intemperiilor ancadramentul originar 
al uşii de intrare, pisania de piatră şi pictura 
valoroasă de la interior.

Clădirea nouă, anexă, va completa 
funcţiunile religioase ale bisericii prin turnul-
clopotniţă, va completa funcţiunile sociale ale 
bisericii (prăznicar, administraţie, contacte 
sociale, anexe) şi va asigura spaţiile tehnice 
necesare instalaţiilor interioare precum şi a unui 
grup sanitar pentru public.

7.6.4. Propuneri preliminarii pentru o 
folosinţă corespunzătoare
Reabilitarea bisericii nu modifică funcţiu-

nea existentă, păstrând funcţiunea religioasă.
7.6.5. Oportunităţi pentru utilizarea 
socială şi dezvoltarea durabilă
Reabilitarea bisericii va permite 

comunităţii parohiale dezvoltarea unor activităţi 
cu caracter social. 

7.6.6. Evaluare explicită a priorităţilor
Etapa 1: Documentaţie de specialitate privind 
pictura interioară:  

Analiza situaţiei existente- 
Diagnosticarea degradăriilor - 
Analize ale materialelor- 
Expertiza tehnică- 
Documentaţie de specialitate pentru - 
conservarea şi restaurarea picturii 
interioare

Etapa 2: Lucrări de execuţie:
Consolidarea şi restaurarea bisericii- 
Refacerea componentelor lipsă- 
Consolidare finală şi restaurare a frescelor - 
interioare.

Fig. 42. IRPP/SAAH Plaque Project - Dezvelirea plachetei / 
Noiembrie 2007
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Construcţia unei clădiri noi, anexă ce - 
va cuprinde clopotniţa şi o zonă social-
administrativă
Incinta: reţele exterioare şi sistematizare - 
verticală  şi amenajare peisagistică.
Conservare şi consolidare preliminară a - 
frescelor interioare

Etapa 3: Monitorizarea microclimatului
7.6.7. Accesul publicului
În urma lucrărilor de consolidare-

restaurare, biserica va putea fi deschisă accesului 
public şi evident că va atrage şi numeroşi turişti-
vizitatori.

7.6.8. Alte beneficii 
Mediatizarea reabilitării bisericii Sfinţii 

Împăraţi Constantin şi Elena va permite o 
cunoaştere mai bună a istoriei şi evoluţiei 
arhitecturii din Târgovişte, atât la nivel local cât 
şi la nivel naţional şi internaţional.

7.7. Finanţare
7.7.1. Evaluare explicită a necesităţilor 
bugetului 
LUCRĂRI DE EXECUŢIE:

conservare şi consolidare preliminară a - 
frescelor interioare
consolidare şi restaurare a bisericii- 
refacerea componentelor lipsă- 
consolidare finală şi restaurare a frescelor - 
interioare
construcţia unei noi clădiri, anexă ce va - 
cuprinde clopotniţa şi o zonă administrativă 
şi contacte sociale
incinta: reţele exterioare şi sistematizare - 
verticală şi amenajare peisagistică

          TOTAL                      880.724,00 Euro 

În condiţiile unei finanţări fluente, durata de 
execuţie a lucrărilor este estimată la 36 de luni.

7.7.2. Evaluare privind  posibilităţile de 
atragere a investitorilor şi 7.7.3 Evaluare 
privind posibilităţile de recuperare a 
investiţiei
Reabilitarea bisericii reprezintă nu numai 

o acţiune de consolidare şi restaurare, dar şi 
o necesitate pentru includerea sa în circuite 
religioase, culturale şi turistice, care vor conduce 
la dezvoltarea infrastruturii turistice fapt care va 
genera în continuare noi activităţi comerciale, 
generatoare de profit.   

7.7.4. Aţi încercat deja să creşteţi fondurile 
pentru acest site sau monument?

Da, de la bugetul central al Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, prin 
Programul Naţional de Restaurare anual, precum 
şi de la Arhiepiscopia Târgoviştei.

7.7.5 Aţi primit deja fonduri pentru acest 
site sau monument?
Da. Începând din anul 2000, Ministerul 

Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
a finanţat documentaţia de proiectare pentru 
conservarea, consolidarea, restaurarea şi punerea 
în valoarea a Bisericii Sfinţii Împăraţi Constantin 
şi Elena, documentaţia de specialitate pentru 
conservarea, consolidarea şi restaurarea picturii 
interioare, execuţia unei intervenţii de urgenţă 
în vederea punerii în siguranţă a monumentului 
istoric (anul 2000) precum şi lucrările de 
execuţie de consolidare şi restaurare a bisericii 
(şantier deschis în anul 2008).

Începând cu anul 2009, Arhiepiscopia 
Târgoviştei prin Parohia Târgovişte a finanţat 
execuţia clădirii noi, anexa ce cuprinde clopotniţa 
şi o zonă social-administrativă, lucrări ce se află 
în curs de derulare.

7.8. Management
După finalizarea reabilitării bisericii şi a 

infrastructurii de acces, monumentul istoric va 
fi pregătit să facă parte dintr-un proiect modern 
de dezvoltare cultural-turistică.

Fenomen complex şi în plină dezvoltare, 
turismul cultural poate juca un rol esenţial în 
domeniile economic, social, cultural, educativ, 
ştiinţific, ecologic şi estetic, fiind considerat 
astăzi un factor important în dezvoltarea durabilă 
a unei localităţi,  a unei regiuni sau a unui stat.

Această idee de bază a fost corelată cu cea 
a protejării patrimoniului cultural. Protecţia este 
văzută ca un set de măsuri şi de procese care 
vizează: cercetarea, conservarea, restaurarea /
reabilitarea, întreţinerea şi punerea în valoare 
a acestui patrimoniu, din care monumentele 
istorice fac parte integrantă.

Din combinarea celor două serii de aspecte 
s-au născut propuneri privind reabilitarea şi 
dezvoltarea infrastructurii turistice în zona 
studiată, ca tematică a unui alt proiect ce se 
va definitiva într-o fază ulterioară reabilitării 
bisericii.

În ceea ce priveşte managementul, în 
ultimii doi ani s-a conturat un dialog real între 
Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional, Consiliul Local din Târgovişte, 
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Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Arhiepiscopia 
Târgoviştei, Parohia Târgovişte şi alte organizaţii 
non-guvernamentale.

Includerea Bisericii Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena în cadrul proiectului IRPP/
SAAH a determinat noi contacte şi comunicări 
între factorii de răspundere, centrali şi locali.

8.  Documentaţie

Documentaţia de proiectare poate fi 
consultată, aflându-se în arhiva Oficiului 
Naţional al Monumentelor Istorice, instituţie 
publică aflată în subordinea Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.  

Anexa la prezenta evaluare tehnică 
preliminară (PTA) conţine fotografii şi desene.

9.  Studiul de fezabilitate

Studiul de Fezabilitate este deja elaborat 
şi avizat de Comisia Naţională a Monumentelor 
Istorice.

Raportul de evaluare tehnică preliminară 
(PTA) întocmit de:

2006 - 2008
Lector drd. arh. Corina Lucescu - - 

Director Programe al Institutului Naţional 
al Monumentelor Istorice, Coordonator al 
proiectului IRPP/SAAH 2003-2005 şi

Conf. dr. arh. Sorin Minghiat - 

NOTĂ: 
Fotografiile de la Fig. nr. 2, 9 ÷ 18, 22 ÷ 33, 

36, 40 ÷ 42 aparţin dlui. Sorin Minghiat.
Planşele de la Fig. nr. 4, 6. 7, 8 şi 39 fac parte 

din documentaţia de proiectare – Şef proiect conf. dr. 
arh. Sorin Minghiat.
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II

STUDII ŞI CERCETĂRI
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BRaŞov-CETaTE (InnERE STaDT)
EvolUţIa URBanISTICĂ ŞI aRhITECTURalĂ

adriana Stroe
aurelian Stroe

Prezenta lucrare este rezultatul sistemati-
zării şi a punerii în relaţie a datelor obţinute în 
decursul inventarierii clădirilor din Cetate1 şi a 
informaţiilor obţinute în decursul operaţiunilor 
de pregătire a inventarierii (analiza şi sistemati-
zarea informaţiilor oferite de literatura de speci-
alitate, cercetarea de arhivă – în special hărţi şi 
planuri istorice, identificarea, cercetarea şi eva-
luarea surselor iconografice – imagini, vederi, 
fotografii istorice). lucrarea este structurată în 
trei capitole, după cum urmează:

 I. Topografie (Descrierea spaţiului natural şi 
identificarea factorilor de relief, resurse naturale, 
vegetaţie, reţea de drumuri comerciale care au 
favorizat fondarea şi evoluţia localităţii).

 II. Caracterizarea aşezării din punct de 
vedere urbanistic (Descrierea aspectului actual 
al Cetăţii – caracterizarea reţelei stradale, a 
tipului de parcelar, a tipurilor de fronturi –, 
prezentarea în rezumat a principalelor teorii 
privitoare la nucleul şi dezvoltarea cartierului, 
descrierea evoluţiei teritoriale a Cetăţii, elemente 
de topografie socială). 

III. Caracterizarea aşezării din punct de 
vedere arhitectural (Caracterizarea principalelor 
categorii de construcţii: arhitectura de apărare, 
arhitectura de cult, clădiri de folosinţă publică, 
locuinţe). 

Iv. Concluzii (menţionarea caracteristicilor 
istorico-arhitecturale care dau valoarea de 
monument istoric a sitului de arhitectură 
„Cetatea Braşovului”).

 Într-o formă simplificată, lucrarea va 
constitui partea introductivă a capitolului privitor 
la cartierul Cetate-Innere Stadt din „Topografia 
monumentelor din Transilvania. Municipiul 
Braşov”2.

lucrarea conţine, de asemenea, majoritatea 

1 Inventarierea a fost efectuată în lunile de vară ale anilor 1997 şi 
1998, în cadrul Proiectului de inventariere exhaustivă  a locali-
tăţilor de colonizare săsească din Transilvania. Echipa care a in-
ventariat cartierul Cetate al municipiului Braşov a fost compusă 
din aurelian Stroe şi adriana Stroe.
2 Denkmaltopographie Siebenbürgen – Band 3.1. Stadt Kron-
stadt - Topografia Monumentelor din Transilvania. Municipiul 
Braşov (lucrare în curs de apariţie).

datelor necesare întocmirii fişei analitice a sitului 
de arhitectură cercetat3.

Partea de lucrare referitoare la locuinţele 
de sec. XvI a fost publicată anterior, într-o formă 
extinsă, în Buletinul Comisiei Monumentelor 
Istorice4. 

I. Topografie 

Cetatea5 – centrul istoric al Braşovului 
– una dintre localităţile cu cea mai frumoasă 
aşezare din România şi probabil unul dintre 
cele mai frumoase orăşele de munte din Europa, 
este aşezat în colţul sud-estic al Transilvaniei, 
la limita sudică a depresiunii ţara Bârsei, la 
poalele Carpaţilor.

la sud de oraş, la o distanţă de numai patru 
ore de mers, se ridică Postăvarul, munte înalt, 
care aparţine, prin caracteristicile sale fizico-
geografice, Carpaţilor orientali. Pârâul care 
străbate valea oraşului izvorăşte de sub vârful 
principal al acestui masiv muntos, iar o prelungire 
a Postăvarului, Muntele Tâmpa, domină dinspre 
sud centrul istoric al Braşovului.

Partea vestică şi nord-vestică a oraşului 
este dominată de culmile largi şi văile domoale 
ale Munţilor Poienii, alcătuiţi din conglomerate, 
calcare, marno-gresii şi care se pierd în câmpie 
prin mai multe coline. Mai multe pasuri străbat 
munţii, legând ţara Bârsei de restul Transilvaniei 
şi de ţinuturile de la sud şi est de Carpaţi.

Datorită condiţiilor depresionare clima are 
un caracter continental pronunţat.

Poziţia geografică a fost unul dintre 
factorii însemnaţi care au influenţat fondarea şi 
dezvoltarea Coronei, vechiul nume al Cetăţii. 
Întemeietorii oraşului, conform literaturii de 

3 Cetatea Braşovului este cuprinsă în lista monumentelor istori-Cetatea Braşovului este cuprinsă în lista monumentelor istori-
ce 2004, având codul Bv-II-s-a-11295.  
4 adriana Stroe, Locuinţe datând din secolul XVI în Cetatea 
Braşovului, în „Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice”, 
anul XIX, nr. 1-2/2008, p. 81-88.
5 vom folosi pentru partea de oraş  mărginită la vest de str. Şirul 
Beethoven, la est de Bd. Eroilor, la sud de aleea Tiberiu Bredi-
ceanu şi la nord de aleea După Ziduri, adică acea parte de oraş 
odinioară fortificată, denumirile de „Cetate” (Innere Stadt) şi 
„Corona”.
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specialitate, ordinul Cavalerilor Teutoni, cu 
experienţa pe care o aveau în organizarea 
colonizărilor, şi-au dat seama că valea de la 
poalele Tâmpei este un loc ferit de inundaţii şi 
uşor de apărat. Totodată, ca şi organizatori ai 
colonizării saşilor în întreaga ţară a Bârsei, au 
realizat că, prin poziţia sa, Corona era favorizată 
ca aşezare având caracter de oraş, loc central 
şi piaţă pentru complexul de localităţi din 
depresiune. 

Un alt factor determinant a fost apropierea 
de o concentrare de drumuri comerciale, trei din 
cele patru pasuri  între Transilvania şi zonele 
transcarpatice intersectând-se lângă oraş. această 
aşezare a favorizat dezvoltarea comerţului şi 
a meşteşugurilor şi prin aceasta dezvoltarea 
oraşului, astfel că de la mijlocul secolului 15 
până în secolul 18, Cetatea cu suburbiile au fost 
cea mai mare aşezare urbană din Transilvania.

acest caracter de nod de comunicaţie 
se păstrează şi în prezent, ceea ce a făcut ca 
Braşovul să devină, încă de la sfârşitul secolului 
19, una dintre cele mai importante localităţi ale 
Transilvaniei şi apoi ale României.

Punct de greutate al oraşului medieval şi 
centru comercial şi cultural al oraşului actual, 
cartierul Cetate (Innere Stadt) se află în valea 
cuprinsă între culmea muntelui Tâmpa la sud 
(957 m) şi Dealul omizilor la nord (711 m), 
valea pierzând-şi din caracterul închis cu cât 
înaintează spre nE. Imaginea Cetăţii este 
dominată de pantele acoperite cu păduri de 
foioase şi răşinoase ale munţilor înconjurători, 
cu deosebire de pantele abrupte ale Tâmpei, 
devenită simbol peisagistic al oraşului. Platoul 
Tâmpei, alături de Dealul Cetăţii oferă, de altfel, 
şi unele din cele mai frumoase imagini asupra 
Cetăţii.

aşezarea acoperă conul de dejecţie al 
pârâului Tâmpei, care are direcţie descendentă 
Sv-nE. Forma vetrei Cetăţii, delimitată de 
fortificaţii, coincide cu cea a conului de dejecţie, 
clădirile fiind cuprinse între liniile de nivel de 
cca. 600-550 m. Traseul străzilor longitudinale 
urmăreşte linia descendentă a văii, străzile 
transversale urmărind liniile de nivel.

Prin condiţionările sale, atât topografice 
cât şi ale subsolului,  spaţiul natural a influenţat 
nu numai forma generală şi planul oraşului, 
ci şi aspectul acestuia, datorită materialelor 
de construcţie oferite. Deţinem foarte puţine 
informaţii despre aspectul construcţiilor 
anterioare marelui incendiu din 1689. 
Fragmentele păstrate, înglobate în construcţii 
mai noi, ca şi fortificaţiile, păstrate în mare 

parte pe laturile de v, S şi n ale oraşului, atestă 
folosirea masivă a pietrei de râu sau de carieră, 
provenită din munţii şi dealurile din împrejurimi 
(roci sedimentare – calcare tithonice în Tâmpa, 
calcare cretacice în Dealul Cetăţii). Formele 
neregulate ale pietrelor necesitau folosirea unei 
mari cantităţi de mortar, pietrele fiind practic 
înecate în masa  acestuia. Cele câteva planşee cu 
grinzi aparente păstrate in situ, datate anterior 
anului 1689, atestă folosirea lemnului de esenţă 
tare – stejar, aflat la îndemână în pădurile din 
imediata vecinătate. Piatra fasonată, necesară  
pentru colţurile clădirilor, faţade, coloane, 
ancadramente era adusă, în parte, de pe valea 
Timişului. Urgenţa reconstrucţiei după incendiul 
din 1689 a determinat o arhitectură mai simplă, 
cu materiale mai ieftine şi forme mai comune, în 
care materialele mai preţioase oferite de mediul 
înconjurător nu mai participau la formarea 
imaginii oraşului, iar evoluţia şi uniformizarea 
materialelor şi tehnicilor de construcţie din 
secolele următoare au desăvârşit acest proces.

II. CaraCTerIzarea aşezărII DIN PUNCT De 
VeDere UrBaNIsTIC

a. Prezentarea aspectului actual al 
cartierului

Conform literaturii de specialitate, Cetatea 
este o aşezare cu plan prestabilit, al cărui punct 
de iradiere este biserica parohială evanghelică – 
Biserica neagră.

Privită de pe Tâmpa, de pe Belvederea 
amenajată aici în 1871, Cetatea Braşovului 
impresionează prin regularitatea planului şi 
densitatea construcţiilor acestei aşezări, aproape 
lipsită de spaţii libere, proiectată de la început 
să fie un oraş de meşteşugari şi comercianţi. 
Fronturi neîntrerupte de clădiri cu două, rareori 
trei niveluri, cu picurătoarea la stradă şi acces în 
parcelele înguste prin pasaje acoperite, se înşiră 
de-a lungul unei reţele regulate de străzi, în jurul 
Pieţei Sfatului si a câtorva mici piaţete. Cartierul 
formează în plan un trapez cu axa lungă pe direcţia 
văii (sud-vest – nord-est). laturile „paralele”, 
de vest şi est6, ale trapezului sunt perpendiculare 
pe direcţia văii în care este aşezat cartierul, 
iar laturile de sud şi nord se desfăşoară de-a 
lungul poalelor Tâmpei, respectiv ale Dealului 
omizilor, care mărginesc Cetatea în aceste 
direcţii. Străzile longitudinale, predominante, 
au direcţia  aproximativ vest-est, (direcţia văii) 

6  axa lungă a văii este orientată pe direcţia Sv-nE, dar pentru o 
simplificare a descrierii vom folosi, convenţional, direcţia v-E.
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iar cele transversale, nord-sud (traseul liniilor de 
nivel). Spre nord şi sud aşezarea este delimitată 
de fortificaţii bine păstrate, spre vest şi est 
limitele fiind constituite de două străzi largi, 
cu spaţii verzi – Şirul Beethoven, respectiv bd. 
Eroilor, care marchează traseul fortificaţiilor, 
acum desfiinţate7.

În interiorul Cetăţii, la sud şi nord, se află 
două străzi lungi, curbe, relativ simetrice, al 
căror traseu urmează traseul fortificaţiilor: la sud 
strada Castelului (Burggasse), iar la nord str. G. 
Bariţiu, frontul nordic al Pieţei şi str. Mureşenilor. 
Punctul de greutate al aşezării, în funcţie de care 
se organizează compoziţia urbanistică, este Piaţa 
Sfatului, fosta Piaţă (Marktplatz), plasată puţin 
excentric în structura cartierului (tangentă laturii 
nordice). Piaţa reia forma trapezoidală a Cetăţii 
şi este dominată de clădirea Muzeului Judeţean, 
fosta Casă a Sfatului, aşezată în mijlocul acestui 
amplu spaţiu liber. Fiecare din laturile Pieţei 
purta, în Evul Mediu, numele principalei mărfuri 
care se vindea aici.

la sud-vest de Piaţă, separată de aceasta 
printr-un şir scurt de clădiri, se află Curtea 
honterus, fosta „Curte a Bisericii” –  spaţiul 
din jurul Bisericii Parohiale Evanghelice care 
a servit şi de cimitir, până spre sfârşitul sec. 
XvIII. Silueta  Bisericii, în strânsă relaţie cu 
cea a Casei Sfatului domină imaginea oraşului 
constituindu-se în simboluri ale acestuia.

Din colţul nord-vestic al Pieţei Sfatului, 
în continuarea laturii nordice a acesteia, pleacă 
strada George Bariţiu; denumirea sa medievală – 
Rossmarkt (Târgul Cailor) indică funcţia iniţială 
a acestei străzi.

Din colţurile de nord-est şi sud-est 
ale Pieţei, în continuarea laturilor de nord, 
respectiv sud ale acesteia pornesc două din 
străzile longitudinale importante ale Cetăţii –  
Mureşenilor (Klostergasse) respectiv Republicii 
(Purzengasse), iar la mijlocul laturii estice a 
Pieţei se află pasajul spre mica Piaţă Enescu 
(Rosenanger).

Tot prin colţul sud-estic Piaţa are legătură 
cu strada Diaconu Coresi, a cărei denumire 
medievală – Kuhmarkt (Târgul vitelor), 
documentează destinaţia iniţială a acesteia. la 
mijlocul laturii de sud a Pieţei se deschide strada 
apollonia hirscher – în perioada medievală 
Fischmarkt (Târgul Peştelui) care face legătura 
cu partea mediană a străzii Castelului; la 

7 Fortifi caţiile au constituit limita dezvoltării constructive a Ce-Fortificaţiile au constituit limita dezvoltării constructive a Ce-
tăţii până la mijlocul sec. XIX; traseul acestora suprapune limi-
tele conului de dejecţie pe care este aşezat cartierul.  

extremitatea spre strada Castelului, strada 
apollonia hirscher formează o mică piaţă 
triunghiulară, fosta Kotzenmarkt (Târgul 
ţoalelor). Strada apollonia hirscher este una 
din cele două axe transversale importante ale 
Cetăţii.

Suprafaţa aflată la sud-est de Piaţă,  
cuprinsă între străzile Diaconu Coresi, 
Republicii, Politehnicii şi partea sud-estică 
a fortificaţiilor, este străbătută de trei străzi 
longitudinale, aproape paralele: porţiunea 
estică a străzii Castelului, strada nicolae 
Bălcescu (Schwarzgasse) şi Postăvarului 
(Spitalsneugasse). Dintre acestea, strada nicolae 
Bălcescu este axa longitudinală importantă a 
acestei părţi a Cetăţii, lăţimea sa în raport cu 
celelalte două străzi menţionate determinându-i 
pe unii cercetători să-i atribuie un rol comercial. 
la extremitatea estică a străzii nicolae Bălcescu 
se afla, până la sfărşitul sec. XvIII, una din 
porţile secundare ale fortificaţiei.

Suprafaţa aflată la sud şi sud-vest de Piaţă, 
între latura de sud a Curţii honterus, latura de 
sud a Pieţei Sfatului, strada Diaconu Coresi şi 
porţiunea mediană şi vestică a străzii Castelului 
este străbătută de două străzi longitudinale, 
paralele – Cerbului (obere neugasse) şi 
Poarta Schei (heiligleichnahmsgasse, apoi 
Waisenhausgasse). Poarta Schei este axa 
principală a zonei, asigurând, până la începutul 
sec. XIX, accesul spre Poarta Ecaterina (în 
perioada medievală singura poartă spre suburbia 
Schei). Spre est, în prelungirea străzilor 
menţionate mai sus se află două străduţe, alecu 
Russo (obere Gabelgasse) respectiv Grigoraş 
Dinicu (Untere Gabelgasse), care converg 
într-o piaţetă de formă neregulată, parte a străzii 
Diaconu Coresi. Cea de-a treia străduţă care 
debuşează în piaţeta menţionată, Johann Gött 
(Fleischergasse, unde se aflau, până în perioada 
modernă, scaunele măcelarilor), avea legătură 
cu Curtea honterus printr-o străduţă acum 
dispărută.

Suprafaţa aflată la est şi nord-est de 
Piaţă, cuprinsă între str. Republicii, str. Mihail 
Sadoveanu şi partea nord-estică a fortificaţiilor 
este împărţită în blocuri de parcele prin străzi 
longitudinale (Mureşenilor, Republicii) şi 
transversale (Michael Weiss, Sf. Ioan). Străzile 
Mureşenilor şi Republicii, cu traseu oblic au, spre 
vest, drept cap de perspectivă faţada nordică a 
Bisericii negre. la extremitatea estică a acestor 
străzi se aflau, până în secolul XIX, două din cele 
trei porţi importante ale fortificaţiilor medievale. 
la capătul estic al străzii Republicii (în perioada 
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medievală Purzengasse) se afla Purzengässer 
Tor, accesul în Cetate al negustorilor dinspre 
Moldova, iar la capătul estic al străzii Mureşenilor 
(în perioada medievală Klostergasse, după 
mănăstirea dominicană aflată aici) se găsea 
Klostergässer Tor, care asigura accesul în Cetate 
al negustorilor dinspre Muntenia. Străzile 
Republicii şi Mureşenilor sunt legate prin două 
străzi transversale : str. Michael Weiss, care se 
prelungeşte spre sud până la str. Castelului şi Sf. 
Ioan. Dintre acestea str. Michael Weiss este cea 
de-a doua axă transversală importantă a Cetăţii.

În Piaţă şi pe străzile principale predomină 
parcelele lungi (40-60 m) şi înguste (11-15 m). 
În străzile secundare (ex. Cerbului, Postăvarului) 
predomină parcelele cu lăţime egală cu cea 
a parcelelor din străzile principale, dar cu o 
lungime de cca. 10 m. În jurul Curţii honterus, 
pe străzile alecu Russo, Grigoraş Dinicu, 
Johann Gött pot fi întâlnite şi parcele cu forme 
neregulate.

B. Ipoteze asupra nucleului şi evoluţiei 
oraşului; scurt istoric. Imagini şi planuri istorice 
ale Cetăţi; scurtă caracterizare.

Reconstituirea amplasării nucleului istoric 
al Cetăţii, a etapelor şi direcţiilor de extindere a 
cartierului, a modului de parcelare, a imaginii 
oraşului în perioadele mai timpurii ale devenirii 
sale au fost preocupări constante ale tuturor 
celor care au studiat istoria oraşului.

a.  Ipoteze asupra nucleului şi evoluţiei 
oraşului.

vom prezenta în rezumat ipotezele 
formulate de-a lungul timpului privitor la 
evoluţia teritoriului Cetăţii8. De menţionat că 
toate aceste ipoteze au în comun ideea că, încă 
de la început, aşezarea a avut un caracter urban 
şi o evoluţie „planificată”.

Ipotezele lansate anterior începutului 
secolului XX, localizau nucleul cartierului în 
partea estică a acestuia, fie pe strada Mureşenilor 
(pastorul J. Teutsch, la mijlocul sec. XvIII), fie 
pe strada Republicii (Fr. Philippi, într-o lucrare 
apărută în 1874), direcţia de evoluţie propusă de 
ambii autori citaţi fiind dinspre est spre vest.

După 1900 studiile privind evoluţia, 
din punct de vedere urbanistic, a Cetăţii s-au 
înmulţit, punctul comun al ipotezelor avansate 
fiind amplasarea nucleului cartierului în jurul 
actualei biserici parohiale evanghelice – Biserica 
neagră.

Gustav Treiber a lansat şi a dezvoltat, în 
8 Pentru o mai bună orientare vom folosi nomenclatura actuală 
a străzilor.

prima jumătate a sec. XX, ipoteza unui nucleu al 
Coronei, înconjurat de un val de pământ şi databil 
la înc. s. 13, dezvoltat la sud de Biserica neagră, 
după un tip de plan „cu meridiane”; poarta de 
acces în incintă ar fi fost situată la punctul de 
convergenţă al străzilor alecu Russo, Grigoraş 
Dinicu şi Johann Gött. aşezarea iniţială s-ar fi 
extins până la dimensiunile actuale în trei etape 
principale:

-  extindere la est de nucleu, în perimetrul 
cuprins între frontul sudic al străzii Castelului, 
linia fortificaţiilor, frontul sudic al străzii 
Republicii, frontul estic al străzii Diaconu 
Coresi, după tipul de plan „cu străzi paralele”, 
dominant în sec. XIII.

-  Până la sfârşitul sec. XIv, oraşul s-a extins 
spre nord şi nord-est, cu blocurile de construcţii 
cuprinse între frontul sudic al străzii Republicii, 
linia fortificaţiilor, strada Mureşenilor şi frontul 
nordic al străzii George Bariţiu. Structura gotică 
a acestei extinderi este documentată de traseul 
uşor oblic al străzilor Republicii şi Mureşenilor, 
care, alături de axul Pieţei Enescu, au drept cap 
de perspectivă turnul nordic al Bisericii.

-  Ultimele suprafeţe parcelate ar fi fost 
cele din jurul Bisericii Parohiale şi o bună parte 
a suprafeţei Pieţei Enescu, astfel încât la sfârşitul 
sec. XIv, perioadă în care începea construcţia 
Bisericii negre, întreaga suprafaţă a Cetăţii era 
deja ocupată; construcţia fortificaţiei din piatră, 
începută în aceeaşi perioadă, a trasat limitele 
extinderii oraşului. În sec. Xv, au apărut noi 
străzi – Postăvarului, Cerbului, Sf. Ioan, Paul 
Richter, Diaconu Coresi, apollonia hirscher, 
Piaţa Enescu, Michael Weiss – obţinute prin 
divizarea parcelelor din străzile principale. la 
sfârşitul sec. Xv structura oraşului era deja cea 
actuală. Treiber afirma, de asemenea, că atât 
planul oraşului, cât şi parcelarea şi-au păstrat 
caracterul medieval. Parcelele lungi şi înguste ar 
aparţine, în general, secolelor 13 şi 14. Secolelor 
15 şi 16 ar aparţine parcelele de îndesire, de 
aceeaşi lăţime cu a parcelelor anterioare, dar 
mult mai puţin adânci. apariţia acestora a fost 
determinată de creşterea populaţiei şi lipsa de 
spaţiu de construcţie. o a treia grupă de parcele, 
cu contururi neregulate, ar documenta existenţa 
unor constrângeri, ex. incinta din jurul Bisericii 
negre sau cea din jurul nucleului localităţii, care 
ar fi recognoscibilă în conturul parcelelor din 
străzile alecu Russo şi Grigoraş Dinicu.

Ipotezele avansate de G. Treiber au fost 
preluate de unii din cercetătorii ulteriori ai 
istoriei Braşovului, ex. Ernst Wachner şi Beno 
Graf în anii ’30 ai sec. XX.
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În ultima treime a sec. XX, Gernot 
nussbächer şi Bakó Géza au dezvoltat ipoteza 
conform căreia nucleul Cetăţii, databil ante 1235, 
se afla pe frontul sudic al străzii Poarta Schei şi 
pe frontul estic al străzii apollonia hirscher, deci 
la sud, respectiv est de predecesoarea Bisericii 
negre şi probabil şi pe frontul nordic al străzii 
George Bariţiu. Între 1250-1350 oraşul s-ar fi 
extins cu fronturile sudice ale străzilor Republicii 
şi Castelului şi fronturile nordice ale străzilor 
nicolae Bălcescu, Mureşenilor, respectiv 
George Bariţiu. În etapa a doua de extindere 
ar fi apărut frontul nordic al str. Republicii, 
frontul estic al Pieţei Sfatului şi frontul sudic 
al str. Mureşenilor. În următoarea etapă, între 
1400-1450, aşezarea s-a extins pe frontul sudic 
al str. nicolae Bălcescu şi în ceea ce ar fi mai 
târziu str. Michael Weiss. Partea existentă până 
la mijlocul sec. Xv, adică în mare structura 
actuală a oraşului, ar fi fost lotizată în blocuri 
de câte 10 parcele, cu excepţia locurilor de la 
încrucişarea străzilor sau a celor aflate în locuri 
mai ameninţate, unde au fost create blocuri de 
numai 5 curţi; blocurile de parcele erau separate 
de străduţe foarte înguste (una dintre acestea, 
încă păstrată, fiind strada Sforii). acest tip 
de lotizare corespundea organizării militare a 
locuitorilor în decurii şi a fost abandonat după 
mijlocul sec. Xv. Conform aceloraşi autori, 
direcţiile principalelor străzi cât şi principalele 
repere arhitectonice ale oraşului (ex. turnurile 
fortificaţiilor) sunt distribuite radial în unghiuri 
de cca. 30° în funcţie de un „punct zero”, situat 
la sud de Biserica neagră, punct în funcţie de 
care ar fi fost organizat „planul urbanistic” al 
cartierului până spre sfârşitul sec. Xv.

Într-o suită de lucrări care a debutat în 
1976, Paul niedermaier a propus, pe baza 
studiilor comparative de urbanism, o dezvoltare 
a oraşului în următoarele etape:

-  nucleul aşezării, databil după 1211, 
se întindea pe frontul nordic al Pieţei şi pe o 
porţiune a frontului nordic al străzii George 
Bariţiu,

-  În prima etapă de extindere a fost ocupat 
parţial frontul sudic al Pieţei 

-  a doua extindere, pe frontul estic al 
străzii apollonia hirscher, a avut loc înaintea 
mijlocului sec. XIII. Spre vest aşezarea avea ca 
graniţă mănăstirea premonstratenselor (aflată 
aproximativ pe locul corpului C al liceului 
honterus) şi biserica parohială, ale cărei fundaţii 
se află sub Biserica neagră.

-  Pe la mijlocul sec. XIII  au apărut două 
blocuri de parcele pe frontul sudic al străzii 

Poarta Schei, iar frontul nordic al străzii George 
Bariţiu a fost extins spre vest, oraşul dobândind 
astfel un plan închis.

-  În ultimul sfert al sec. XIII localitatea 
s-a extins spre est: au fost ocupate frontul estic al 
Pieţei Sfatului şi primele parcele de pe fronturile 
sudice ale străzilor Republicii şi nicolae 
Bălcescu şi cel nordic al străzii Mureşenilor, 
fiind astfel trasate şi direcţiile acestor străzi.

-  Extinderea Cetăţii, pe la începutul sec. 
XIv, pe frontul sudic al străzii Castelului, a fost de 
o deosebită importanţă pentru structura ulterioară 
a oraşului, deoarece prin aceasta aşezarea a 
ocupat toată lăţimea văii. În aceeaşi perioadă au 
fost parcelate suprafeţe până la frontul vestic al 
străzii Michael Weiss, mănăstirea dominicană 
fiind aşezată dincolo de această limită.

-  Între 1325-1350 au fost parcelate câteva 
curţi în vestul aşezării, pe strada Paul Richter, 
până la linia de mai târziu a incintei fortificate, 
pe frontul sudic al străzii Republicii şi în faţa 
mănăstirii dominicane.

- După mijlocul sec. XIv, localitatea a fost 
extinsă, în etape,  spre est. În aceeaşi perioadă 
a fost parcelat, probabil, şi frontul vestic 
al străzii apollonia hirscher. S-au conturat 
astfel caracteristicile reţelei stradale a Cetăţii 
– dominanţa străzilor longitudinale, reunite 
numai prin două străzi transversale importante 
şi plasarea excentrică a punctului de greutate al 
localităţii: Piaţa şi biserica parohială.

-  Până spre sfârşitul sec. XvI, toate supra-
feţele libere din oraş au fost parcelate, cu excep-
ţia Pieţei Sfatului şi a pieţei triunghiulare de la 
extremitatea sudică a străzii apollonia hirscher. 
au apărut parcele de îndesire pe fundul parcele-
lor din străzile principale “terminus post quem” 
pentru apariţia acestora situându-se în jurul anu-
lui 1365, data presupusă a începutului ridicării 
fortificaţiilor. Primele străzi rezultate din proce-
sul de îndesire a parcelelor – Postăvarului (Spi-
talsneugasse), Cerbului (obere neugasse), Sf.  
Ioan (Johannisneugasse) au apărut în intervalul 
situat între a doua jumătate a sec. XIv-prima ju-
mătate a sec. Xv. Ultimele străzi cu parcele de 
îndesire au fost Michael Weiss şi Politehnicii, 
apărute la sfârşitul sec. Xv-începutul sec. XvI. 
numărul total al loturilor anterior îndesirii era 
de cca. 480, ocupând împreună cca. 31,6 ha. 
loturile de îndesire, cca. 150 curţi, create după 
mijlocul s. 14, ocupau numai 3,3 ha. Parcelele 
cele mai mari erau în Piaţă, dimensiunile lor 
descrescând spre marginile oraşului.

Tot în rândul ipotezelor privitoare la 
aspectul oraşului medieval putem clasa modelul 
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oraşului întocmit în 1896 de profesorul de desen 
Friedrich hermann, şi care exprimă cunoştinţele 
existente despre oraşul medieval la momentul 
elaborării sale.

Imagini istorice şi planuri ale Cetăţii.
alături de cercetările de istorie şi 

urbanism, un ajutor în conturarea unor ipoteze 
privind aspectul oraşului în diverse momente 
ale evoluţiei sale este reprezentat de planurile şi 
vederile istorice, examinarea critică a acestora 
putând face posibilă o „reconstrucţie” a Cetăţii. 
Prezentăm mai jos, în ordine cronologică, 
vederile istorice şi planurile accesibile:

- Prima „vedere” a Cetăţii poate 
fi considerată cea din 1532 conţinută în 
Chorographia Transilvaniae a lui Johannes 
honterus. oraşul este „caracterizat” de 
masivitatea fortificaţiilor sale, dominate de 
doar două turnuri – cel al Casei Sfatului şi al 
Bisericii parohiale –  subliniind, prin aceasta, 
aspectul general-scund care particulariza oraşul 
medieval.

- „vedere generală a oraşului Braşov” de 
h. J. Schollenberger din lucrarea lui J. Tröster, 
“Das alt und neue Teutsche Dacia”, apărută în 
1666, singura anterioară anului 1689, prezintă 
imaginea, mai degrabă fantezistă, a unui oraş 
cu străzi dispuse radial faţă de piaţa din jurul 
unei biserici şi fortificaţie cu traseu circular. 
Sunt reţinute ceva mai exact poziţiile celor trei 
biserici în ansamblul oraşului, relieful general 
muntos ca şi prezenţa unor suburbii. 

- “Pianta di Kronstadt” din 1699, a 
arhitectului militar Giovanni Morando visconti, 
redă cu atenţie fortificaţiile, dar în ceea ce 
priveşte oraşul, înregistrează doar la modul 
general structura urbanistică dominată de 
străzi longitudinale a acestuia; lipsesc străzile 
secundare care existau cu siguranţă la acea dată, 
ex. strada Cerbului, blocurile de construcţii sunt 
inexact dimensionate.

atât veduta din 1666, cât şi planul lui 
visconti nu oferă date pentru conturarea, chiar 
ipotetică, a imaginii oraşului contemporan lor.

- Un desen din 1750 al lui Joseph Trausch 
– o vedere generală a Cetăţii, de pe Tâmpa, redă 
cu exactitate, în afară de fortificaţii, densitatea 
constructivă a cartierului dominat de clădirile 
publice mai importante: bisericile, Casa Sfatului, 
Casa parohială evanghelică.

-  o gravură - vedere “aeriană” a Cetăţii 
dinspre Martinsberg, executată de Sigmund 
Rósa în 1790, dă imaginea oraşului în liniile 
sale esenţiale: un oraş dominat de munţi, 
înconjurat de fortificaţii puternice, cu blocuri 

de locuinţe compacte şi străzi ce converg spre 
Piaţa dominată de turnul Casei Sfatului şi faţada 
nordică a Bisericii negre. Impresia generală 
este, ca şi în cazul desenului lui Joseph Trausch, 
aceea de densitate constructivă.

-  o altă „vedere aeriană” a aceluiaşi 
gravor, realizată şase ani mai târziu dă o imagine 
mult mai completă a oraşului la sfârşitul sec. 
XvIII: un oraş de dimensiuni medii, înconjurat 
de fortificaţii puternice amănunţit redate şi 
cu o structură urbanistică în care este uşor de 
recunoscut structura oraşului actual. accentele 
date de turnurile bisericilor, ale Casei Sfatului 
şi ale celor trei porţi ale oraşului subliniază, prin 
contrast, regimul mic de înălţime al celorlalte 
clădiri cuprinse în blocuri compacte. Sunt 
prezente deja câteva caracteristici ale oraşului 
actual: casele cu plan în l sau U, cu două niveluri 
delimitate de profil, picurătoarea la stradă şi 
acces în curţile interioare înguste prin pasaje 
acoperite. Faţadele sunt variabile ale unei forme 
comune, formele arhitecturale ieşite din comun, 
precum bowindowul de colţ de pe latura vestică 
a Pieţei, resturi încă vizibile ale Braşovului gotic 
şi de Renaştere, fiind atent înregistrate.

- Planul conţinut de Ridicarea Iosefină 
(Josephinische landesaufnahme, 1764-1785) 
redă traseul fortificaţiei, consemnând doar 
porţile, bastioanele şi turnurile mai importante, 
iar în ce priveşte cartierul în sine, marchează  
structura stradală şi, implicit, contururile 
blocurilor de construcţii.

- Planul din 1796, care reprezintă 
actualizarea unui plan din 1735,  are marcate doar 
blocurile de parcele şi numerele construcţiilor; 
dimensiunile parcelelor pot fi aproximate din 
densitatea numerelor acestora (ex. diferitele 
porţiuni ale străzii Castelului).

-  Faţă de planul din 1796, cel datat 
peste cca. trei sferturi de veac, în 1874, pe 
care sunt marcate parcelele şi contururile 
clădirilor, nu înregistrează schimbări majore 
cu excepţia dispariţiei unei părţi a fortificaţiilor 
de la laturile de vest şi est, extinderea străzii 
Republicii, respectiv Mureşenilor spre est, pe 
locul fortificaţiilor demolate şi apariţia, pe locul 
fortificaţiilor demolate, a primelor clădiri ample, 
de folosinţă publică sau cu destinaţie specială.

- Planul topografic din 1886, cel mai 
precis, documentează, prin comparaţie cu 
Ridicarea Iosefină,  desenul şi planul de la 1796, 
în ce mod s-a transformat oraşul la trecerea de la 
Evul Mediu târziu la Epoca Modernă. Cu toate 
ajustările de faţadă operate de avântul constructiv 
datorat industrializării ca şi de modernizarea 
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oraşului iniţiată de inginerul oraşului, Peter 
Bartesch, oraşul şi-a păstrat nealterată forma 
medievală. Parcelarul şi reţeaua stradală au 
rămas neschimbate, iar în absenţa releveelor 
pivniţelor, care ar putea, eventual, documenta 
aliniamentul fronturilor anterior incendiului 
generalizat din 1689, putem considera că 
aliniamentele înregistrate de planul topografic 
din 1886 sunt cele originare sau, cel puţin, cele 
de la reconstrucţia din sec. XvIII (singurul 
regulament cunoscut, deocamdată, privitor la 
alinierea fronturilor în Cetate datează de la sf. 
sec. XIX)9.

- Planul din ultimul sfert al sec. XX 
înregistrează nesemnificative modificări în 
parcelare – îndesirea parcelelor prin divizarea 
acestora în lungime – ex. pe fundul unor parcele 
de pe latura sudică a Pieţei şi pe fundul unor 
parcele din strada nicolae Bălcescu.

Deci, deşi există un număr relativ mare de 
vederi şi planuri istorice cunoscute reprezentând 
Cetatea, dacă ar trebui să “reconstituim” cum 
“era” aceasta la un anumit moment nu avem 
surse credibile anterioare sfârşitului sec. XvIII, 
la cca. un sfert de mileniu de la Reforma (1544) 
care făcuse să dispară importante clădiri de 
cult – mănăstirile şi capelele şi la un secol de 
la incendiul catastrofal din 1689 care a distrus 
majoritatea clădirilor oraşului medieval.

nici descrierile călătorilor străini nu ne 
sunt de ajutor în conturarea unei imagini, chiar 
aproximativă, a oraşului anterior acestei date 
fatidice pentru oraş, deoarece, chiar cele mai 
des invocate (Giovanni andrea Gromo, care a 
vizitat Braşovul în a doua jumătate a sec. XvI, şi 
Evlia Celebi care a trecut pe aici la mijlocul sec. 
XvII) sunt sumare, uniforme şi măgulitoare.

c. stadiul cercetărilor privitoare la 
evoluţia teritorială a cartierului.

Ipotezele formulate de cercetători sau 
posibilele „reconstrucţii” ale imaginii Cetăţii, 
anterioare sec. XIX, nu sunt completate de 
cercetări în acele domenii care ar fi putut 
da informaţii concrete privitoare la evoluţia 
urbanistică a cartierului şi argumente pentru una 
sau alta dintre ipotezele formulate privitoare la 
acest subiect. nu există încă material publicat 
referitor la cercetări arheologice (sistematice) 
asupra începuturilor aşezării şi a etapelor sale 
de extindere sau care să rezume eventualele 

9 Prin precizia sa, planul din 1886, a fost un ajutor de nepreţuit la 
inventariere pentru identificarea modificărilor planurilor clădirilor 
începând cu data întocmirii sale până la 1900 (pe planul de la 1886 
au fost înregistrate, prin haşuri, modificările mai importante aduse  
construcţiilor – extinderi, alinieri – până la data menţionată).

observaţii arheologice privitoare la acest subiect, 
efectuate în timpul lucrărilor edilitare din oraş.

Deşi seria de “Quellen zur Geschichte der 
Stadt Kronstadt” (Izvoare despre istoria oraşului 
Braşov) cuprinde un număr însemnat de volume, 
nu există încă material publicat care să rezume 
datele conţinute de acestea despre evoluţia 
constructivă a oraşului.

Cu excepţia monografiilor a două din 
clădirile importante nu numai pentru Braşov 
sau Transilvania, ci pentru istoria arhitecturii 
din România – Biserica neagră şi Casa Sfatului, 
a studiilor publicate în monografia oraşului 
apărută în primul sfert al sec. XX privitoare la 
cca. 20 clădiri, din care o parte demolate, a celor 
două lucrări ale Majei Phillipi despre arhitectura 
de secol XIX din Braşov şi a unor articole 
apărute în presa regională despre istoricul unor 
clădiri din oraş, datorate în special lui Gernot 
nussbächer şi bazate pe minuţioase cercetări 
de arhivă, nu există material publicat, rezultat 
al unor cercetări (aprofundate) ale construcţiilor 
(cca. 630) din Cetate.

După sfârşitul sec. XvIII, şi în special în sec. 
XIX, evoluţia cartierului este bine documentată 
datorită, în special, „Rapoartelor asupra stării 
de sănătate a oraşului” sau „Rapoartelor asupra 
stării sanitare a oraşului”, aparţinând medicului 
braşovean Eduard Gusbeth şi publicate anual 
între 1885-1900. „Rapoartele….” nu se 
ocupă numai de subiectul anunţat în titlu, ci 
menţionează şi modificările mai importante ale 
oraşului, nu numai în intervalul menţionat, ci 
începând cu anii ‘30 ai secolului XIX.

d. Concluzii
Punând în relaţie punctele comune ale 

informaţiilor oferite de literatura de specialitate 
cu datele şi evenimentele menţionate documentar 
ca şi cu datele rezultate din inventarierea 
cartierului, evoluţia constructivă a Cetăţii ar 
putea fi următoarea:

nucleul Cetăţii –  Corona – a fost fondat, 
ca aşezare urbană în apropierea unor trecători, 
de cavalerii teutoni, chemaţi în ţara Bârsei în 
1211 de regalitatea maghiară pentru a organiza 
colonizarea şi apărarea acestui teritoriu. nucleul 
Coronei se întindea în jurul unei biserici 
anterioare Bisericii negre, aflată pe acelaşi 
amplasament şi a Pieţei de la nord-est de aceasta. 
Ca urme ale fondatorilor în structurarea Cetăţii 
sunt considerate a fi organizarea locuitorilor (şi 
a parcelelor) în grupe de câte 10 (decurii)10.

În ciuda distrugerii totale a localităţii în 
10 organizarea locuitorilor în decurii a fost  documentată şi în alte 
localităţi fondate, prin tradiţie, de cavalerii teutoni, ex. Prejmer.
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timpul invaziei tătare din 1241 şi a distrugerilor 
repetate din 1278, 1285, 1335, în a doua 
jumătate a sec. XIII şi până la sfârşitul sec. XIv 
aşezarea a fost  extinsă spre sud ocupând toată 
lăţimea văii şi spre est până la limita conului 
de dejecţie pe care este amplasat cartierul. la 
1323, de exemplu, prin construirea mănăstirii 
dominicane, a fost atinsă limita frontului 
nordic al străzii Mureşenilor, această limită 
nefiind depăşită decât la mijlocul sec. XIX. 
această extindere a aşezării corespunde, mai 
ales pentru a doua jumătate a sec. XIv, cu o 
perioadă de dezvoltare economică ce are la 
bază expansiunea comercială datorată poziţiei 
geografice şi obţinerii unor privilegii economice 
şi politice. În timpul domniei regelui ludovic 
I,  Corona a obţinut o serie de privilegii care 
atestă atât gradul de dezvoltare a localităţii cât 
şi însemnătatea sa şi care au făcut să devină cel 
mai important centru comercial al Transilvaniei. 
Dintre acestea menţionăm scrisoarea regală 
din 1353  care îngrădeşte libertăţile grafilor în 
favoarea aleşilor oraşului11, dreptul de târg anual 
obţinut în 1364, dreptul de depozit obţinut în 
1369. În 1377 a fost reconfirmat rolul oraşului 
de conducător al localităţilor săseşti din ţara 
Bârsei. Dezvoltarea economică a permis 
Coronei să înceapă ridicarea unei fortificaţii 
din piatră, necesară pentru o apărare eficientă în 
faţa pericolului crescând al invaziilor turceşti. 
Primele ştiri despre fortificarea Coronei datează 
de pe la 1360; tot acum aşezarea a început să 
fie denumită Cetate (Innere Stadt) în raport cu 
suburbiile nefortificate.  

Pe la începutul sec. Xv oraşul atinsese deja 
limitele actuale. Pentru a ne referi tot la strada 
Mureşenilor, limita medievală a frontului sudic 
– suprafaţa cuprinsă între străzile Mureşenilor, 
Michael Weiss, valentin Wagner, Sf. Ioan – 
care fusese dăruită de regele Sigismund capelei 
Sf. Martin la sfârşitul sec. XIv (1395), a fost 
parcelată şi construită nu mult după această dată, 
deci în primele decade ale sec. Xv. Suprafaţa 
menţionată făcea parte dintr-un larg spaţiu liber 
aflat între actualele străzi Michael Weiss (frontul 
vestic), Mureşenilor (frontul nordic), Sf. Ioan 
(frontul estic) şi Republicii (frontul nordic). 

Un element determinant în fixarea limitelor 
cartierului a fost existenţa fortificaţiilor din 
piatră, a căror construcţie demarase, aşa cum am 
menţionat mai sus, în jurul anului 1360.

Dezvoltarea economică şi evoluţia politică 
începute în secolul anterior au continuat în sec. 
11 După alungarea cavalerilor, în 1225, Corona, ca şi întreg co-După alungarea cavalerilor, în 1225, Corona, ca şi întreg co-
mitatul Braşovului au fost supuse autorităţii  grafilor regali.

Xv. În 1422, libertăţile diplomei andreene au 
fost extinse şi asupra saşilor din ţara Bârsei, 
aceste drepturi fiind confirmate şi lărgite de 
Mattia Corvin spre sfârşitul secolului. În a doua 
jumătate a secolului, numărul meşteşugarilor a 
crescut datorită creşterii comerţului cu regiunile 
învecinate, comerţ bazat în măsură din ce în ce 
mai mare pe produsele atelierelor braşovene 
(la sfârşitul sec. Xv, două cincimi din locuitori 
erau meşteşugari, iar Cetatea, împreună cu 
suburbiile formau oraşul cel mai populat din 
Transilvania). În aceeaşi perioadă Braşovul a 
devenit stăpân al unui domeniu feudal. Datorită 
acestor evoluţii veniturile oraşului au crescut, 
creşterea veniturilor reflectându-se în evoluţia 
imaginii acestuia. astfel, deşi în 1421 Cetatea 
a fost cucerită şi jefuită de turci (fortificaţiile 
nu erau terminate) oraşul şi-a revenit rapid, 
fortificaţiile au putut fi reparate şi completate 
încât în 1438 au putut face faţă, cu succes, 
unei noi invazii. având la bază dezvoltarea 
economică şi politică, Braşovul a câştigat în 
importanţă, ceea ce se reflectă în marile clădiri de 
folosinţă publică construite în Cetate în această 
perioadă. Ridicarea, în 1420, a nucleului Casei 
Sfatului – clădire tipică pentru oraşele libere – 
subliniază procesul de emancipare a acestuia de 
sub autoritatea comitelui secuilor, construirea 
marii biserici parohiale, începută spre sfârşitul 
secolului precedent, este în legătură cu afirmarea 
statutului oraşului de sediu al capitlului ţării 
Bârsei şi de conducător al uniunii localităţilor 
săseşti din ţara Bârsei. Construirea spitalului 
şi a leprozeriei au continuat procesul de 
înzestrare a Cetăţii cu toate instituţiile necesare 
vieţii urbane. a continuat perfecţionarea şi 
amplificarea fortificaţiilor datorită prezenţei 
pericolului otoman.

Creşterea numărului de locuitori în 
spaţiul fix delimitat de fortificaţii a determinat 
modificarea structurii urbanistice a oraşului: 
au fost create parcele de îndesire prin divizarea 
pe lungime a parcelelor din străzile principale, 
apărând astfel străzi noi, ex. Postăvarului, 
Cerbului, Sf. Ioan, Michael Weiss, care erau 
deja menţionate documentar la sfârşitul sec. 
Xv. Dimensiunile parcelelor nou create, late 
de 11-15 m şi adânci de numai 10 m, sunt 
tipice gospodăriilor de mici meşteşugari, 
atestând tocmai creşterea numărului acestora, 
înregistrată şi de documentele istorice. Creşterea 
numărului de meşteşugari a dus nu numai la 
creşterea necesităţii de spaţiu de construcţie, ci 
şi la modificarea aspectului gospodăriilor prin 
apariţia spaţiilor pentru producţie şi depozitare.
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la începutul sec. XvI, structura 
urbanistică a oraşului era definitivată, fiind, 
în linii generale, cea de astăzi. oraşul era  
delimitat de fortificaţie – un sistem complex de 
ziduri cu turnuri şi bastioane, valuri şi şanţuri 
– dublate spre est şi vest de mlaştini integrate 
sistemului de apărare al oraşului, iar spre nord 
şi sud de dealurile înconjurătoare, curăţate de 
vegetaţie. Turnurile masive şi curtinele din 
piatră dominau imaginea oraşului, alături de 
zidurile şi turnurile bisericilor, mănăstirilor12 
şi capelelor13 ca şi de turnul Casei Sfatului. la 
interiorul oraşului, de-a lungul fortificaţiei, se 
afla un drum rezervat apărătorilor acesteia; la 
acest drum se putea ajunge rapid din străzile 
principale prin străduţe înguste situate în dreptul 
sau în apropierea turnurilor sau bastioanelor. 
De-a lungul străzilor se întindeau fronturi de 
case scunde, cu 1-2 niveluri, din zid sau din 
lemn. Evaluarea caselor din 1541, publicată în 
monografia oraşului de la 1928, deşi incompletă 
(lipsesc părţi din Klostergasse, din Piaţă etc.), 
poate constitui nucleul unei topografii sociale. 
astfel, cea mai scumpă casă era evaluată la 800 
florini, iar altele două la câte 400, toate trei fiind 
aşezate, după părerea specialiştilor, în Piaţă sau 
pe strada Mureşenilor. Dacă pe strada George 
Bariţiu evaluarea caselor se încadra între 550 
şi 50 florini şi pe strada Republicii între 700-50 
florini, pe strada Castelului casele variau între 
100-10 florini, pe Cerbului între 50-25 florini, iar 
pe Postăvarului între 40-12 florini. Majoritatea 
caselor erau evaluate mult sub 100 florini (un 
zilier primea 2 aspri/zi, un bou costa 2 florini, 
iar 1000 de cărămizi un florin). Prin tradiţie 
anumite străzi erau ocupate de meşteşugari 
practicanţi ai anumitor meserii. De exemplu 
strada nicolae Bălcescu (Schwarzgasse) era 
locuită în general de tăbăcari, strada Cerbului 
(obere neugasse) de ţesători, strada Poarta Schei 
(heiligleichnamsgasse = Waisenhausgasse) de 
măcelari, strada Postăvarului de cizmari, strada 
Castelului de meşterii de funii şi ţesătorii de lână 
(pe această stradă la nr. 126 se păstrează până azi, 
cu transformări, Casa breslei ţesătorilor de lână). 
Spaţiile comerciale erau concentrate în jurul 
Pieţei şi pe străzile Mureşenilor (Klostergasse) 
şi Republicii (Purzengasse, fiind cunoscută 

12 Biserica parohială, mănăstirea Sf. Ecaterina, mănăstirea do-Biserica parohială, mănăstirea Sf. Ecaterina, mănăstirea do-
minicană, mănăstirea Sf. Ioan.
13 Capela Sf. ladislau de pe str. Cerbului, capela Sf. Trup al lui 
Iisus de pe str. Poarta Schei, capela Sf. Ecaterina din mănăsti-
rea cu acelaşi nume, capela Tuturor Sfinţilor de lângă biserica 
mănăstirii dominicane, capela Sf. laurenţiu la nE de Biserica 
Parohială.

şi ca herrengasse şi Kupferschmiedgasse, în 
funcţie, probabil şi de ocupaţia predominantă a 
locuitorilor în anumite etape). Cu excepţia Pieţei 
şi a străzilor comerciale, care erau acoperite cu 
pietriş, străzile Cetăţii erau uliţe de pământ. 
De-a lungul fiecărei străzi fuseseră săpate canale 
care asigurau apa necesară practicării meseriilor 
şi, totodată, şi curăţenia oraşului. apa de băut 
era luată din fântâni de stradă (din pânza de apă 
freatică sau cu conducte din lemn de brad).

Cetatea era împărţită în „cvartale” fiscale 
(care cuprindeau şi suburbiile).

În decursul secolului XvI au fost parcelate 
şi ocupate ultimele spaţii libere, de ex. la vest 
de mănăstirea Sf. Ecaterina (azi latura estică a 
str. Paul Richter). În 1560 a fost lotizată marea 
curte a sediului/mănăstirii (?) Frăţiei Sf. Trup al 
lui Iisus şi a capitlului ţării Bârsei (astăzi curtea 
casei parohiale evanghelice din Curtea honterus 
2), rezultând parcelele de pe strada Poarta Schei 
nr. 6-10.

Pe la 1500, Braşovul era cel mai mare şi 
mai important oraş comercial al Transilvaniei, 
aceasta fiind epoca de apogeu a dezvoltării 
Cetăţii, anterioară epocii moderne. După 
această dată, datorită stăpânirii turceşti şi 
a marilor descoperiri geografice, structura 
economiei oraşului s-a modificat: oraşul şi-a 
pierdut importanţa pentru comerţul cu orientul, 
iar comerţul cu ţinuturile apropiate (în special 
ţara Românească şi Moldova) a avut drept 
consecinţă creşterea în continuare a producţiei 
meşteşugăreşti locale şi apariţia unor bresle 
noi. Construirea, la 1545, a Casei Comerţului, 
cel de-al doilea mare edificiu public după Casa 
Sfatului, tipic oraşelor Europei vestice şi cu 
deosebire oraşelor germane, poate fi considerată 
o reflectare a creşterii volumului de schimburi 
comerciale zonale. Evoluţia Cetăţii, schiţată 
mai sus, a fost influenţată negativ de rezultatele 
bătăliei de la Mohács14, de modificările structurii 
economice menţionată mai sus cât şi de epidemii 
devastatoare15. 

Spre mijlocul sec. XvI a avut loc în Cetate 
un eveniment cu consecinţe imediate asupra 
oraşului şi cu consecinţe pe termen lung asupra 
civilizaţiei saşilor din Transilvania. Sub influenţa 
14 În 1526, ca urmare a bătăliei de la Mohács, Transilvania a de-În 1526, ca urmare a bătăliei de la Mohács, Transilvania a de-
venit Principat autonom sub suveranitate otomană. Stăpânirea 
turcească de-a lungul următoarelor  două secole a devastat eco-
nomia zonei. a fost, de asemenea, întreruptă legătura cu Europa, 
viaţa economică şi culturală înregistrând şi din această cauză un 
puternic regres. Transilvania a devenit, cu mici întreruperi, un 
câmp de bătălie, cu influenţe inerente şi asupra vieţii de zi cu zi.
15 Este de  menţionat marea epidemie de ciumă din 1553-1554 
care a făcut 4 000 victime în Braşov.
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mişcărilor reformatoare religioase europene, 
în 1542, în Biserica parohială din Cetate, a 
avut loc prima liturghie în limba germană. În 
1543, Reforma a fost oficializată de magistratul 
oraşului, în următorii ani fiind adoptată de 
toţi saşii din Transilvania. Prin desfiinţarea 
mănăstirilor şi simplificarea vieţii eclesiastice 
Reforma a modificat imaginea oraşului: în 
incinta mănăstirii Sf. Ecaterina fusese amenajat, 
încă în 1541, gimnaziul, capela  Sf. Ecaterina a 
fost demolată în 1559 în locul său fiind construită 
„Şcoala mică”, curtea Capitlului a fost parcelată 
la 1560 şi construită, capela Sf. laurenţiu, aflată 
între Biserică şi Piaţă a devenit loc al cântarului 
public, mănăstirea Sf. Ioan a devenit depozit de 
grâne pentru circa 100 ani.

Sfârşitul secolului XvI şi secolul XvII16 
au fost caracterizate de tulburări politice dublate 
de invazii17, catastrofe naturale18 şi epidemii19 
care au perturbat evoluţia economică a oraşului. 
Semnificativ pentru sărăcirea oraşului este 
faptul că, în afara reparaţiilor strict necesare ale 
fortificaţiei, singurele lucrări publice de amploare 
au fost extinderea laturii estice a acesteia (1639-
1641) şi extinderea Casei Sfatului (1646). 
această sărăcire, accentuată, spre sfârşitul 
secolului, de dările din ce în ce mai mari care 
trebuiau plătite de oraş, a condus la răscoala 
locuitorilor din 1688, înfrântă rapid de trupele 
imperiale. Ca şi când urmările acestei răscoale – 

16 Cu excepţia domniei lui Gabriel Bethlen (1613-1629) şi Ghe-Cu excepţia domniei lui Gabriel Bethlen (1613-1629) şi Ghe-
orghe Rakoczi I (1631-1648).
17 În 1658 oraşul a trebuit să plătească 10 000 taleri pentru a nu 
fi pustiit de invazia turcă.
18 Inundaţiile din 1667 şi 1671 au distrus mari porţiuni din for-Inundaţiile din 1667 şi 1671 au distrus mari porţiuni din for-
tificaţii care, din cauza timpurilor nesigure, au trebuit rapid re-
parate.
19 Ex. epidemiile de ciumă din 1633, 1646 şi mai ales 1660 care 
au decimat populaţia oraşului.

creşterea de aproape şapte ori a dărilor oraşului 
şi obligaţia de a găzdui trupele imperiale – nu ar 
fi fost de ajuns, în 21 aprilie 1689, Cetatea a fost 
cuprinsă de un incendiu devastator care a distrus 
oraşul cu excepţia unei porţiuni în jurul fostei 
mănăstiri dominicane. În afara unor condiţii 
climatice speciale incendiul a fost favorizat şi de 
faptul că majoritatea clădirilor aveau acoperişul 
din lemn. au ars nu numai locuinţele şi anexele 
acestora cu toate bunurile pe care le adăposteau ci 
şi marile clădiri publice (ex. Biserica parohială, 
denumită de acum încolo, din cauza zidurilor 
afumate, Biserica neagră). acest incendiu a 
fost cea mai mare catastrofă din istoria Cetăţii. 
Singurul element al oraşul medieval rămas 
nealterat a fost structura urbanistică. a trebuit 
să treacă aproape un secol până când oraşul şi-a 
revenit din dezastru, durata refacerii Cetăţii fiind 
influenţată de contribuţiile financiare datorate 
statului, de obligaţia de a întreţine trupele 
cazate în oraş, la care s-au adăugat instabilitatea 
politică de la începutul secolului XvIII, 
perioadele de foamete şi epidemiile care au 
decimat populaţia20. Toate aceste evenimente au 
accentuat regresul economiei oraşului. Sărăcirea 
extremă a acestuia este dovedită şi de timpul 
îndelungat în care au putut fi refăcute clădirile 
de folosinţă publică: gimnaziul a fost refăcut 
abia la 1743, halele în 1759, Casa Sfatului în 
1770, Biserica neagră şi clădirea care adăpostea 
biblioteca  au fost refăcute abia în 1772. În ceea 
ce priveşte locuinţele, urgenţa reconstrucţiei 
a avut drept rezultat o arhitectură mai degrabă 
utilitară, din oraş lipsind frumoasele clădiri 
baroce care împodobesc, de exemplu, Sibiul.

Spre sfârşitul sec. XvIII urmele incendiului 
20 De ex. ciuma din 1718-1719  a făcut 4000 de victime astfel 
încât la sfârşitul sec. XvIII – 1785 –  oraşul avea o populaţie 
numai cu puţin mai mare decât în 1713.

Fig.1. Piaţa Sfatului 16. ancadrament cu baghete tipic 
pentru sec. XvI.

Fig.2. Poarta Schei 21. Cornişe cu scuturi similare celor 
din str. J. Gött 3, datate 1654.
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de la 1689 aproape dispăruseră, renaşterea 
oraşului în această perioadă fiind favorizată de 
renaşterea meşteşugurilor şi comerţului datorată 
unei perioade de linişte din punct de vedere 
politic. În 1778 a avut loc prima numărătoare a 
clădirilor, la acea dată în Cetate fiind înregistrate 
615 numere.

Evenimentele politice cele mai importante 
pentru modificarea, într-o măsură, a imaginii 
oraşului în aceeaşi perioadă au fost Edictul de 
concivilitate şi Edictul de toleranţă din 1781 ale 
împăratului Iosif al II-lea. Ca urmare a Edictului 
de concivilitate, etnicii de alte naţionalităţi 
decât cea săsească puteau, cu anumite condiţii, 
să cumpere o proprietate în Cetate, iar datorită 
Edictului de toleranţă şi alte culte, în afara celui 
protestant, îşi puteau ridica aici lăcaşe de cult. 
astfel, în 1786 a început construirea bisericii 
ortodoxe din Cetate, următoarele lăcaşe de cult 
fiind construite abia spre sfârşitul sec. XIX-
începutul sec. XX21. Ridicarea acestor lăcaşe 
de cult a fost precedată de construirea, la 1776, 
a bisericii catolice de pe strada Mureşenilor 

21 În 1894 biserica ortodoxă din Piaţă, în 1901 sinagoga neologă 
(cu şcoală şi clădiri administrative) de pe str. Poarta Schei, iar în 
1915 sinagoga ortodoxă de pe str. Castelului.

(aceasta înlocuia mănăstirea dominicană şi 
clădirile aparţinătoare); construcţia acesteia, ca 
şi reconstrucţia mănăstirii Sf. Ioan (1718) au 
fost legate însă de încercarea de recatolicizare a 
saşilor de la sfârşitul sec. XvII-a doua jumătate 
a sec. XvIII.

 În aceeaşi perioadă – sfârşitul sec. XvIII, 
au fost înregistrate şi alte modificări în imaginea 
oraşului. Dacă din secolul XvI până spre sfârşitul 
sec. XvIII modificările în structura urbanistică a 
oraşului au fost minore, abia în această perioadă, 
când fortificaţia îşi pierduse din importanţă, 
parcelele acotate curtinelor au primit permisiunea 
să se extindă pe drumul de acces aflat de-a lungul 
acestora. ocuparea acestor spaţii libere urmată, 
mai târziu, de ocuparea zwingerelor a avut drept 
rezultat pierderea centurii de pomi şi verdeaţă 
care se afla în jurul Cetăţii.

În prima jumătate a sec. XIX evoluţia 
lentă a economiei oraşului a continuat, 
bunăstarea cetăţenilor reflectându-se în 
construcţiile/transformările în stil clasicizant 
simplificat datând din această perioadă şi care 
domină imaginea oraşului, în special a străzilor 
secundare. Tot din această perioadă datează 
primele încercări de desfiinţare a unor părţi a 
fortificaţiilor oraşului în numele modernizării 
acestuia: în 1819-1820 a fost deschisă o poartă la 
extremitatea str. G. Bariţiu, în 1827-1828 a fost 
deschisă Poarta Schei, în1836-1838 o poartă în 
locul vechii porţi de la Strada Mureşenilor, toate 
edificii în stil clasicizant simplificat. Gimnaziul 
a fost amplificat în acelaşi stil.

 În a doua jumătate a sec. XIX industriali-
zarea, care determinase decăderea meşteşuguri-
lor în Europa vestică încă din prima jumătate a 
secolului, începe să-şi facă simţite efectele şi în 
Braşov (ex. desfiinţarea breslelor din oraşe). În 
această perioadă Bra;ovul şi-a reluat rolul condu-
cător în economia Transilvaniei. Punctul de gre-

Fig.3. Postăvarului 10. Parterul a fost consolidat în 1694, 
după incendiul din 1689. 

Fig.4. valentin Wagner 1. locuinţă cu bucătărie la nivelul 
solului şi pivniţă supraînălţată de încăpere de locuit.
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utate al vieţii economice a oraşului  a migrat însă 
din Cetate în suburbii, mai ales după construirea, 
în 1873 şi 1879, a primelor căi ferate, aşezarea 
industriilor în apropierea acestora asigurând o 
aprovizionare şi o desfacere a mărfurilor mai les-
nicioasă. Imaginea Cetăţii  a început să se schim-
be încet. În Piaţă şi în zonele adiacente  au apărut 
clădiri masive, cu 2-3 niveluri, în stil clasicizant, 
mai rar eclectic – imobile de raport cu mari spa-
ţii comerciale la parter. Transformările menţio-
nate mai sus se adresează, în general, laturii la 
stradă, „de paradă”, a construcţiei, latura la curte 
păstrând, deseori, părţi anterioare. locuinţele au 
fost extinse,  determinând modificarea modului 
de ocupare a parcelelor, iar spaţiile artizanale şi 
spaţiile de depozitare  au început să fie transfor-
mate în spaţii de locuit pentru numărul din ce 
în ce mai mare de  muncitori necesari industriei 
născânde. În 1857, la numărătoarea locuinţelor, 
în Cetate se aflau 648 case, iar în 1869 – 660. 
Împărţirea Cetăţii în „cartiere meşteşugăreşti” a 
fost treptat abandonată după mijlocul sec. XIX, 
în paralel cu industrializarea oraşului 

Cetatea a rămas centrul comercial şi 
administrativ al Braşovului, din această perioadă 
datând clădirile – sedii ale administraţiei moderne 
a oraşului, ex. Primăria de pe str. Republicii nr. 
53, construită la 1877-1878,  şi şirul de clădiri de 
pe bd. Eroilor: Palatul Finanţelor (azi Primăria), 
Palatul Poştei, Palatul de Justiţie (azi Prefectura). 
Tot în a doua jumătate a sec. XIX importante 
extinderi ale cartierului au avut loc spre vest şi 
est, ca urmare a demolării fortificaţiilor în zonele 
menţionate. Prima clădire care a înlocuit o parte 
a laturii vestice a fortificaţiilor a fost Şcoala de 
Gimnastică, nucleul actualului liceu de sport 
de pe strada Poarta Schei, nr. 39. aceasta a fost 
construită în 1851  pe locul  şanţurilor oraşului 
dintre Poarta Schei şi Bastionul ţesătorilor. 
Pe şanţul între Poarta Rossmarkt şi Canalul 
Morii a început, în 1874, construirea Şcolii 
Evanghelice de Fete. Între Canalul Morii şi 
Poarta Schei a fost amenajat, în anii ’80 ai sec. 
XIX, un loc de joacă, iar în 1927 lângă locul de 
joacă a fost construită Grădiniţa Evanghelică, 
pe locul zidului exterior al fostului ansamblu al 
Porţii Ecaterina. o parte a aceluiaşi ansamblu 
– Grădina Rectorului – fusese cumpărată încă 
în 1827 pentru construirea unei locuinţe, prima 
construcţie care a depăşit limitele medievale 
ale străzii Poarta Schei (imobilul de raport de 
pe str. Poarta Schei 26, construit în 1827 pentru 
Samuel abraham). 

Extinderea spre est a avut loc în etape în a 
doua jumătate a sec. XIX, ca urmare a unui curent 

de modernizare promovat de inginerul oraşului, 
arh. Peter Bartesch. Primele construcţii care au 
depăşit limita medievală a străzii Republicii sunt 
cele de la numerele 55-59, construite pe la 1860, 
pe locul fortificaţiilor  desfiinţate începând cu 
mijlocul sec. XIX, iar prima clădire care a depăşit 
limita medievală a străzii Mureşenilor a fost cea 
de la nr. 27, imobil de raport construit în 1869, 
de asemenea pe locul fortificaţiilor desfiinţate 
(pe Zwingerul Curelarilor). Fostele drumuri 
de acces de-a lungul Zwingerului lăcătuşilor 
(Schlosserzwinger) şi de-a lungul Zwingerului 
Cizmarilor (Schusterzwinger) au fost lărgite 
şi transformate în străzi – Goldschmiedgasse 
(Mihail Sadoveanu) cca. 1880, respectiv 
Schustergasse  (Politehnicii) în 1891.

Proiectul de modernizare a zonei estice a  
Cetăţii şi de amenajare urbanistică a zonei între 
Cetate şi suburbiile estice a fost întocmit de Peter 
Bartesch şi aprobat în 1881. acesta prevedea 
înlocuirea laturii estice a fortificaţiilor cu  clădiri 
reprezentative pentru comunitate, aducând, 
pentru limita estică a Cetăţii, o modificare 
spectaculoasă, o adevărată ruptură faţă de 
imaginea general-patriarhală a oraşului.  Prima 
clădire  care a fost construită  ca urmare acestui 
proiect a fost cea de pe bd. Eroilor nr. 29 – fostul 
Institut de Pensii (1884–1885), până la sfârşitul 
secolului fortificaţiile din zona menţionată fiind 
în întregime înlocuite cu un front de ample 
construcţii de folosinţă publică  (în marea 
majoritate şcoli) şi locuinţe de tip vilă.

Importanţa extinderilor din a doua 
jumătate a sec. XIX constă nu atât în mărimea 
suprafeţei cât în modificarea imaginii Cetăţii, 
în abandonarea caracterului închis al oraşului 
medieval prin desfiinţarea fortificaţiilor şi 
înlocuirea lor cu clădiri care să exprime spiritul 
oraşului Modern. Prin aceste extinderi Cetatea a 
atins limitele pe care le păstrează şi în prezent.  

Începând cu deceniul al doilea al sec. 
XIX, tot sub semnul modernizării vieţii  urbane, 
au debutat primele amenajări peisagistice, pe 
latura sudică a aşezării şi pe muntele Tâmpa, 
amenajările peisagistice de pe Dealul omizilor 
întârziind până în ultimul sfert al sec. XIX, 
când acest deal a încetat să mai fie folosit ca loc 
pentru uscat postavurile produse de atelierele 
din Cetate.

III. CaraCTerIzarea aşezărII DIN PUNCT 
De VeDere arhITeCTUraL

a. arhitectura defensivă 
Sistemul de fortificare a Cetăţii a fost 
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unul din elementele constitutive importante 
ale imaginii oraşului medieval, numai turnurile 
bisericilor şi al Casei Sfatului putând concura, 
într-o măsură, cu acesta. Dimensiunile şi 
complexitatea fortificaţiei erau, fără îndoială, 
remarcabile, chiar pentru călătorii din Evul 
Mediu, pentru care fortificaţiile erau o 
imagine curentă, de vreme ce este descrisă de 
fiecare dintre aceştia, din secolul XvI până la 
mijlocul secolului XIX, cu o admiraţie deloc 
circumstanţială.

Încă din perioada constituirii, Corona a 
avut, ca orice oraş medieval, o fortificaţie cu 
valuri cu palisade, şanţuri şi un turn de poartă pe 
care unii cercetători îl văd amplasat la confluenţa 
străzilor Johann Gött, Grigoraş Dinicu şi anton 
Pann. Biserica parohială avea şi ea o incintă, de 
formă aproximativ ovală, care delimita şi proteja 
spaţiul sacru al cimitirului aflat în jurul său. Toţi 
cercetătorii sunt de acord, de asemenea, că, la 
fiecare extindere semnificativă, noi fortificaţii de 
pământ - valuri, palisade, şanţuri - erau ridicate 
spre protecţia localităţii. Construcţia primei 
fortificaţii de zid – incinta interioară de azi – 
a început în a doua jumătate a sec. XIv (după 
unii cercetători pe la 1360-1365, după alţii pe 
la 1388) la îndemnul împăratului (Sigismund 
de luxemburg) şi sub presiunea ameninţărilor 
turceşti. la 1421, zidurile erau terminate în linii 
mari, dar nu au fost îndeajuns de rezistente pentru 
a salva oraşul de puternica invazie turcă din 
acel an. După invazie, zidurile au fost reparate 
şi completate astfel încât fortificaţia a rezistat 
cu succes invaziei din anul 1435. la acea dată 
fortificaţia, cu traseu patrulater apropiat de trapez 
şi un perimetru de cca. 3000 m, consta din ziduri 
din piatră de carieră legată cu mortar, protejate 
de turnuri pătrate, decroşate, dispuse la colţuri 
şi de-a lungul celor patru laturi. Fortificaţia 
avea trei porţi, dispuse, la est, spre extremităţile 
străzilor Republicii, respectiv Mureşenilor, iar la 
vest în apropierea Porţii Ecaterina. De-a lungul 
curtinelor se afla un drum de acces, turnurile 
fiind accesibile şi prin treceri mai directe. 

Ridicarea fortificaţiei pe un traseu care 
trebuia să asigure o maximă eficienţă defensivă 
a avut o importanţă covârşitoare pentru cartier, 
fortificaţia fixând întinderea acestuia până spre 
sfârşitul secolului XIX. 

În prezent, dintre curtine se păstrează cele 
de pe latura sudică, cele de pe latura nordică 
– în fragmente – , din curtinele de vest şi est 
păstrându-se câteva resturi. Turnurile de la 
colţurile de sud-vest şi nord-vest se păstrează ca 
turnuri de poartă ale unor bastioane ulterioare. 

Se păstrează, de asemenea, o parte a turnurilor 
de pe laturile de sud şi nord. Din drumurile 
de-a lungul curtinelor se păstrează un fragment 
pe fundul curţilor din strada Castelului 84, un 
altul între extremităţile străzilor Castelului 
şi Cerbului; strada George Coşbuc, strada 
Politehnicii şi strada Mihail Sadoveanu sunt, în 
nucleu, tot astfel de drumuri.

Până la începutul sec. XvI fortificaţia a 
fost amplificată, astfel că pe la 1520 ea avea, în 
linii mari, forma definitivă. 

latura vestică avea, la extremităţi, două 
bastioane: la sud-vest Bastionul ţesătorilor, iar 
la nord-vest Bastionul Fierarilor. aproximativ 
la mijlocul distanţei între cele două bastioane 
se afla ansamblul Porţii Ecaterina – o incintă 
dreptunghiulară, decroşată, cu o poartă exterioară 
(Poarta Ecaterina – 1559, care înlocuia o alta), 
legată de poarta interioară printr-un tunel. 
ansamblul mai avea un turnuleţ rotund, de colţ, 
un turn de pulbere şi conţinea şi o moară şi 
locuinţa paznicului porţii. Curtinele erau duble 
(între Poarta Ecaterina şi Bastionul Fierarilor 
triple), spaţiile între ele – zwingerele – fiind 
atribuit unor bresle sau funcţii (notar, preot etc.). 
Spre exterior fortificaţia era dublată de mlaştini, 
integrate aceluiaşi sistem defensiv. În deceniile 
7 şi 8 ale sec. XIX latura de vest a fortificaţiei 
a fost vândută, componentele parţial desfiinţate 
sau li s-au dat alte utilizări. Bastionul ţesătorilor 
este singurul păstrat până azi în formă apropiată 
de cea originară, Bastionul Fierarilor constituie 
nucleul clădirii arhivelor naţionale, Filiala 
jud. Braşov. Din ansamblul Porţii Ecaterina 
se păstrează numai poarta exterioară şi, 
probabil, părţi din moară, înglobate în clădirea 
laboratorului de lângă poartă. Sunt păstrate, de 
asemenea, fragmente de curtine şi un fragment 
de zwinger.

latura nordică a fortificaţiei avea curtine 
duble spre vest şi triple spre est, între acestea 
aflându-se valuri şi şanţuri ce se puteau umple 
cu apă. la exterior se afla un canal – Graft – 
pe care fusese deviată o parte a apei unui pârâu 
dinspre suburbia Schei. Ca şi în cazul laturii 
vestice, turnurile şi zwingerele erau acordate, 
spre apărare, anumitor bresle. Distanţa între 
aliniamentele de curtine era mai mare comparativ 
cu latura vestică, ea ajungând la 127 metri în 
Zwingerul Procuratorilor (Edililor), azi curtea 
liceului aprily lajos. la extremitatea estică a 
acestei laturi se afla bastionul elipsoidal alungit 
al curelarilor, iar la mijlocul laturii bastionul 
de pe Graft, care avea forma unui pod acoperit 
peste canalul Graft.
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Din latura nordică a fortificaţiei se păstrează 
o parte din curtinele şi turnurile incintei interioare, 
curtinele incintei exterioare pe aproape întreaga 
lungime şi bastionul de pe Graft. Un fragment 
din şanţul dintre cele două curtine se păstrează  
în curtea din strada Mureşenilor nr. 9. Drumul 
de-a lungul fortificaţiei a dispărut începând 
cu  sfârşitul sec. XvIII (1782), când locuitorii 
din străzile Mureşenilor şi George Bariţiu 
cereau permisiunea să-şi extindă parcelele în 
zwingerele adiacente. la sfârşitul sec. XIX o 
parte a Zwingerului Curelarilor a fost vândută 
comunităţii catolice, acolo fiind construită, la 
1900, şcoala confesională catolică. Bastionul 
Curelarilor a fost vândut şi demolat în 1887. 

latura estică a fortificaţiei avea traseu în 
sector de cerc şi era, datorită poziţiei mai expuse, 
cea care poseda sistemul de fortificare cel mai 
complex. Pe această latură au fost construite, 
între 1639-1642, cele mai târzii componente 
ale fortificaţiei. În extremitatea nordică se afla 
Bastionul, deja menţionat, al Curelarilor, în 
extremitatea sudică se aflau Bastionul circular 
al Pânzarilor, dublat de Bastionul în formă de 
potcoavă al Tăbăcarilor, la mijlocul distanţei între 
acestea se afla Bastionul poligonal al aurarilor, 
construit între 1639-1642. la extremităţile 
estice  ale străzilor Republicii şi Mureşenilor 
se aflau două din cele trei porţi al fortificaţiei 

– Purzengasser Tor, respectiv Klostergasser Tor, 
formate dintr-un turn de portă interior, legat de 
poarta exterioară printr-un culoar boltit. Poarta 
era protejată de un bastion semicircular. Curtinele 
erau triple, iar între cele două porţi existau patru 
rânduri de curtine, cea exterioară contemporană 
cu Bastionul aurarilor. Între curtine zwingerele 
erau compuse dintr-o suită de valuri şi şanţuri. 
Poarta de la strada Mureşenilor a fost demolată 
la 1838, poarta de la strada Republicii la 1857, 
iar zwingerele au fost vândute în deceniile 7-9 
ale sec. XIX fiind demolate, spaţiul parcelat şi 
construit până la sfârşitul aceluiaşi secol. Se 
păstrează numai două resturi de curtine şi un 
fragment de val.

latura sudică, cea mai puţin ameninţată, 
a păstrat prima fortificaţie, dublată ulterior cu 
două şanţuri seci şi un val. a fost adăugat numai 
Bastionul poligonal al Frânghierilor. această 
latură a fortificaţiilor se păstrează, într-o stare 
apropiată de cea originară, pe aproape toată 
lungimea sa.

Cele două turnuri de pază de pe Dealul 
omizilor, situat la nord de oraş, Turnul negru 
şi Turnul alb, au traseu pătrat, respectiv 
semicircular, au fost construite în sec. Xv şi îşi 
păstrează şi în prezent forma originară22. 

22 Turnul alb a fost restaurat recent şi transformat în spaţiu mu-Turnul alb a fost restaurat recent şi transformat în spaţiu mu-

Fig.5. Poarta Schei 37. ancadrament de gresie, tipic 
pentru ¼ sec. XvIII.

Fig.6. Castelului 6. la nivelul doi, elemente decorative de 
influenţă rococo.
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B. arhitectura de cult  
Spre mijlocul secolului XvI, în perioada 

de  înflorire a Cetăţii istorice, arhitectura de cult 
era reprezentată, aşa cum rezultă din documente 
ale vremii, de un număr de mănăstiri, biserici şi 
capele. 

Biserica parohială Sf. Maria,  cunoscută 
după 1689 ca Biserica neagră, era înconjurată 
de cimitirul oraşului,  delimitat  de o incintă.   

la sud de Biserica parohială, în locul 
actualei case parohiale evanghelice, se aflau,  
după unii autori, sediul Frăţiei Corpus Christi 
(a Sfântului Trup al lui Christos), de care 
aparţineau mulţi cetăţeni bogaţi ai oraşului  şi 
sediul Capitlului ţării Bârsei. 

la sud-vest de biserica parohială, 
aproximativ pe locul corpurilor B şi C ale 
liceului Johannes honterus, se afla mănăstirea 
Sf. Ecaterina, unul din reperele importante ale 
oraşului medieval (unul din cvartalele fiscale 
ale oraşului se numea Ecaterina, poarta oraşului 
spre suburbia Schei purta acelaşi nume, Sf. 
Ecaterina fiind reprezentată şi în pictura murală, 
datată cca. 1477, din timpanul portalului sud-
estic al bisericii parohiale); temeliile capelei Sf. 
Ecaterina au fost descoperite în pivniţa corpului 
C al liceului, iar unele caracteristici arhitectonice 
ale clădirii din dreapta corpului menţionat ar 
putea sugera că aceasta înglobează părţi ale 
mănăstirii Sf. Ecaterina.  

Mănăstirea dominicană cu hramul Sf. 
apostoli Petru şi Pavel, construită după 1323, se 
afla la extremitatea estică a străzii Mureşenilor. 
Biserica mănăstirii se afla pe locul actualei 
biserici catolice (str. Mureşenilor, 21), clădirile 
mănăstirii întinzându-se la est de aceasta, până 
la linia fortificaţiilor, pe actualele parcele de pe 
zeistic, în acest scop fiindu-i adăugat un acoperiş.

strada Mureşenilor 23 şi 25. 
Mănăstirea clarisselor, de pe locul actualei 

mănăstiri catolice din strada Sf. Ioan 7,  marca 
limita estică a oraşului.   

Capelele erau dispuse la sud şi la nord-
est de Biserica parohială şi spre limita estică a 
oraşului. la sud de biserică se aflau capela Sf. 
ladislau pe strada Cerbului, capela Sf. Trup   
aflată în strada Poarta Schei23 (probabil, în sediul 
frăţiei Sf. Trup). la nord-est de  biserică se afla 
capela Sf. laurenţiu. Capela Tuturor Sfinţilor 
se afla lângă biserica mănăstirii dominicane, iar 
la limita sud-estică, pe locul anexelor hotelului 
Corona se afla capela Sf. anton a spitalului 
oraşului.  

Existenţa mănăstirilor şi capelelor, 
desfiinţate şi transformate sau abandonate după 
adoptarea Reformei (1544), ne este cunoscută din 
mărturii istorice, dar din păcate nu ştim aproape 
nimic despre caracteristicile arhitectonice ale 

23 Probabil în sediul  frăţiei Sf. Trup a cărui parcelă se întindea 
între Curtea Bisericii, str. hans Benkner, str. Stefan ludwig Roth 
şi str. Poarta Schei. Este de menţionat în acest sens un mic spaţiu 
aflat la demisolul aripii stânga a casei parohiale, considerat de lite-
ratura de specialitate capela Frăţiei Sf. Trup al lui Christos. acesta 
are formă aproximativ pătrată, este acoperit cu bolţi pe nervuri 
similare celor ale părţii de sacristie demolată la restaurarea bise-
ricii parohiale şi păstrează fragmente de pictură murală – motive 
vegetale.  

Fig.7. nicolae Bălcescu 5. Faţadă cu decoraţie similară 
clădirii orfelinatului săsesc, datat 1806. 

Fig.8. Poarta Schei 26. Faţadă în stil clasicist (1827, 
meşter constructor Dieners).
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acestora24. 
Singura dintre clădirile de cult mai sus 

menţionate păstrată într-o formă apropiată de cea 
originară25 este Biserica parohială evanghelică 
mai cunoscută sub denumirea de Biserica 
neagră. aşezată la sud-vest de Piaţa Sfatului 
– punctul de greutate al Cetăţii medievale – şi 
separată de aceasta printr-un şir scurt de clădiri 
ca în vechile oraşe renane, Biserica neagră 
este  amplasată în mijlocul unui spaţiu oval – 
Curtea Bisericii, fost cimitir parohial, până spre 
sfârşitul sec. XvIII. Este una din clădirile-reper 
ale cartierului. Silueta  sa masivă  domină nu 
numai clădirile din jur ci imaginea de ansamblu 
a Cetăţii, reprezentând, alături de Casa Sfatului 
şi muntele Tâmpa, simboluri ale întregului oraş. 
a fost construită între sfârşitul sec. XIv (1383?)- 
cel de-al treilea sfert al sec. Xv, pe locul unei 
biserici anterioare ale cărei urme sunt păstrate 
sub pavimentul actual; unii cercetători consideră 
că şi turnurile, în special cel nordic înglobează 
o parte a turnurilor bisericii anterioare. Deşi a 
fost devastată de incendiul catastrofal din 1689 
şi refăcută abia în 1772, biserica păstrează, în 
special la exterior, pecetea stilului gotic târziu, 
24 Studii aprofundate de arhivă, atât în arhivele româneşti cât şi 
în cele din Budapesta sau viena ar putea aduce date importante 
pentru o mai bună cunoaştere a arhitecturii de cult din Cetate.
25 Cu excepţia capelelor laterale demolate după Reformă.

fiind considerată ca înrudită îndeaproape cu 
biserici reprezentative pentru acest stil: biserica 
Sf. Mihail din Cluj, biserica Sf. nicolae “Din 
Deal” din Sighişoara, biserica  evanghelică din 
Sebeş alba, cu aceasta din urmă având în comun 
tipul de biserică-hală şi structura corului cu 
deambulatoriu. Biserica neagră este considerată 
a fi cea mai mare biserică în stil gotic târziu 
aflată la  est de viena .  

la sud şi vest de biserică sunt amplasate 
clădiri care au avut sau au încă strânsă legătură 
cu biserica şi anume: casa parohială evanghelică 
(Curtea honterus 2), o parte a fostelor şcoli 
confesionale evanghelice  (azi liceul Johannes 
honterus corp a, B, C din Curtea honterus nr. 1, 
respectiv 3 şi 5) şi foste locuinţe pentru profesori 
şi îngrijitori ai bisericii (Curtea honterus 4 şi 
6-9).  Dintre acestea, casa parohială evanghelică 
este, fără îndoială, cea mai veche şi una din cele 
mai interesante construcţii civile din Cetate. 
Casa parohială evanghelică păstrează în nucleu, 
aşa cum am menţionat mai sus, părţi ale sediului 
Frăţiei Sfântului Trup al lui Christos  şi al 
Capitlului ţării Bârsei, atestat documentar la 
sfârşitul sec. XIv, părţi de construcţie databile 
în secolele Xv şi XvI. Ca şi biserica, a fost 
distrusă de incendiul din 1689; a fost refăcută 
în 1776 şi extinsă în 1793. În forma actuală 
casa parohială evanghelică are una din cele mai 

Fig.9. Poarta Schei 19. Faţadă în „stilul arcelor rotunde” 
(Rundbogenstil) şi lucarne contemporane.

Fig.10. Eroilor 29. Fostul Pensionsanstallt, arhitect Peter 
Bartesch.
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frumoase faţade din oraş, creată sub influenţa 
rococoului vienez.  

Următoarea după Biserica neagră, în 
ordinea vechimii, este mănăstirea catolică Sf. 
Ioan. Mănăstirea este atestată documentar la 
începutul sec. XvI, dar păstrează din această 
perioadă numai portalul de pe faţada la stradă şi 
un ancadrament la interior. Biserica şi claustrul 
datează în forma actuală de la refacerea  din 
1725-1729, refacere legată de încercarea 
de recatolicizare a orăşenilor (sfârşitul sec. 
XvII-prima jumătate a sec. XvIII). Silueta 
scundă a micii biserici a mănăstirii, aşezată 
cu faţada lungă de vest la stradă (biserica nu 
este orientată), influenţează imaginea strâzii 
Sf. Ioan prin portalul menţionat şi prin silueta 
supradimensionată a crucifixului de pe aceeaşi 
faţadă; nici silueta bisericii, nici claustrul nu 
participă la formarea imaginii oraşului.  

În schimb biserica catolică aflată pe 
strada Mureşenilor 21, construită, începând cu  
1776, pe locul bisericii mănăstirii dominicane 
domină strada şi imaginea zonei nord-estice a 
cartierului prin contrastul între dimensiunile şi 
decoraţia faţadei  principale şi siluetele scunde 
ale clădirilor din jur (biserica nu este orientată, 

având absida spre nord şi faţada principală la 
stradă, uşor decroşată faţă de front). operă a 
arhitectului Karl Josef lamasch, singura clădire 
pur barocă din oraş, biserica catolică din Cetate 
este însă tipică pentru seria de biserici baroce 
construite în a doua jumătate a sec. XvIII în 
Transilvania. Casa parohială aflată la nr. 19, 
databilă în forma actuală din a doua jumătate a 
sec. XvIII şi păstrând în nucleu părţi ale unor case 
din prima jumătate a sec. XvIII, se încadrează, 
ca siluetă şi decoraţie exterioară, în arhitectura 
locuinţelor burgheze  ale frontului din care face 
parte, păstrând însă la interior unele din puţinele 
plafoane decorate cu stucaturi, databile în a doua 
jumătate a sec. XvIII, din Cetate. 

Celelalte lăcaşe de cult, ortodoxe şi 
iudaice, apărute în Cetate ca urmare a  Edictelor 
de concivilitate şi de toleranţă din 1781, sunt 
dispuse aleatoriu în cadrul cartierului, ele fiind 
construite pe parcele cumpărate de comunităţile 
respective, în funcţie de spaţiul liber disponibil. 
au în comun aşezarea  în mijlocul sau pe linia de 
fund a parcelei, fiind puţin sau deloc perceptibile 
de la stradă.  

Biserica ortodoxă “Sf. Treime-Cetate”, 
aşezată pe fundul parcelei din strada George 

Fig.11. Mureşenilor 17. Fosta casă nicolae Garoiu, stil 
eclectic, caracteristic pentru arhitectul Christian Kertsch.

Fig.12. Republicii 16. Fosta casă Friedrich Bahmüller, 
Jugendstil.
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Bariţiu 12 a fost construită  între 1786-1789, 
fiind prima biserică de alt cult  în afara celui 
evanghelic sau catolic, ridicată în Cetate 
după Edictul de toleranţă menţionat. are plan 
dreptunghiular, cu  absida altarului de aceeaşi 
lăţime cu  naosul şi pronaosul (atipic pentru 
bisericile ortodoxe), şi foloseşte drept clopotniţă 
unul din turnurile fostei fortificaţii ale oraşului. 
Remarcabilă este faţada sudică, decorată cu 
ghirlande supradimensionate de frunze, fructe şi 
flori în relief. lângă biserică, în fostul Zwinger 
al Măcelarilor, se află cimitirul bisericii, singurul 
cimitir existent încă în Cetate şi care păstrează 
un grup de morminte ale membrilor comunităţii 
greceşti, cripta familiei Brâncovenilor, cavoul 
mitropolitului Dositei Filitti; de remarcat este şi 
galeria adosată fortificaţiei, influenţă a modului 
de organizare a cimitirelor săseşti din ţara 
Bârsei. 

Biserica ortodoxă “adormirea Maicii 
Domnului”, aşezată în mijlocul parcelei din Piaţa 
Sfatului 3, a fost construită între 1894–1896 de 
comunitatea românilor ortodocşi (arhitect G. 
Bruß), folosind ca model biserica grecească din 
viena. Silueta bisericii este mascată de clădirea 
în stil neobizantin a casei parohiale. Faţada 
acesteia se deosebeşte atât prin stil cât şi prin 
cromatică de  construcţiile învecinate, la nuanţa 
de insolit pe care o conferă laturii estice a Pieţii 
contribuind şi turnul cu ceas – imitaţie de turn-
clopotniţă care surmontează clădirea şi care 
semnalează în acest mod prezenţa bisericii.

ansamblul format din Sinagoga neologă, 
clădirea pentru administraţia comunităţii şi 
clădirea fostei şcoli confesionale israelite de pe 
strada Poarta Schei nr. 29, respectiv 27 şi 31, 
construit în 1901, în stil istoricist cu elemente 
neomaure a experimentat un alt mod de 
subliniere a prezenţei sale: deşi sinagoga este 
plasată în mijlocul parcelei, ea poate fi percepută 
de la stradă prin spaţiul dintre cele două clădiri 
simetrice ale comunităţii aşezate în limita la 
stradă a parcelei. ansamblul, construit într-
un stil comun multor sinagogi contemporane 
din Transilvania, influenţează imaginea părţii 
superioare a străzii Poarta Schei, deosebindu-se 
de frontul din care face parte prin dimensiunile 
parcelei, obţinută prin unirea a trei parcele 
iniţiale, prin cromatică şi stilul construcţiilor 
cât şi prin gardul „transparent” din fier forjat, 
element neobişnuit în Cetate.

Sinagoga ortodoxă aflată pe fundul parcelei 
din str. Castelului 64, construită în 1915, are 
o frumoasă faţadă de influenţă Jugendstil, din 
cărămidă smălţuită, una din puţinele faţade în 

acest stil din Cetate; nu participă la formarea 
imaginii zonei, nefiind perceptibilă din stradă.

C. Clădirile de folosinţă publică 
Cetatea se remarcă prin numărul mare al 

clădirilor de folosinţă publică păstrate încă şi care 
reflectă bogăţia şi importanţa oraşului (Braşovul 
a ocupat întotdeauna, de-a lungul istoriei sale, 
unul din primele trei locuri ca populaţie şi 
dezvoltare economică în Transilvania). aceste 
clădiri aparţin, din punct de vedere al datării şi 
din punct de vedere stilistic celor mai importante 
etape de dezvoltare constructivă (şi economică) 
ale oraşului. numărul mare de clădiri de folosinţă 
publică sau cu destinaţie specială necesită, 
pentru sistematizare şi sesizarea evoluţiei şi a 
trăsăturilor caracteristice, împărţirea în categorii 
funcţionale.

a. Clădiri ale administraţiei oraşului
Clădirile pentru administraţia oraşului 

sunt reprezentate de Casa Sfatului-Primăria 
veche (Piaţa Sfatului 30), Primăria nouă (strada 
Republicii 53), Biroul pentru Construcţii (strada 
Mihail Sadoveanu 3) şi Închisoarea (strada 
Castelului 2). În timp ce Casa Sfatului este aşezată 
în mijlocul Pieţei Sfatului (fosta Marktplatz), 
dominând prin silueta sa acest spaţiu – punct de 
greutate al Cetăţii medievale, Primăria nouă  şi 
Biroul pentru Construcţii se află la extremitatea 
estică a cartierului, pe spaţiile eliberate în 
cadrul  planului de desfiinţare a laturii estice 
a fortificaţiilor şi de modernizare a oraşului. 
Împreună cu alte clădiri, în special şcoli, aşezate 
în aceeaşi zonă, aceste două clădiri formează un 
grup reprezentativ  pentru arhitectura de folosinţă 
publică a oraşului în ultimul sfert al sec. XIX. 
Închisoarea este aşezată la limita sud-vestică a 
oraşului, aşezarea sa fiind caracteristică pentru 
construcţiile cu această funcţiune.

Casa Sfatului este una din clădirile cele mai 
vechi şi mai importante   pentru istoria Cetăţii şi 
pentru arhitectura sa. Menţionată documentar 
la 142026, apariţia sa reprezintă momentul 
emancipării oraşului de sub autoritatea comitelui 
secuilor27. a fost amplificată la începutul sec. 
XvI şi la mijlocul sec. XvII. a ars în incendiul 
din 1689 şi a fost refăcută abia în 1774-1778, 
când a fost construită loggia de pe vest. aspectul 
actual este datorat transformărilor din cel de-al 
doilea sfert al sec. XIX (clădire) şi începutul 
sec. XX (turn). Păstrează la interior şi exterior 

26 la acea dată, deasupra halelor breslei blănarilor a fost con-la acea dată, deasupra halelor breslei blănarilor a fost con-
struită o încăpere pentru Sfatul oraşului.
27 Eliberarea completă de sub autoritatea acestora s-a produs 
spre sfârşitul secolului.
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părţi ale tuturor etapelor de construcţie mai 
importante. Evoluţia cunoscută a clădirii se 
înscrie în dezvoltarea acestui tip de clădiri din 
Europa apuseană în Evul Mediu, unde primele 
clădiri de folosinţă publică apărute în oraşele 
libere au fost halele de mărfuri, aşezate în Piaţă, 
şi Casa Cetăţenilor; adesea cele două spaţii au 
fost reunite într-o singură clădire care cuprindea 
la parter încăperi pentru comerţ, iar la etaj sala 
adunării Cetăţenilor, folosită şi în multe alte 
scopuri, ex. ca sală de festivităţi. Pe lângă funcţia 
de administraţie, Casa Sfatului era integrată în 
sistemul defensiv al oraşului, turnul acesteia 
servind şi ca punct de observaţie şi semnalizare în  
timp de război28. Straja, instalată în acelaşi turn 
ritma, prin sunete de trompetă,  viaţa orăşenilor. 
În 1876, o dată cu reorganizarea administraţiei 
oraşului şi construirea noii Primării, Casa 
Sfatului a căpătat alte destinaţii. În prezent 
clădirea adăposteşte Muzeul Judeţean.

Primăria nouă, de pe str. Republicii 53, 
a fost construită la 1877-1878, de arhitectul 
oraşului, Peter Bartesch, şi a fost extinsă 
în  1892-1893. Stilul clasicist al clădirii este 
caracteristic atât pentru creaţia arhitectului 
Peter Bartesch cât şi pentru marile clădiri de 
folosinţă publică ridicate în ultimul sfert al sec. 
XIX în Cetate.  Fosta primărie domină, atât prin 
masivitate cât şi prin stilul clasicist, extremitatea 
estică a străzii Republicii, în echilibru cu silueta 
şi stilul clasicizant al fostei şcoli de meserii 
de vizavi  (Politehnicii 1).  În prezent clădirea 
fostei Primării este ocupată de birouri şi spaţii 
comerciale.

alături de Primărie, pe strada Mihail 
Sadoveanu 3, tot pe spaţiul fostelor fortificaţii, a 
fost construit la 1910, Biroul pentru Construcţii; 
volumul compact, masivitatea clădirii şi 
decoraţia cu elemente Jugendstil completează 
silueta Primăriei. Clădirea fostului Birou pentru 
Construcţii  adăposteşte în prezent birouri.

Închisoarea de pe strada Castelului 2 a fost 
construită în 1772. a fost extinsă şi modernizată 
în 1885 şi transformată în anii ‘50 ai sec. XX. 
Închisoarea avea un plan tipic pentru funcţia 
sa: clădire cu patru aripi care închideau o curte 
rectangulară. Este de remarcat galeria spre curte, 
cu arcade în mâner de coş, pe stâlpi pătraţi de 
cărămidă, parţial păstrată; forma arcadelor, 
tipică pentru epocă  este întâlnită, de exemplu, şi 
la corpul C al liceului honterus (contemporan 
închisorii). Chiar transformată, fosta închisoare 

28 În 1515 sunt atestate documentar lucrări de construcţie/extin-În 1515 sunt atestate documentar lucrări de construcţie/extin-
dere la Turnul Casei Sfatului, concomitent cu lucrările de finali-
zare a incintei exterioare a fortificaţiei. 

domină, prin masivitatea siluetei, extremitatea 
vestică a străzii Castelului. Clădirea adăposteşte 
azi un Grup şcolar de industrie uşoară.

b. Clădiri pentru educaţie
Şcolile din Cetate, numeroase pentru 

dimensiunile cartierului, au fost, în majoritate, 
şcoli confesionale; un grup mic de şcoli, 
construite după 1875, au fost şcoli de stat,  
construirea acestora fiind favorizată de  politica 
de  maghiarizare a învăţământului în timpul 
Imperiului austro-Ungar.

Şcolile confesionale evanghelice erau cele 
mai numeroase: şcoala confesională evanghelică  
pentru băieţi, gimnaziul confesional evanghelic, 
şcoala de gimnastică şi şcoala confesională 
evanghelică pentru fete. Ele erau grupate în jurul 
Bisericii negre şi la limita de vest a oraşului, 
pe spaţiile obţinute prin demolarea acestei 
laturi a fortificaţiei Cetăţii. Şcolile confesionale 
evanghelice se încadrează, ca stil, în stilul 
epocilor în care au fost construite. Toate şcolile 
menţionate  erau înzestrate cu  locuinţe pentru 
învăţători.

Cele mai vechi şcoli confesionale 
evanghelice erau cele  grupate pe latura de sud  
a Curţii Bisericii (Curtea honterus). Fostul 
Gimnaziu confesional evanghelic, din Curtea 
honterus 3, azi liceul Johannes honterus, corp 
B, este amplasat pe locul gimnaziului înfiinţat 
de Johannes honterus în 1541. nucleul clădirii 
datează din 1743-1746,  la 1834 clădirea  fiind 
supraetajată şi modificată. Interiorul a fost 
remodelat între 1873–1874 în stil clasicizant 
(arhitect Peter Bartesch). Păstrează, ca 
anexă, locuinţa pentru profesori. Clădirea, 
reprezentativă pentru stilul clasicist folosit 
în localitate pe la mijlocul sec. XIX, domină, 
prin siluetă şi sobrietatea faţadei, latura sudică 
a Curţii honterus. Fosta Şcoală confesională 
evanghelică  pentru băieţi din Curtea honterus 
1, azi liceul Johannes honterus, corp a, a 
fost construită în 1825, ca şcoală cu locuinţe 
pentru învăţători. Clădirea, considerată ca 
reprezentativă pentru stilul arcelor rotunde 
(Rundbogenstil), contribuie la formarea 
imaginii spaţiului din jurul Bisericii negre prin 
faţada ritmată de cornişele semicirculare ale 
ferestrelor. locuinţele pentru învăţătorii şcolilor 
evanghelice din Curtea Bisericii, azi Curtea 
honterus, se aflau pe laturile de sud şi vest ale 
Curţii. Fosta locuinţă a  profesorilor din Curtea 
honterus 5, azi liceul Johannes honterus, corp 
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C, a fost construită în 1793 (1787?), ca locuinţă 
pentru patru profesori şi supraetajată între 
1855–1856, căpătând aspectul actual. Clădirea, 
cu trei niveluri, constituie o contrapondere 
la masivitatea siluetei gimnaziului învecinat. 
Faţada la curte păstrează galeria cu arcade pe 
pile de zidărie, tipică pentru ultimul sfert al 
sec. XvIII. În pivniţă se păstrează, în vestigii, 
capela fostei mănăstiri Sf. Ecaterina. Fosta 
locuinţă a rectorului Gimnaziului evanghelic, 
din Curtea honterus 7 şi 8, azi locuinţă, are 
în nucleu Biblioteca Gimnaziului evanghelic, 
construită în 1547 la îndemnul lui Johannes 
honterus. Distrusă de incendiul din 1689, a fost 
refăcută în 1772, formând un front continuu – o 
unitate constructivă şi de stil cu locuinţa pentru 
predicatori din Curtea honterus 6, construită în 
aceeaşi perioadă. Faţadele, cu decoraţie tipică 
sfârşitul sec. XvIII, simplificată, nu se deosebesc 
decât prin dimensiuni de cele ale locuinţelor 
contemporane din oraş. Şcoala de gimnastică şi 
Şcoala confesională evanghelică pentru fete  au 
fost construite pe spaţiile obţinute prin demolarea  
laturii vestice a fortificaţiei. Fosta Şcoală de 
gimnastică, azi liceul Sportiv, din str. Poarta 
Schei 39, a fost prima construcţie ridicată pe o 
parte a fortificaţiilor oraşului. a fost construită, 
în nucleu, între 1851–1852, prin amenajarea 
terenului în fostele şanţuri ale oraşului  (planuri 
ludwig van huttern, inginer al oraşului). În 
1888 a fost supraetajată pentru amenajarea a 
două săli pentru desen (planuri J. nekolny), la 
1912 a fost extinsă şi reamenajată ca Şcoală 
primară evanghelică. Faţada în stil clasicizant 
simplificat şi volumul construcţiei se deosebesc 
de locuinţele micii burghezii din vecinătate şi  
contribuie, alături de Poarta Schei, la formarea 
imaginii străzii. Şcoala confesională evanghelică 
pentru fete, azi Facultatea de Silvicultură de pe 
Şirul Beethoven 1, a fost construită între 1874-
1875 (arhitect Peter Bartesch) la limita de nord-
vest a cartierului, în apropierea Porţii Ecaterina. 
Deşi supraetajată şi extinsă în 1952, a rămas  
una din cele mai frumoase clădiri clasicizante 
din Cetate, receptarea sa fiind avantajată de 
parcul înconjurător, amenajat în 1879 şi de 
fundalul constituit de curtina la Zwingerul 
Croitorilor. locuinţa directorului şcolii de fete, 
azi laborator transporturi forestiere de pe Şirul 
Beethoven 1b, are în nucleu fosta moară de 
lângă Poarta Ecaterina (sec. XvI?) care a ars în 

1759, a fost refăcută, modernizată în 2/4 s. 19, 
extinsă şi modernizată în ¼ s. 20.   

 liceul confesional catolic, azi liceul 
aprily lajos de pe strada Mureşenilor 25, a 
fost construit în 1900 (arhitect alapar Ignacz) 
lângă biserica catolică şi lângă fosta Şcoală 
confesională catolică. Clădirea masivă, în stil 
clasicizant simplificat, nu participă la formarea 
imaginii străzii, silueta sa nefiind perceptibilă 
decât de pe aleea de-a lungul canalului Graft.  
locuinţa profesorilor, cu nucleu sec. XvIII şi 
faţadă în stil clasicizant, aşezată pe limita la 
stradă a acestei parcele ample, este similară 
clădirilor înconjurătoare; este aşezată pe o parte a 
claustrului mănăstirii dominicane şi a constituit, 
până la mijlocul sec. XIX, limita estică a străzii 
Mureşenilor. 

Şcolile publice au fost construite în 
deceniile 8 şi 9 ale sec. XIX, ca urmare a 
politicii de maghiarizare a învăţământului dusă 
de Imperiul austro-ungar în Transilvania. Ele 
sunt aşezate pe latura estică a fortificaţiilor, 
formând un adevărat ecran de clădiri masive, 
cu 2-3 niveluri,  cu latura lungă spre Bulevardul 
Eroilor şi cu faţade în stil clasicizant simplificat 
– stilul  clădirilor oficiale ale sfârşitului de sec. 
XIX; sunt, şi astăzi, primele clădiri pe care le 
percepe vizitatorul Cetăţii înainte de a intra pe 
străzile vechiului burg.

Fostele şcoli elementare de băieţi şi de 
fete, azi liceul „Unirea” de pe  Bd. Eroilor 7, 
au fost construite în 1897–1898 pe o porţiune 
a Zwingerului Cizmarilor. Şcoala de băieţi avea 
faţada spre strada Politehnicii, iar cea de fete 
spre Bulevardul Eroilor, cele  două clădiri fiind 
unite prin corpul sălii de gimnastică. Corpul spre 
Bulevardul Eroilor a fost supraetajat în al doilea 
sfert al sec. XX, iar faţada simplificată. Fosta 
academie Comercială Regală Maghiară, azi 
Universitatea Braşov, corp “n” din Bulevardul 
Eroilor 9, a fost construită în 1891–1892, pe o 
parte a fostului Zwinger al Cizmarilor. În 1950  
clădirea  a revenit Universităţii. aripa sudică a 
fost construită în 1949, iar cea nordică în 1964.

Fosta Şcoală reală superioară de stat, 
apoi liceul de băieţi ”Dr. Ioan Meşotă”, azi 
Universitatea Braşov, corp “T” din Bulevardul 
Eroilor 25, a fost construită pe fostul Zwinger 
al aurarilor. a fost inaugurată în 12 octombrie 
1889. În 1919 a devenit liceul de băieţi ”Dr. Ioan 
Meşotă”, iar în 1950 a revenit Universităţii. 

Şcoala de Stat pentru Meserii, apoi Direcţia 
Regională C.F.R., din strada Politehnicii 1 a fost 
construită la 1897 pe Zwingerul Cizmarilor; în 
1920 a căpătat destinaţia actuală, cu acest prilej 
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fiind, probabil, supraînălţată. Silueta şi decoraţia 
faţadei constituie o contrapondere la cea a fostei 
primării, aflată la extremitatea străzii Republicii, 
cele două clădiri, alături de hotelul Krone din 
strada Republicii nr. 62 contribuind activ la 
formarea imaginii extremităţii estice a  acestei 
străzi, axă principală a Cetăţii.

c. Clădiri pentru asistenţă socială
Cele două clădiri pentru asistenţă socială 

păstrate încă, fostul orfelinat evanghelic şi fosta 
grădiniţă confesională evanghelică, sunt aşezate 
aleatoriu pe teritoriul Cetăţii. Fostul orfelinat 
evanghelic din Poarta Schei 14, azi grădiniţă, a 
fost construit în  1806 la comanda  lui Petrus 
Tartler.  Planul cu patru aripi în jurul unei curţi 
interioare este  întâlnit  şi la alte clădiri  ample 
de la sfârşitul sec. XvIII, ex. închisoarea de 
pe strada Castelului 2, Cazarma neagră de 
pe strada nicolae Bălcescu 56.  Remarcabilă 
este însă plastica bogată a faţadei, în care sunt 
armonizate motive decorative baroce şi roccoco, 
caracteristice pentru sfârşitul sec. XvIII cu 
elemente decorative clasiciste frecvente în 
prima treime a sec. XIX. Decoraţia faţadei 
şi amploarea clădirii, în contrast cu cele ale 
locuinţelor burgheze din jur, contribuie la 
formarea imaginii acestei străzi – axă a zonei sud-
vestice a cartierului. Fosta grădiniţă confesională 
evanghelică, azi laborator al Institutului Silvic 
de pe Şirul Beethoven 1c, a fost construită în 
1927 (arh. albert Schuller), pe locul zidului 
exterior al ansamblului Porţii Ecaterina, pentru 
copiii saşi din Cetate şi obere vorstadt. lângă 
grădiniţă se aflau clădirea administraţiei şi 
locuinţa educatoarelor. volumul clădirii şi faţada  
nedecorată, contribuie, alături de Poarta Schei 
la formarea imaginii părţii superioare a străzii. 
Fosta grădiniţă evanghelică formează pe traseul 
laturii de vest a fortificaţiei, împreună cu fosta 
şcoală de desen, Poarta Schei şi fosta şcoală 
evanghelică pentru fete, un ecran de clădiri de 
folosinţă publică similar celor aşezate pe latura 
de est a fortificaţiei.

alături de orfelinat şi grădiniţă merită 
menţionat, la acest capitol, ansamblul Spitalului, 
care  se afla la limita estică a cartierului, pe locul 
anexelor hotelului Coroana de la nr. 61 din 
strada Postăvaru (Spitalsneugasse). Spitalul (de 
fapt un azil pentru bătrâne), format din clădirea 
azilului, clădirea administratorului şi o capelă 
cu hramul Sf. anton, data, în nucleu, din sec. 
Xv şi a fost demolat, în etape, la sfârşitul sec. 
XIX şi în 1908.

d. Clădiri pentru comerţ
Datorită caracteristicilor Cetăţii  de oraş de 

negustori şi meşteşugari, spaţiile comerciale, atât 
cele private cât şi cele publice, au ocupat un loc 
important în arhitectura oraşului. Primele spaţii 
comerciale, altele decât cele private, menţionate 
documentar sunt halele breslei blănarilor 
deasupra cărora a fost construită, în 1420, o 
încăpere pentru Casa Sfatului. Conform studiului 
lui Gustav Treiber, cuprins în monografia din 
1928 a oraşului, pivniţa şi  spaţiile comerciale 
aparţinând breslei blănarilor au fost înglobate 
ulterior în clădirea Casei Sfatului. Este de presupus 
că au existat şi alte spaţii similare aparţinând 
altor bresle. Clădirea fostelor hale ale oraşului 
(Kaufhaus), azi spaţii comerciale şi restaurantul 
„Cerbul Carpatin”, din Piaţa Sfatului este singura 
clădire comercială a comunităţii păstrată într-o 
formă apropiată de cea istorică fiind totodată şi 
cea mai mare hală păstrată în oraşele săseşti din 
Transilvania. a fost construită în 1545, la comanda 
apolloniei hirscher, membră a uneia din cele 
mai importante familii de negustori a oraşului. 
a ars  la 1689 şi a fost refăcută (şi modificată) 
abia în  1749,  noi modificări fiind înregistrate 
în 1850-1857. Construirea sa este semnificativă 
pentru istoria Cetăţii, acest tip de construcţie de 
folosinţă publică fiind, aşa cum am menţionat 
mai sus, prezent în toate oraşele medievale din 
spaţiul Europei vestice şi, cu deosebire, în spaţiul 
german. În ciuda catastrofelor şi modificărilor, 
păstrează multe elemente tipice pentru secolul 
XvI – ex. ancadramentul datat 1545 de la intrare, 
galeria pe stâlpi din piatră de pe latura sudică; în 
forma sa originară a fost, probabil, una din cele 
mai frumoase clădiri de Renaştere din Cetate. 
halele  sunt în prezent singura clădire comercială 
din oraş care mai păstrează galeria deschisă de la 
parter.   

Deşi nu se încadrează în tema anunţată în 
titlu – clădiri de folosinţă publică – trebuie să 
menţionăm cel mai important spaţiu comercial al 
Cetăţii şi anume Piaţa. Piaţa a apărut de timpuriu 
în structura localităţii, fiind un punct de referinţă 
în evoluţia acesteia.  Încă de la început Piaţa a 
avut o funcţie comercială; cele patru laturi ale sale 
au fost destinate unui anume fel de marfă, fapt 
atestat şi de denumirea istorică a acestora; cele 
mai stabile au fost denumirile laturilor de nord 
şi est – Şirul Inului (leinzeile), respectiv Şirul 
Grâului (Kornzeile).   Clădirile care mărgineau 
Piaţa aveau, la parter, galerii deschise (ex. Piaţa 
Sfatului nr. 14, 15, 16), exemplarul  cel mai bine 
păstrat fiind galeria halelor, menţionată mai sus. 
Galeriile erau destinate comerţului şi aparţineau 
spaţiului public al Pieţei. Se poate presupune 
că galerii de acest tip se găseau la parterul 
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majorităţii clădirilor din Piaţă. Tot pentru comerţ 
erau folosite străzile adiacente Pieţei, acestea 
fiind, (ca şi laturile Pieţei), specializate pentru 
o anumită marfă – fapt atestat şi de denumirea 
lor istorică. aşa cum am menţionat deja, strada 
George Bariţiu – Rossmarkt – care se deschide  
din colţul nord-vestic al Pieţei, era  Piaţa Cailor. 
Strada apollonia hirscher – Fischmarkt, care se 
deschide pe latura de sud a Pieţei, era destinată 
Pieţei de Peşte, piaţeta triunghiulară aflată la 
extremitatea sudică a acestei străzi fiind Piaţa 
pentru textile (Kotzenmarkt); de remarcat că 
străzile învecinate – Castelului şi Cerbului – 
erau locuite preponderent de ţesători. Strada 
Diaconu Coresi – Kuhmarkt – accesibilă prin 
colţul sud-estic al Pieţei era, aşa cum arată şi 
denumirea, Piaţa pentru vite, fiind aşezată la 
extremitatea vestică a străzii nicolae Bălcescu 
(Schwarzgasse), strada tăbăcarilor, şi în imediata 
apropiere a străzii Johann Gött (Fleischergasse) 
unde se aflau scaunele măcelarilor. Tot în 
Piaţă erau păstrate etaloanele pentru unităţile 
de măsură. Desfăşurarea comerţului în Piaţă 
şi spaţiile adiacente era strict reglementată de 
Statutele oraşului, suprafaţa mare şi specializarea 
părţilor componente ale Pieţei documentând 
importanţa comerţului pentru viaţa economică 
a oraşului. Pe lângă funcţia comercială, Piaţa 
avea un loc important în viaţa politică şi socială 
a Cetăţii. Ca ilustrare a funcţiei politice, în piaţă  
se afla, de exemplu, Stâlpul Ruşinii. Două fântâni 
din piatră se aflau pe laturile de sud şi nord ale 
Pieţei, suprafaţa acesteia fiind străbătută de 
canale cu poduri29. Promenada cartierului a fost, 
până spre mijlocul s. 20, de-a lungul Kornzeile.   

e. Clădiri pentru armată
„Cazarma neagră”, azi Corpul K al 

Universităţii Braşov, din strada nicolae Bălcescu 
56, este o construcţie începută în 1782 ( 3 aripi), 
extinsă (spre est?) în 1792-1800. Demolată 
parţial în 1870, a fost reconstruită între 1871–
1874 (aripa dreapta, la fosta Kaserngässchen şi 
aripa la strada nicolae Bălcescu), arhitect fiind 
Peter Bartesch. Construirea sa este în legătură cu 
obligativitatea orăşenilor de a găzdui şi întreţine 
trupele imperiale în propriile locuinţe. Pentru a 
scăpa de această obligaţie, imediat ce oraşul a 
reuşit să aibă suficientă putere economică, a fost 
construită această cazarmă cu plan tipic şi pentru 
alte clădiri publice de mari dimensiuni din oraş 
– clădire organizată în jurul unei curţi interioare, 
cu galerie spre curtea interioară. Faţada spre 
strada nicolae Bălcescu se diferenţiază de 
clădirile mici din jur atât prin dimensiuni cât şi 
29 Un „pod al minciunilor” era menţionat în Piaţă în sec. XvI.

prin cromatică şi stil – elemente clasicizante şi 
istoriciste (neoromanic) –  fiind una din puţinele 
clădiri  din oraş care foloseşte acest tip de 
elemente decorative. 

D. arhitectura locuinţelor 
Spre deosebire de arhitectura de cult şi de 

clădirile de folosinţă publică, pentru care există 
fie studii fie suficiente surse scrise credibile, 
arhitectura locuinţelor din Cetate a fost mai 
puţin studiată. 

Monografia din 1928 a oraşului schiţează 
evoluţia locuinţei din Cetate din sec. XIII până 
în sec. XvIII  şi prezintă câteva locuinţe databile 
sau datate în a doua jumătate a sec. XvI, în sec. 
XvII şi sec. XvIII.30.

În studiul intitulat „Dezvoltarea urbanistică 
şi arhitectonică a unor oraşe transilvănene 
din secolul al XII-lea până în secolul al XvI-
lea”31 şi anume în subcapitolul „Evoluţia 
construcţiilor”, Paul niedermaier a elaborat cea 
mai completă „evoluţie pe bază documentară” a 
casei orăşeneşti din Braşov. Confirmând o parte 
a ipotezelor emise în monografia citată mai sus, 
autorul a ajuns la concluzia că, în primele secole 
ale existenţei Coronei, casele coloniştilor erau 
din lemn, mono sau bicelulare, cu acoperiş înalt, 
din paie. Până pe la sfârşitul sec. Xv, datorită 
eforturilor depuse de comunitate pentru ridicarea 
fortificaţiei din zid şi datorită priorităţilor în 
aprovizionarea cu materiale de construcţie 
pentru aceasta, locuinţele din Cetate au fost 
construite aproape exclusiv din lemn, casele de 
zid  devenind mai numeroase abia după perioada 
menţionată. la 1450  în  centrul istoric şi suburbii 
erau cca. 20 case de zid, la 1500 cca. 50, pentru 
ca la 1550 numărul acestora să crească la cca. 
270. După prelucrarea informaţiilor oferite de 
evaluarea, în 1541, a unei părţi a locuinţelor din 
Cetate, autorul  a ajuns la concluzia că la acea 
dată 62% din casele din  Cetate erau de lemn 
şi 38% din zid.  locuinţele cu două niveluri şi  
cele cu plan în l, care ocupau toată latura la 
stradă a parcelei, au apărut în prima jumătate a 
sec. XvI. acoperişul din şiţă a constituit vreme 
îndelungată regula, chiar pentru casele din zid 
(ceea ce explică generalizarea incendiului din 
1689).   

Foarte utile pentru  analiza locuinţelor din 

30 Das Burzenland, Dritter Band, Kronstadt, I. Teil.,  verlag 
Burzenländer Sächs. Museum, Kronstadt, 1928, p. 183-211 (Das 
Bürgerhaus). 
31 În volumul  studii de istorie a naţionalităţilor conlocuitoare 
din românia şi a înfrăţirii lor cu naţiunea română. Naţionalita-
tea germană, Ed. Politică, Bucureşti, 1976, p. 160-202.



99

a doua jumătate a sec. XvIII – începutul sec. 
XX a fost studiul „vom Barock zum Jugendstil” 
al Majei Philippi32,  ca şi articolele, foarte 
documentate, ale lui  Gernot nussbächer.

Un ajutor de nepreţuit pentru datarea 
unor construcţii sau modificări de construcţii 
din perioada 1880-1900 au fost „Rapoartele 
despre starea sănătăţii oraşului” ale dr. Eduard 
Gusbeth33.  

Timpul scurt avut la îndemână nu a permis 
cercetarea aprofundată a arhivelor, cu excepţia 
colecţiilor de fotografii vechi, cu ajutorul cărora 
am putut identifica, uneori, nucleele istorice ale 
unor construcţii, între timp modificate. Dosarele 
de reparaţii ale clădirilor, efectuate în a doua ju-
mătate a sec. XX, care au putut fi găsite în arhi-
va Primăriei nu conţin fotografii sau informaţii 
despre structura construcţiilor, materiale refolo-
site, ex. fragmente de ancadramente, pietrărie, 
etc., identificate în timpul lucrărilor. nici chiar 
lucrările de amploare, de ex. reamenajarea Pie-
ţei Sfatului din anii ’80 ai sec. XX, nu conţin  
documentaţie foto şi de specialitate anterioară 
sau posterioară lucrărilor.  

astfel, pentru stabilirea vechimii construc-
ţiilor şi a evoluţiei acestora a fost necesară alcătu-
irea, prin studiu şi comparaţie cu construcţiile sau 
părţile de construcţii precis datate, a unui reperto-
riu al elementelor arhitecturale folosite în diferite 
epoci (de la materiale şi tehnici de construcţie la 
motive decorative).  

alcătuirea acestui repertoriu   avut un grad 
de dificultate (şi aproximare) sporit deoarece 
substanţa istorică a construcţiilor din Cetate  a 
fost afectată de un eveniment de referinţă pentru 
istoria oraşului şi anume incendiul generalizat 
din 1689, menţionat mai sus. Distrugerile au fost 
atât de mari, încât, chiar luând în consideraţie cu 
prudenţă relatările contemporanilor privitoare 
la imaginea oraşului după catastrofă, pierderile 
suferite  au fost impresionante: au rămas intacte 
structura stradală şi parcelarul, clădirile din piatră 
şi cărămidă au pierdut părţile din lemn şi o parte 
a zidurilor. Pentru completarea imaginii trebuie 
luată în consideraţie existenţa, menţionată şi de  
bibliografie, a clădirilor (locuinţe sau anexe) 
din lemn – blockbau sau fachwerk cu diferite 
umpluturi – pradă sigură şi pentru un incendiu 
de proporţii mai reduse. Sărăcirea populaţiei şi 
urgenţa reconstrucţiei au determinat refolosirea, 

32 În volumul Kronstadt, 1996, Kriterion verlag Bukarest, p. 
203-237.  
33 Gusbeth, E., zur Geschichte der sanitätsverhältnisse in Kron-
stadt. Das Gesundheitswesen in Kronstadt. Bericht 1-13, Kron-
stadt, 1884-1900.

în diverse proporţii, a resturilor construcţiilor 
existente (acelaşi procedeu a fost folosit şi în 
cazul refacerilor ulterioare, lucru observat în 
cazul unor restaurări de amploare, ex. clădirea 
din Piaţa Sfatului 15). De asemenea, exemplele 
de construcţii cu datare cunoscută şi numai una 
sau două etape de construcţie bine definite sunt 
foarte rare în Cetate, fiind întotdeauna vorba de 
clădiri de la sfârşitul sec. XIX - începutul sec. 
XX.   

Stadiul actual al cercetărilor nu permite 
decât în mică măsură reconstituirea imaginii 
oraşului anterioară anului 1689, informaţiile 
bibliografice fiind completate de puţine părţi 
şi fragmente de construcţii datate, anterioare 
acestui an fatidic, găsite în teren. 

Cele mai  vechi exemplare de locuinţe  
sau părţi de locuinţe identificate în cursul 
inventarierii datează din secolul XvI. Este 
vorba de două locuinţe  păstrate în bună stare de 
conservare şi de părţi de construcţii, din piatră, 
aparţinând aceleiaşi perioade.  

Cele două locuinţe –  una datată 1571, 
aflată în str. Poarta Schei 35 şi  cealaltă databilă 
sec. XvI,  aflată în Piaţa Enescu nr. 11B – ne ajută 
să reconstituim imaginea locuinţelor aparţinând 
păturilor mijlocii ale cartierului. De asemenea, 
prin aşezarea la limita vestică a străzii Poarta 
Schei, respectiv pe fundul parcelei din strada 
Republicii 15, aceste locuinţe documentează  
atât întinderea oraşului la sfârşitul sec. XvI, cât 
şi lipsa spaţiului construibil şi una modalităţile 
de rezolvare a acestei probleme.  

ambele locuinţe au plan dreptunghiular 
cu latura îngustă la stradă şi sunt compuse din 
două încăperi: camera de locuit, foarte amplă 
şi bucătăria; locuinţa din strada Poarta Schei 
35 are, de asemenea, pivniţă. aşa cum poate fi 
observat în cazul locuinţei  din Piaţa Enescu 11B 
(şi a altor părţi de locuinţe databile sec. XvI, 
ex. Piaţa Sfatului 15 şi 16),  pereţii locuinţelor 
din această perioadă sunt din piatră de râu şi de 
carieră, legată cu mortar. locuinţa din str. Poarta 
Schei 35, documentează şi alte caracteristici 
ale locuinţelor din perioada menţionată: 
înălţimea redusă a încăperilor, plafoanele de 
grinzi aparente, de stejar, cu muchiile rotunjite 
subliniate de caneluri,  sprijinite pe  grinzi 
longitudinale încastrate în pereţii spre curte şi 
spre clădirea învecinată. Grinda datată „1571” şi 
decorată cu ornamente vegetale incizate, se află 
în încăperea de locuit34. 

34 acelaşi sistem de sprijinire a grinzilor plafonului pe grinzi 
longitudinale (şi console) încastrate în pereţi se regăseşte în în-
căperea scundă, la stradă, a casei alăturate (Poarta Schei 37).
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locuinţa din str. Poarta Schei 35,  înglobată 
într-o construcţie extinsă în sec. XvII şi XvIII, 
este cea mai bine conservată. locuinţa din 
Piaţa Enescu 11B, încorporată într-o casă de la 
începutul sec. XvIII, păstrează  încă o fereastră 
mică,  în arc frânt35. 

 o grindă de stejar, cu datarea incizată 
„1581” se află în casa de pe strada Castelului 42. 
Deoarece nu a fost supraetajată, această locuinţă 
păstrează, de asemenea, silueta originară, cu 
acoperişul înalt, cu pinion decorat cu friză de 
arcaturi asemănătoare celor ale barbacanei de 
la Prejmer şi ale Bastionului ţesătorilor, care 
datează tot din sec. XvI.  

Piesele de pietrărie păstrate, în special 
ancadramente sau fragmente de ancadramente de 
uşi şi ferestre, sunt înglobate în construcţii situate 
în Piaţă sau pe străzile adiacente, „mai nobile”, 
ale cartierului şi pot sugera aspectul locuinţelor 
elitelor economice şi sociale ale Cetăţii. 
Majoritatea acestor ancadramente au elemente 
decorative renascentiste: profile-baghete cu 
capetele întoarse, cornişe profilate subliniate 
de denticuli şi cu motive heraldice, vegetale 
sau animaliere la cheie: ex. ancadramentul 
datat „1550” al casei din strada Mureşenilor 
9 (şi ancadramentele de ferestre de la aceeaşi 
adresă), cel  datat 1587 din Piaţa Sfatului136, 
sau ancadramentele de ferestre, tripartite, şi cu 
cornişă cu denticuli, datate 1583, ale clădirii din 
strada Republicii 2, ancadramentul datat 1566 
din pivniţa casei din Piaţa Sfatului 16, fragmentul 
de ancadrament datat 1574 din pivniţa casei din 
strada Republicii 6; un exemplar singular este 
ancadramentul cu bosaje, datat 1545, al fostei 
hale de mărfuri din Piaţa Sfatului. Formele 
renascentiste coexistă cu forme ale goticului 
târziu  ex. ancadramentele treflate sau în arc frânt 
de la primul nivel 1 al casei parohiale evanghelice 
(Curtea honterus 2), ancadramentul în arc frânt 
din clădirea din strada Republicii 2 sau cel 
menţionat de bibliografie ca aparţinând casei 
din Piaţa Sfatului 2937. o parte de construcţie 
tipică acestei perioade, identificată în clădiri din 
Piaţă şi zonele adiacente, este galeria pe pile 
din piatră, similară celei a fostelor hale.  Pile 
din piatră, care documentează existenţa acestor 
galerii, sunt încastrate în zidurile caselor din 

35 o locuinţă similară, semnalată de literatura de specialitate  
(Kronstadt 1928, p. 198) pe str. Poarta Schei, a fost demolată 
la înc. s. 20.
36 Un  ancadrament contemporan, cu motivul pelicanului, care 
se găsea la aceeaşi adresă, se află în prezent în corpul B al lice-
ului honterus.
37 Kronstadt, 1928, il. 213.

Piaţa Sfatului, la nr. 14, 15 şi 16, un fragment 
de galerie putând fi văzut în casa parohială 
evanghelică; aceeaşi clădire păstrează o parte 
a dotărilor de sec. XvI – un cămin şi o amplă 
vatră liberă cu colţul liber sprijinit pe o pilă de 
piatră. Pentru a completa aspectul arhitecturii de 
sec. XvI din zona centrală a oraşului, trebuie 
să amintim bowindowul de colţ existent la 
construcţia de pe locul actualei case din strada 
George Bariţiu 1, menţionat atât documentar cât 
şi într-un desen de la sfârşitul sec. XvIII, ca şi 
colţurile din piatră făţuită ale clădirilor, care pot 
fi observate încă în Piaţă şi zonele adiacente. 

Clădirea din Piaţa Sfatului 25, care păstrează 
la parter un ancadrament dreptunghiular, din 
piatră, decorat cu baghete cu capetele întoarse şi 
o încăpere cu bolţi pe nervuri din cărămidă, are, 
spre stradă, o pivniţă cu două compartimente, 
cu pereţii şi bolţile semicilindrice, din piatră 
de carieră legată cu mortar, între cele două 
compartimente aflându-se un ancadrament cu 
deschidere în arc frânt, cu traseu imprecis. Părţi 
de pereţi din piatră de carieră sau de râu au fost 
identificate la pivniţele sau pereţii unor locuinţe 
din zona menţionată. 

aceste elemente arhitecturale  permit să 
schiţăm, pentru zona centrală a Cetăţii, imaginea 
unei arhitecturi de calitate comparabilă cu cea a 
clădirilor patriciatului, păstrate încă în centrele 
istorice ale Sibiului, Mediaşului, Bistriţei şi, 
de asemenea, să ne imaginăm dezvoltarea 
constructivă a oraşului în acea epocă de  
prosperitate a Braşovului.

Comparativ cu sec. XvI, puţine componente 
arhitecturale datate din perioada 1600-1689 
sunt încă păstrate, fie in situ, fie refolosite în 
construcţii mai noi. Cele mai timpurii elemente 
datate aparţinând perioadei menţionate sunt cele 
două ancadramentele (reamplasate) de la nivelul 
doi al casei din strada Johann Gött 3. Sunt 
ancadramente dintr-o piatră fină, albă, tripartite, 
cu baghete şi cornişă cu denticuli şi scut cu 
monogram; unul dintre ancadramente este datat 
„1654”. ancadramente similare (de asemenea 
refolosite), cu scut cu acelaşi monogram se 
află la nivelul doi al clădirii din strada Poarta 
Schei 21. Bibliografia a semnalat şi un alt tip de 
ancadramente databile sec. XvII: ancadramente 
trifore, datate 1657 în casa din Piaţa Sfatului 
2938 şi ancadramente bifore, cu deschiderile 
semicirculare la partea superioară,  cu baghete şi 
cornişe cu denticuli şi frunze de acant stilizate în 

38 idem, p. 188.
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Piaţa Sfatului 239; ancadramente similare, trifore, 
mult simplificate au fost scoase de sub tencuială 
recent, la nivelul superior al casei parohiale 
evanghelice din Curtea honterus 2. De remarcat 
că ancadramentele menţionate se găsesc, sau se 
găseau, în Piaţă şi zonele adiacente, locuite de 
cetăţenii bogaţi ai cartierului. Cu toate acestea, 
singurele cu o execuţie mai îngrijită sunt cele din 
str. Johann Gött 3 amintindu-ne, şi prin aceasta, 
starea de sărăcire a oraşului în sec. XvII.  

În ceea ce priveşte locuinţele cetăţenilor 
„de mijloc” şi ale păturilor mai modeste ale 
cartierului, exemplarele identificate, mai bine 
păstrate decât în cazul locuinţelor patriciatului, 
sunt   locuinţe  şi locuinţe cu spaţii comerciale 
sau artizanale. Ele sunt situate în străzile nicolae 
Bălcescu nr. 4 (1673) şi nr. 16 (1689), Cerbului 
24 (167…), Postăvarului 7 (sec. XvII, refăcută 
în  1689) şi 10 (168…refăcută în 1694), datate 
prin inscripţie incizată în grinzile din stejar, 
groase (cca. 30 x 40 cm), canelate; reamintim că 
strada nicolae Bălcescu era strada tăbăcarilor, 
care aparţineau, în general, păturilor de mijloc, 
iar străzile Cerbului şi Postăvarului erau locuite 
de mici meseriaşi. 

locuinţele de pe strada nicolae Bălcescu 
sunt tipice pentru locuinţele cu  2 niveluri 
databile în această perioadă: au plan în l, pivniţă, 
parter şi etaj scund; accesul  în parcelă se face 
printr-un pasaj acoperit, cu boltă semicilindrică. 
În latura la stradă a clădirii, la parter se află, de 
regulă, spaţiul comercial/artizanal, iar la etaj 
locuinţa cu plan compactat. accesul la etaj se 
face prin scară interioară situată în latura la curte 
a locuinţei; tot în casa scării se găseşte gârliciul 
spre pivniţa cu boltă semicilindrică sau plafon 
de grinzi aparente. În cazurile menţionate mai 
sus, grinzile datate păstrează amplasamentul 
originar, aflându-se la nivelul 2, în încăperea cea 
mai mare a locuinţei.

locuinţa din strada Cerbului 24 păstrează 
forma originară a scării deschisă, cu arcade 
–  o formă de acces la etaj anterioară, probabil, 
scărilor interioare.

În aceeaşi perioadă în zonele rezidenţiale 
mai sărace, ex. strada Postăvarului, la nr. 7 şi 10, 
era folosit în continuare planul dreptunghiular, 
cu latura îngustă la stradă şi 2 încăperi în filă 
(încăpere de locuit şi bucătărie).

Dacă pentru sec. XvI - începutul sec. XvII 
existenţa locuinţelor cu două niveluri şi pasaj 
acoperit este menţionată de bibliografie pentru 
zona Pieţei, locuinţele sus-pomenite sunt dovada 
folosirii, în a doua jumătate a sec. XvII, şi în 
39 idem, il. 238.

alte zone ale cartierului a tipului de locuinţă cu 
două niveluri, precum şi a modului de extindere 
a spaţiului locuit prin apariţia pasajului acoperit 
şi supraetajat, care modifica modul de ocupare a 
parcelei, latura la stradă a acesteia fiind ocupată 
în întregime.  

După incendiul din 1689 urgenţa 
reconstrucţiei şi sărăcia generalizată, menţionate 
deja, au făcut să primeze funcţia utilitară a 
locuinţelor, elementele arhitecturale datate din 
această perioadă neavând decoraţii sau finisaje 
speciale. Din perioada imediat următoare anului 
1689 au fost identificate puţine cazuri datate 
de reparaţii ale locuinţelor, ex. consolidarea, 
datată „1694/ Die 13 no/II” a casei din strada 
Postăvarului 10 şi extinderi ale unor clădiri 
existente, ex. Poarta Schei 17 (1694 şi monogram 
S.M.F.h) şi 35 (1693), George Bariţiu 26 (16…), 
nicolae Bălcescu 51 – 1698.

Exemplară pentru această perioadă este 
extinderea, datată 1693, a clădirii datată 1571, din 
strada Poarta Schei 35: fosta bucătărie a clădirii 
de sec. XvI a devenit casă a scării, în filă cu 
aceasta fiind adăugate o pivniţă semiîngropată, 
supraînălţată de încăperi. Pivniţa, cu bolţi 
semicilindrice din cărămidă, are acces din 
casa scării şi din curte. acest mod de extindere 
a spaţiului locuibil se întâlneşte până spre 
mijlocul sec. XvIII, ex. locuinţele din străzile 
Postăvarului 10, nicolae Bălcescu 16, Piaţa 
Enescu 11B (extinsă, în etape, în 1714 şi 1737), 
George Bariţiu 26, Piaţa Sfatului  nr. 5, 11, 13, 
16, 24, 25; în unele cazuri, ex. Postăvarului 7 
acest mod de extindere  este întâlnit    chiar până 
la începutul sec. XIX40.  

la începutul sec. XvIII a fost generalizată 
extinderea locuinţelor prin supraînălţare şi 
ocuparea laturii la stradă a parcelei prin apariţia 
pasajului acoperit. De exemplu clădirea din 
Poarta Schei 35, menţionată mai sus, a primit 
încă un nivel, iar pasajul a fost supraetajat, 
aceeaşi evoluţie fiind înregistrată şi la clădirile 
din Poarta Schei 17 şi George Bariţiu 26.  

Tipul de locuinţă caracteristic pentru 
Cetatea Braşovului a fost definitivat în a doua 
jumătate a secolului XvIII şi a fost folosit până în 
epoca modernă, doar cu modificări de detaliu41, 
40 Este de semnalat că locuinţe având ca tip de plan una (două) 
încăperi la nivelul solului  şi pivniţă semiîngropată supraînălţată 
de încăperi de locuit sunt frecvente în satele dezvoltate din ţara 
Bârsei, ex. Prejmer, hărman, Sânpetru, care au preluat acest tip 
de locuinţă din mediul urban. Cele mai bine păstrate exempla-
re din Braşov, care ilustrează această înrudire, se află în Piaţa 
Enescu 11B  şi valentin Wagner 1 (1/2 s. 18).  
41 au fost înregistrate modificări ale materialelor de construcţie, 
ale decoraţiei faţadelor (inclusiv ale soclurilor) şi ale ferestrelor 
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modificările constituindu-se în elemente de 
datare. Cristalizarea acestui tip de plan a fost 
determinată de necesitatea de folosire eficientă 
a spaţiului şi de adaptare la constrângerile 
parcelelor lungi şi înguste, într-un oraş a cărui 
extindere a fost limitată de condiţiile naturale şi 
de fortificaţii până spre sfârşitul sec. XIX. 

locuinţa tipică pentru Cetate are, deci,  
plan în l sau U (în funcţie de lăţimea parcelei), 
pivniţă parţială, două, mai rar trei niveluri şi 
acces în parcelă prin pasaj acoperit. latura la 
stradă a clădirii are încăperile dispuse după un 
plan compactat, cu acces comandat (la etaj de 
pe o galerie deschisă, spre curte). Încăperile din 
latura la curte sunt dispuse în filă şi au  acces 
comandat din curte (parter) sau de pe palier/
galerie deschisă, spre curte (etaj). accesul între 
niveluri se face, de obicei, prin scări interioare. 
acoperişul laturii la stradă, în două ape sau 
mansardat, are picurătoarea la stradă, acoperişul 
laturii la curte fiind, de regulă, un acoperiş în 
pupitru, întrerupt de pinioane de foc. În filă cu 
locuinţa şi, adesea, şi pe fundul parcelei, se aflau 
anexele şi spaţiile pentru activităţi artizanale 
(ex. George Bariţiu 26). 

Enumerăm, mai jos, principalele elemente 
arhitecturale care constituie, aşa cum am 
menţionat, elemente de datare a clădirilor.

De exemplu, în ceea ce priveşte decoraţia 
exterioară a clădirilor, pentru primul sfert al 
sec. XvIII sunt caracteristice ancadramentele 
din piatră (o gresie moale), cu cornişe cu frunze 
de acant, medalion cu datare sau monogram 
la cheie şi subliniate de denticuli, ex. strada 
Poarta Schei 37 (172…), 35 (1711?), 17, strada 
nicolae Bălcescu 14 şi 16, Piaţa Sfatului 11, 
13 şi 16, Republicii 6, George Bariţiu 3), iar 
pentru al doilea sfert al sec. XvIII forme mai 
puţin pretenţioase şi anume ancadramente din 
gresie nedecorate, cu muchiile teşite (ex. Piaţa 
Enescu 11B, George Bariţiu 7, Piaţa Enescu 
12 şi 16). Pe la mijlocul sec. XvIII, o dată cu 
remodelarea şi unificarea a două clădiri din Piaţa 
Sfatului (azi nr. 27) de către un meşter vienez, 
decoraţia barocă târzie, cu influenţe rococo şi-a 
făcut apariţia în oraş. Datorită acestei influenţe 
pot fi întâlnite, în a doua jumătate a sec. XvIII, 
cornişele în acoladă, cu multiple profilaturi, 
decoraţiile cu împletituri de panglici, faţadele 
ritmate de pilaştri cu capiteluri cu volute 
(formă, subîmpărţire, mod de montare), modificări  ale siluetei 
acoperişurilor şi ale lucarnelor acestora.  au fost modificate de 
asemenea, în timp, deschiderile, înălţimea, modul de acoperi-
re al pasajelor. la interiorul clădirilor s-au produs modificări în 
modul de acoperire al pivniţelor, în înălţimea şi modul de acope-
rire al încăperilor, în forma scărilor şi a galeriilor.

proeminente (ex. casa parohială evanghelică 
din Curtea honterus 2). aceste ornamente în 
forme complexe sunt mai rar întâlnite, fiind mai 
frecvente, pentru perioada citată, ancadramentele 
cu urechi, din benzi aplatizate, reţelele, uneori şi 
motivele vegetale simplificate (ex. Poarta Schei 
11,   Republicii 31, Castelului 6). În forme mai 
simple aceste decoraţii au supravieţuit până la 
începutul sec. XIX.  

acoperişurile tipice pentru această 
perioadă sunt foarte înalte, în două ape şi cu 
frângere de pantă, cu pinioane triunghiulare (ex. 
Piaţa Enescu 12, valentin Wagner 1) şi lucarne 
de acoperiş dreptunghi lat sau cvadrilobate. Sunt 
întâlnite, însă, şi pinioane turtite şi lucarne de 
acoperiş pavilionare cu deschidere semicirculară 
la partea superioară (ex. Piaţa Enescu 7, Piaţa 
Sfatului 15).

În a doua jumătate a sec. XvIII, pasajele, 
până atunci de lăţimea curţii şi cu deschidere 
semicirculară, au devenit mai înguste, 
cu deschidere în arc aplatizat, iar bolţile 
semicilindrice au fost înlocuite cu bolţi cu 
penetraţii, cu atât mai aplatizate cu cât înaintăm 
în timp. acelaşi tip de bolţi, adesea cu decoraţie 
în stucatură, au fost folosite pentru încăperi 
situate la parterul clădirilor (ex. George Bariţiu 
4 şi 13, nicolae Bălcescu 19) şi, mai rar, la etaj 
(Poarta Schei 9, 11, 21).

vetre libere, folosite pentru gătit, au 
fost identificate şi în clădiri datând din această 
perioadă, acestea fiind amplasate în încăperi, 
(ex. Curtea honterus 6, Piaţa Sfatului 15), sau 
în casa scării (ex. George Bariţiu 24, apollonia 
hirscher 6). Pentru încălzirea încăperilor erau 
folosite căminele (ex. apollonia hirscher 6). 
Uşile erau decorate cu panouri stelate.

Scările interioare înguste, abrupte, 
spiralate, sunt acoperite cu bolţi cu penetraţii, 
muchiile şi cheia bolţilor având deseori decoraţii 
în stucatură. Încăperile de la etajul laturii la stradă 
al clădirii au acces de pe o galerie deschisă, cu 
arcade aplatizate, pe stâlpi de zidărie, iar cele 
din latura la curte de pe palierul scării interioare 
(ex. Mureşenilor 9).

Bolţile semicilindrice ale pivniţelor se 
aplatizează, de asemenea, pe măsura înaintării 
spre sfârşitul secolului, iar gârliciul spre acestea 
se deplasează din casa scării, la exterior. la 
sfârşitul sec. XvIII, în cazul pivniţelor mai 
mari, pătrate, a fost folosit sistemul de acoperire 
cu bolţi semicilindrice şi arce dublouri pe pilă 
centrală (ex. Johann Gött 3 şi 5, Poarta Schei 
14, Curtea honterus 1, Republicii 35, Diaconu 
Coresi 6).   
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Faţada fostului orfelinat evanghelic din 
strada Poarta Schei 14, construit în 1806,   are 
aproape rolul unui glosar de termeni pentru 
decoraţia faţadelor din primul sfert al sec. XIX: 
deşi reia elemente de multă vreme ieşite din uz, 
ex. ancadramentele din gresie,   dominante sunt 
elemente decorative noi – ghirlande vegetale 
deasupra cornişelor bogat profilate, draperii 
stilizate şi baluştri cu motivul solzului de peşte 
pe parapete.   

Spre 1820 ghirlandele, draperiile, baluştrii 
cu motivul solzului de peşte au devenit din ce 
în ce mai frecvente (ex. Republicii 35, 43). 
Ferestrele aveau fie canaturi fixe, cu încrucişarea 
sprosurilor marcată de un cub, fie canaturi mobile, 
cu carouri şi tâmplăria aplicată, fără ramă. Pe la 
1830 au apărut la faţade soclurile din plăci de 
gresie, care se vor menţine până spre 1870 (ex. 
Castelului 46 – 1871). acoperişul mansardat, cu 
ferestre de mansardă cu pinioane triunghiulare 
constituie o caracteristică a clădirilor construite/
remodelate în prima treime a  sec. XIX.

la începutul secolului XIX, în locul 
bolţilor cu penetraţii folosite pentru acoperirea 
pasajelor, au început să fie folosite plafoane 
tencuite, pe arcade, exemplarul cel mai timpuriu 
identificat datând din 1813 (strada Castelului 
53). Spre mijlocul secolului  au apărut, la pasaje 
şi pivniţe şi uneori la ateliere sau spaţii de 
depozitare, bolţile a vela, pe arce dublou, care 
s-au menţinut, cel puţin în cazul pivniţelor, până 
spre sfârşitul sec. XIX.  

la mijlocul sec. XIX, au apărut scările 
elicoidale ample, casa scării având în pereţi nişe 
concave (ex. George Bariţiu 32, Poarta Schei 
23), iar galeriile cu arcade din zidărie, incluse 
în planul clădirilor, au fost înlocuite prin galerii 
pe console şi cu parapet din fontă (ex. nicolae 
Bălcescu 12) apariţia acestora fiind favorizată 
de dezvoltarea industriei siderurgice. 

apariţia şi răspândirea elementelor 
decorative clasiciste a fost stimulată de 
construirea, în 1825, respectiv 1835, a unor 
importante clădiri publice: şcoala respectiv 
gimnaziul evanghelic. Dintre acestea cea mai 
mare răspândire a avut decoraţia arhitecturală 
a şcolii de băieţi, realizată în „stilul arcelor 
rotunde” (Rundbogenstil). Între primele 
clădiri de locuit cu acest tip de decoraţie se 
numără imobilul de raport din str. Poarta Schei 
26, construit în 1827 de meşterul Dieners 
(constructorul gimnaziului evanghelic) pentru 
Samuel abraham şi cel din Piaţa Sfatului 4. 
Decoraţia cu cornişe semicirculare, cu câmp 
nedecorat sau decorat cu scoici stilizate (ex. 

Piaţa Sfatului 17 şi 28, Poarta Schei 19, nicolae 
Bălcescu 12 şi 15, alecu Russo 6) şi pilaştrii 
ale căror capiteluri se prelungesc pe profilatura 
cornişei acoperişului au fost folosite până spre 
1840. Pasajele caracteristice pentru această 
perioadă au deschideri în arc mâner de coş sau 
aplatizat, dar apar şi deschideri în segment de 
cerc sau cu lintouri pe console; deschiderile 
pasajelor au, frecvent, ambrazuri exterioare sau 
ancadramente rectangulare. Este, de asemenea,  
din ce în ce mai frecventă formula de extindere 
a spaţiului locuibil prin nivel de mansardă,  
acoperişul mansardat având pantele din ce în 
ce mai acuzate cu cât înaintăm spre mijlocul 
sec. XIX. Ferestrele de mansardă au, până spre 
1835-1840, canaturi cu carouri şi pinioane 
triunghiulare (ex. Piaţa Sfatului 16) pentru ca, 
spre mijlocul secolului, să predomine ferestrele 
de lucarnă cu acoperiş detaşat (ex. Poarta Schei 
19).

la sfârşitul anilor ’40 ai sec. XIX au apărut 
noi modificări ale decoraţiei faţadelor – decoraţia 
aplatizată, geometrică, este dispusă în special pe 
lintouri şi pe parapetele ferestrelor (ex. apollonia 
hirscher 14 şi 16, Castelului 43). Concomitent a 
fost modificată silueta construcţiilor –  nivelurile 
au devenit mai înalte, iar acoperişurile mai plate, 
cornişele acestora  fiind subliniate de o bandă 
delimitată de profile şi decorată cu medalioane 
sau răsuflători traforate ale podurilor. Spre 1850 
decoraţiei menţionate au fost adăugate cornişele 
de ferestre cu profil simplu şi acrotere şi friza de 
arcaturi oarbe sub cornişă; au devenit frecvente 
ferestrele cu partea superioară în segment de 
cerc (ex. Poarta Schei 16). 

limita folosirii elementelor decorative 
menţionate se întinde până spre sfârşitul anilor 
’60 ai sec. XIX, concomitent cu apariţia stilului 
clasicizant promovat de un arhitect profesionst 
–  Peter Bartesch – cu studii în austria şi 
Germania. Peter Bartesch a construit atât clădiri 
de folosinţă publică (şcoala evanghelică de 
fete, azi facultatea de silvicultură, Cazarma 
neagră, azi universitate), hoteluri (fostul 
Pensionsanstallt din Bulevardul  Eroilor 29 şi 
fostul hotel Continental din strada Castelului 
50) cât şi locuinţe, toate în stil clasicizant. El a 
contribuit la extinderea acestui stil nu numai ca 
arhitect, ci şi ca inginer al oraşului şi profesor 
la şcoala de meserii. Prima clădire de locuit 
construită, între 1863-1864, de Peter Bartesch 
a fost locuinţa cu spaţiu comercial la parter a 
cofetarului Montaldo (strada Republicii 14), 
considerată reprezentativă pentru creaţia sa. 
Faţada are decoraţie clasicizantă tipică: pilaştri 
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inelaţi, ancadramente profilate, cu cornişe cu 
gisanţi, pe parapete panouri cu baluştri. Tratarea 
îngrijită a pasajului – cu bolţi a vela pe arce 
dublou şi pilaştri, ca şi scara mediană, elegantă, 
elicoidală, în casă a scării decroşată şi cu nişe în 
pereţi fac ca această clădire să fi fost considerată 
una din clădirile remarcabile ale oraşului. Ceea 
ce constituie marca acestui arhitect sunt figurile 
drapate à l’antique, fie incizate în panouri între 
ferestrele ultimului nivel, fie în ronde-bosse, pe 
atic sau cornişa acoperişului. Ferestrele mari, 
semicirculare la partea superioară şi cu oberlicht 
sunt, de asemenea, caracteristice pentru 
arhitectura clasicizantă promovată de Peter 
Bartesch. Spre sfârşitul activităţii sale în Braşov, 
exteriorul clădirilor construite/modernizate de 
Peter Bartesch a devenit din ce în ce mai simplu, 
iar interioarele mai monumentale (de remarcat 
scările, cu întoarcere în unghi drept în jurul 
unui nucleu cu  coloane), iar pasajele, cu bolţi 
în segment de cerc sau plafoane, sunt deseori 
pictate (ex. Piaţa Sfatului 24 – Palatul Safrano, 
nicolae Bălcescu 25).    

Unul din subordonaţii lui Peter Bartesch, 
inginerul nekolny, a construit în stil clasicizant, 
mult simplificat, clădiri publice şi private, ex. 
casa din strada Republicii 6, a cărei decoraţie, 
care foloseşte în exces formele semicirculare, 
este caracteristică acestuia. 

Stilul eclectic a fost promovat în oraş 
tot prin activitatea unui arhitect profesionist – 
Christian  Kertsch. Primă operă din Braşov a 
acestui arhitect a fost remodelarea, în 1886, a 
casei Werzar (strada Mureşenilor 10) primită cu 
rezerve de „gura târgului”. Clădirea considerată 
punct culminant al dezvoltării eclectismului 
în Braşov, atribuită tot lui  Christian  Kertsch, 
este locuinţa cu spaţiu comercial la parter, 
construită la  1898 pentru nicolae Garoiu (strada 
Mureşenilor 17). Influenţa lui Christian Kertsch, 
mult mai restrânsă decât a lui Peter Bartesch, 
este explicabilă atât prin gustul pentru sobrietate 
şi spiritul practic şi econom al elitei locale, cât 
şi prin faptul că acest arhitect a lucrat puţin timp 
în Braşov. 

În aceeaşi perioadă (ultima treime a sec. 
XIX) au apărut în Braşov, la extremitatea estică 
a străzii Republicii (nr. 55, 57, 59) primele 
imobile de raport tipice – masive, cu plan 
dreptunghiular cu latura lungă la stradă, cu 
decoraţie simplificată, diferite, prin volumetrie, 
decoraţie şi mod de ocupare al parcelei, de 
arhitectura caracteristică a cartierului.  

Evoluţia industriei siderurgice a permis 
ca, în ultimii ani ai sec. XIX (1897?), să înceapă 

să fie folosite, atât la pasaje, cât şi la pivniţe şi  
spaţii artizanale, bolţişoarele pe grinzi metalice. 
În aceeaşi perioadă au început să fie folosite în 
mod frecvent la faţade soclurile din asize de 
piatră fasonată. 

Imaginea oraşului schiţată mai sus 
punctează doar acele elemente care constituie o 
evoluţie. Situaţia fondului construit la sfârşitul 
secolului XIX nu era însă aşa de înfloritoare. 
Dintr-o situaţie întocmită de dr. Eduard Gusbeth 
în 1897-1898 aflăm că, dintr-un total de 648 de 
locuinţe, Cetatea mai păstra 58 de case acoperite 
cu şindrilă şi 137 de case parter.

la începutul sec. XX în Cetate s-a construit 
puţin – în general, clădiri de mari dimensiuni – 
bănci, hoteluri, palate, ex. palatele Czell din Piaţa 
Sfatului 26 (1904) sau Mureşenilor 28 (1901) 
ale căror deschideri în arc aplatizat, rezalituri, 
bowindowuri, decoraţii florale anunţă deja 
Jugendstilul. Chiar şi în cazul acestor locuinţe 
ale elitei economice a oraşului, deşi exterioarele 
sunt bogat decorate, interioarele rămân sobre, cu 
excepţia câtorva încăperi cu plafoane Jugendstil, 
uşi cu furnir de nuc şi vitralii de la Palatul Czell 
(azi BnR) din Piaţa Sfatului 26. 

aproximativ în aceeaşi perioadă au fost 
construite în Cetate şi câteva clădiri a căror 
decoraţie aparţine integral Jugendstilului 
– o bancă (fosta Banca naţională Săsească 
strada Michael Weiss 22) şi un hotel (hotelul 
Krone – Coroana strada Republicii 62) opere 
ale arhitectului albert Schuller, fosta bancă 
maghiară strada Mureşenilor 5. Faţadele tipice 
pentru acest stil aparţin însă unor clădiri de 
locuit: casa Friedrich Bahmüller din Republicii 
16 şi clădirea din   Republicii 10.  

la începutul perioadei interbelice au 
apărut în oraş, în puţinele locuri libere situate 
spre extremităţi, (ex. strada Castelului 148), 
câteva locuinţe tip vilă. Spre sfârşitul aceleiaşi 
perioade au fost identificate transformări în stil 
modernist ale unor interioare42, iar limita estică 
a Cartierului a fost completată cu hotelul aRo, 
operă a cunoscutului arhitect modernist horia 
Creangă. 

În perioada interbelică industrializarea 
accelerată a determinat o nevoie crescândă de 
locuinţe. Extinderea spaţiului locuibil a fost 
făcută prin  adaptarea fostelor ateliere şi anexe, 

42 Ex. casa din Poarta Schei 25. aceasta păstrează pasajul cu 
bolţi cu muchii intrânde şi uşa stelată de la sf. s. 18, dar la interi-
or arhitectul albert Schuller a amenajat un hol pe două niveluri, 
cu cămin şi uşi vitrate, ca şi o oranjerie; încăperile au primit 
parchet din esenţe preţioase şi păstrează o parte a mobilierului 
dedicat.
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ieşite din uz datorită aceleiaşi industrializări, 
care a condus la prăbuşirea activităţii artizanale; 
procesul de adaptare pentru locuire a spaţiilor 
artizanale şi a anexelor s-a accelerat după 1950. 

În concluzie, fondul construit din centrul 
istoric al Braşovului – Cetatea păstrează în nucleu 
starea din epoca medievală târzie, înglobând şi 
resturi ale oraşului anterioare incendiului din 
1689. Transformări s-au înregistrat mai ales în 
a doua jumătate a sec. XIX şi au vizat în special 
faţadele sau laturile la stradă ale locuinţelor, 
nucleul medieval fiind păstrat, de regulă, în 
latura la curte a clădirii (ex. Piaţa Sfatului 29).

IV. CoNCLUzII

Cetatea Braşovului este importantă pentru 
istoria zonei şi a ţării, datorită vechimii cât şi 
datorită faptului că este una din puţinele aşezări 
urbane din Transilvania cu dată de fondare certă. 
aşezarea localităţii în teritoriu, subordonarea 
acesteia faţă de concepţia de ansamblu a apărării 
hotarelor provinciei, integrarea sistemului de 
fortificare a localităţii în sistemul de apărare 
a zonei şi a Transilvaniei medievale este 
semnificativă pentru istoria politică a regiunii.

Cetatea înglobează, de asemenea, valori 
de istoria urbanismului şi istoria arhitecturii 
(inclusiv a arhitecturii militare), deoarece: 

- Păstrează până în prezent, nealterată, 
structura urbanistică medievală. Punctul de 
greutate al Cetăţii este Piaţa trapezoidală, 
aşezată excentric în structura localităţii. Reţeaua 
stradală este formată din străzi longitudinale, 
care urmează direcţia văii şi străzi transversale, 
care urmează liniile de nivel ale acesteia. această 
reţea prezintă trei zone cu structuri urbanistice 
diferite: la sud şi est de Biserica neagră un plan 
„cu meridiane”, tipic pentru oraşele germane din 
a doua jumătate a sec. XII, la est de precedentul, 
un plan „cu străzi paralele”, caracteristic pentru 
sec. XIII, partea nord-estică a Cetăţii având un 
plan „gotic”, cu străzi cu traseu uşor oblic, ce au 
drept cap de perspectivă faţada nordică a Bisericii 
negre. Forma şi dimensiunile parcelelor datează, 
în mare de la sfârşitul sec. Xv: parcelele cele 
mai vechi, anterioare sec. Xv, cu dimensiuni de 
11-15 m x 50/60 m, se află în Piaţă şi pe străzile 
principale, iar parcelele tipice pentru îndesirile 
practicate în sec. Xv, cu dimensiuni de 11-15 m 
x 10 m, pe străzile ocupate odinioară în special 
de mici meseriaşi: ex. Cerbului, Postăvarului 

- Modul de grupare a clădirilor de 

folosinţă comună în cadrul aşezării este tipic 
pentru organizarea comunitară în localităţile 
de colonizare săsească din Transilvania, fiind 
semnificativ şi pentru istoria socială a acestei 
zone.  

- Fronturile compacte de locuinţe cu două 
niveluri, acoperiş cu doua ape cu picurătoarea la 
stradă şi acces în parcelă prin pasaje acoperite, 
tipice pentru oraş, sunt caracteristice pentru 
aspectul arhitectural general al nucleelor oraşelor 
medievale din Europa Centrală. 

- valoarea arhitecturală  deosebită a 
Cetăţii Braşovului se datorează unor realizări 
de excepţie ex. Biserica neagră , Casa Sfatului, 
halele  cât şi gradului de autenticitate al 
arhitecturii vernaculare – a substanţei istorice 
(materiale şi procedee de construcţie), a 
planurilor, a formelor de construcţie şi de 
decorare a faţadelor, ca şi densităţii clădirilor cu 
valoare arhitectonică, demonstrată de cele cca. 
200 monumente şi ansambluri de arhitectură 
(din cca. 650 construcţii) concentrate în această 
parte a Braşovului.

- Părţile de fortificaţie încă păstrate: latura 
sudică şi latura nordică, precum şi fragmente 
din laturile de vest şi de est, ocupă un loc special 
în istoria arhitecturii militare din România, atât 
datorită ponderii părţilor păstrate dintr-una din 
cele mai puternice fortificaţii orăşeneşti din 
ţară, cât şi datorită faptului că acestea reprezintă 
moduri tipice de fortificare folosite între sfârşitul 
sec. XIv - sec. XvI. Poarta Ecaterina este, pe 
lângă cele expuse mai sus, unul din cele mai 
frumoase exemplare de arhitectură de Renaştere 
din Transilvania.

nu putem uita valoarea memorial-
simbolică a Cetăţii – loc unde, cu ajutorul lui 
honterus şi al urmaşilor săi, Diaconul Coresi a 
tipărit primele cărţi în limba română. 

Cetatea are, de asemenea, o importanţă 
deosebită pentru istoria saşilor transilvăneni şi, 
cu deosebire pentru istoria religioasă a acestora. 
În 1542 în Biserica parohială a Cetăţii (mai târziu 
Biserica neagră) a fost ţinută prima liturghie în 
limba germană, în 1544 fiind adoptată Reforma, 
care până la sfârşitul secolului XvI fost adoptată 
de toţi saşii din Transilvania. Reforma (adoptarea 
religiei evanghelice de confesiune augustană) a 
contribuit în mod decisiv la evoluţia ulterioară 
a istoriei saşilor şi la formarea civilizaţiei 
acestora. 



106



107

Pl
an

ul
 B

ra
şo

vu
lu

i. 
C

et
at

e



108

BIBLIoGrafIe seLeCTIVă

Bergleiter, J., Noul plan şi călăuza oraşului 
Braşov, Ed. M. Bergleiter, Braşov, 1934.

Braşov 1900, Ed. Schei, Braşov, 1996. 
Filtsch, Joseph W., Die stadt Kronstadt und 

deren Umgebung. ein führer für  eiheimische 
und fremde, verlag von Carl Graeser, Wien, 
1886.

Gusbeth, E., zur Geschichte der 
sanitätsverhältnisse in Kronstadt. Das 
Gesundheitswesen in Kronstadt. Bericht 1-13, 
Kronstadt, 1884-1900.

Jekelius, Erich (hrsg.), Das Burzenland. 
Dritter Band. Kronstadt, I. Teil, verlag 
Burzenländer Sächs. Museum, Buchdrückerei 
Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1928. 

niedermaier, Paul, Dezvoltarea urbanistică 
şi arhitectonică a unor oraşe transilvănene din 
secolul al XII-lea până în secolul al XVI-lea, în 
studii de istorie a naţionalităţilor conlocuitoare 
din românia şi a înfrăţirii lor cu naţiunea 
română. Naţionalitatea germană, Ed. Politică, 
Bucureşti, 1976.

nistor, Minerva, hanurile, în Ţara Bârsei, 
vol. II, Ed. academiei, Bucureşti, 1974, p. 141-
150.

nussbächer, Gernot, Caietele Corona. 
Contribuţii la istoria Braşovului, Caietul 5, 
Editura aldus, Braşov, 2006.

nussbächer, Gernot, steinerner Türstock 
entdeckt, în “Karpatenrundschau” 31/1. august 
1986.

Petit, alexandru, Călăuza Braşovului 
şi împrejurimilor, însoţită de planul oraşului 
şi harta judeţului Braşov cu drumurile, căile 
ferate, şi cu numeroase vederi în text, Ed. Inst. 
Cartografic “Unirea”, Braşov, 1922.

Petit, alexandru, Monografia Judeţului şi 
oraşului Braşov, Ed. Inst. Cartografic “Unirea”, 
Braşov, 1922.

Philippi, Friedrich, aus Kronstadt’s 
Vergangenheit und Gegenwart, Begleitwort zum 

Plan von Kronstadt. Festgabe der Stadt Kronstadt 
für die in den Tagen vom 15. Bis 24. august 
1874, in Kronstadt tagenden siebenbürgisch – 
sächsischen Wandervereine: verein für siebenb. 
landeskunde, evanghelischer Gustav – adolf 
verein, landwirtschafts – verein, lehrertag, 
Schützenverein, Feuerwehr vereine, Kronstadt, 
1874. 

Philippi, Maja, Kronstadt. historische 
Betrachtungen über eine stadt in siebenbürgen. 
aufsätze und Vorträge, Kriterion verlag, 
Bukarest, 1996. 

Podea, Ion, Monografia Judeţului Braşov, 
vol. I, Ed. Institutului de arte Grafice astra, 
Braşov, 1938.

Postăvaru, Iozefina, Casele din Braşov ale 
familiei scherg (lucrare în manuscris).

Roth, harald (sub îngrijirea), Kronstadt. 
eine siebenbürgische stadtgeschichte, Ed. 
Universitas, München, 1999.

Schuller, Günther [hg], Kronstadt. 
Kaleidoscop einer stadt im sudosten 1211-1988, 
Transilvania Stiftung, 1998.

Schuller, Josef, Kronstadt. Neuer 
illustrierter führer durch die stadt und deren 
Umgebung. Mit einem stadtplane, ver. von 
heinrich Zeidner, Kronstadt, 1898.

Städtischen Fremdensverkehrcomite 
Kronstadt (hrsg.), fremdeführer durch Kronstadt 
und deren Umgebung, Buchdruckerei alexi, 
Kronstadt, 1891.  

Treiber, Gustav, Der Stadtplan als 
Urkunde, în “Mitteilungen des Burzenlander 
Museums”, 1944, nr. 1-4, p. 24-25. 

Wachner, heinrich, Kronstädter heimat- 
und Wanderbuch, aldus verlag, Kronstadt, 
1994. 

Wegweiser für Kronstadt und seine 
Umgebung, zeitungsbüro elekes, Braşov – 
Kronstadt, 1938. 



109

pârâu. Situaţia hidrografică actuală este oarecum 
diferită de aceea din vremurile funcţionării 
cetăţii, întrucât atât legătura dintre cele două 
lacuri, cât şi apele care udau poalele dealului au 
fost colmatate de aluviuni sau acoperite de stuf 
şi plaur. Astfel încât în prezent legătura dintre 
lacuri a trebuit să fie restabilită prin tăierea prin 
stuf a unui canal navigabil. Geologic, Dealul 
Gras este, în cea mai mare parte, o formaţiune 
din calcare triasice, ladiniene cenuşii3.

Pe promontoriul dominat spre nord-est de 
Dealul Gras s-au concentrat aşezări şi necropole 
din preistorie, antichitate şi până în epoca 
modernă. Locuirea antică este reprezentată 
de castrul roman – astăzi aproape cu totul 
distrus – aflat chiar la gura lacului Babadag. La 
extremitatea nordică a satului Enisala se află 
vestigiile cetăţii romano-bizantine care nu a făcut 
3 Albert Baltreş, Cercetări privind rocile utilizate la construirea 
cetăţii medievale Enisala, Bucureşti, 1992 (Arhiva Institutului 
Naţional al Monumentelor Istorice, fond DMASI, dosar 
Enisala).

CETATEA IENISALA
CONTRIBUŢII ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE LA 

PROIECTUL DE RESTAURARE1

Într-una1din extremităţile nord-vestice ale 
uscatului dobrogean, făcând pandant la sud pro-
montoriului Dunavăţ, pe Dealul Gras, care domi-
nă trecerea din lacul Babadag în complexul la-
gunar Razim-Sinoe, se înalţă cetatea Ienisala. De 
aproape trei sferturi de mileniu şi până mai ieri, 
ca prin minune pentru o ţară precum aceasta, pei-
sajul istoric se păstrase aproape neschimbat2. 

Din punct de vedere geografic, Dealul Gras 
(altitudine 109,60 m) domină legătura dintre 
lacurile Babadag şi Razelm, fiind delimitat spre 
vest de o viroagă, odinioară probabil valea unui 

1 Bibliografia, mai cu seamă românească, de până în anii ‘60 ai 
secolului trecut a fost culeasă de Nicolae Stoicescu în Bibliogra-
fia localităţilor şi monumentelor feudale din România. I – Ţara 
Românească, Craiova, 1970, p. 299. La aceasta se adaugă: Nico-
lae Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, Bucureşti, 
1899; Gheorghe I. Brătianu, Demetrius, princeps Tartarorum, în 
„Revue des Etudes Roumaines”, IX-X, Paris, 1965; Din istoria 
Dobrogei (mai departe DID), vol. III, Bucureşti, 1971.
2 Anul trecut (2009) acest mirific peisaj istoric a fost desfigurat 
prin construirea unei şosele cu baluştri legaţi cu lanţuri de fier.

Raluca Iosipescu
Sergiu Iosipescu

Fig.1. Cetatea Ienisala, imagine satelitară 
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obiectul unor cercetări arheologice sistematice.
Dar, fără îndoială că între limitele 

geografice şi cronologice ale sitului, cetatea 
medievală, spectaculoasă prin amploarea ruinelor 
şi poziţia singulară, se evidenţiază şi constituie 
principala atracţie. Satul actual, locuit de familii 
care păstrează tradiţia originii moldovene,  pare 
a fi şi rezultatul unei colonizări dinainte de pacea 
de la Adrianopol (1829).

*
Denumirea „Heracleea” dată cetăţii a fost 

culeasă de la localnici de geologul Karl F. Peters 
(1825-1881), care a trecut prin aceste locuri la 
18604, şi de căpitanul Marin Ionescu-Dobrogi-
anul în explorările sale în Dobrogea de la finele 
secolului al XIX-lea şi începutul celui de-al XX-
lea5. După cum scria cel din urmă, „la un kilo-
metru spre răsărit de satul Enişala, pe vârful unui 
mamelon de piatră jurasică, stau şi acum în pi-
cioare ruinele unei vechi cetăţui, Heracleea.[…] 
Este foarte posibil, ca cetăţuia să fi fost construi-
tă pe timpul împăratului bizantin Heraclius (610-
641 d. Chr, n.n.) de la care a moştenit numele; 
totuşi nici un autor nu vorbeşte despre ea.[…] 
Numirea s-a păstrat cu toate năvălirile barbare 
chiar şi sub turci”. Ceea ce M. Ionescu-Dobrogi-
anu omitea să spună era răspândirea denumirilor 
legate de împăratul Heraclius în mediul popu-
lar turc medieval şi premodern, fenomen etno-
lingvistic analog tradiţiei româneşti privitoare 
la numele lui Traian. Aceluiaşi căpitan român, 
inegalabil cercetător al ţinuturilor dintre Dunăre 
şi Mare, i se datorează consemnarea unei boga-

4 K. F. Peters, Grundlinien zür Geographie und Geologie der 
Dobrudscha, în „Denkschriften. Kaiserliche Akademie der  
Wissenschaften Vienna. Mathematisch-naturwissenschaftliche 
Classe”, XXVII. Bd, 2 Abtheilung, Wien, 1867. 
5 Pe la Enisala căpitanul Marin Ionescu a trecut în anul 1897 (M. 
Ionescu-Dobrogianul, Dobrogia în pragul veacului al XX-lea, 
Bucureşti, 1904, p.8)

te microtoponimii, altminteri pierdute în mare 
parte, pentru zona în discuţie, între care numele 
Dealului Gras, pe care se înălţa fortificaţia6. 

Denumirea Heracleea era atestată însă şi 
cartografic, precum într-o hartă  austriacă de la 
sfârşitul secolului al XVIII-lea, aceea a lui Ignatz 
Albrecht. Undeva spre centrul Dobrogei, la sud-
est de “Babadagi”, marcată cu semn de cetate, 
apare denumirea “Eracri-Kupei”. Din punct de 
vedere strict geografic, fragmentul cuprinzând 
ţinutul Dobrogei (“Dobrudche”), reprezintă într-
un mod destul de grosolan realităţile existente, 
localizarea aşezărilor fiind de multe ori greşită. 
Cu toate acestea, ea este unul dintre rarele 
izvoarele cartografice în care apare denumirea, 
într-o formă evident coruptă, Eracri-Kupei, 
interpretată drept „Cupa lui Heraclius”(?). 
Privit de departe, de pe malurile lacului Razim 
sau plutind pe apele acestuia, dealul stâncos cu 
ruinele care-l încoronează, turnul de poartă cu 
spărtura sa, înainte de restaurare,  sugerau poate 
cu adevărat asemănarea cu o cupă. Nu este exclus 
însă ca această denumire să fie o consemnare 
coruptă a denumirii turceşti Eracli Kapu, adică 
Poarta lui Heraclius, având în vedere aspectul 
turnului de poartă al cetăţii.

Pentru prima dată în ediţia din Harta 
teatrului de război în Europa, publicată de 
Depozitul de Război rus la Sankt Petersburg, 
în 1835, imediat la nord-est lângă satul “Ieni-
Sala” sunt menţionate “ruinele mănăstirii Sveti 
Gheorghe”7, ce aminteşte de patronul Republicii 
Ligure şi dovedeşte amintirea genovezilor, şi 
aici, în nordul Dobrogei. Recent, din cronistica 
medievală şi premodernă românească au 
fost culese mărturii ale „legendei genoveze” 
– atribuirea construirii cetăţilor româneşti 
influenţei şi prezenţei întreprinzătorilor negustori 
ai Republicii ligure pe meleagurile noastre8. 

Beneficiind şi de opiniile unor autorităţi 
ştiinţifice, răspândită în diverse lucrări 
monografice sau de popularizare, denumirea 
Heracleea s-a înrădăcinat însă până într-atât 
încât şi astăzi, în ciuda numeroaselor luări de 
poziţie contrarii, cetatea este în continuare 
numită Heracleea, iar originea bizantină pare 
mai presus de orice discuţie.

În surse cartografice medievale şi moderne, 

6 Ibidem, p. 118. 
7 Pentru care vezi Constantin C. Giurescu, Principatele Române 
la începutul secolului al XIX-lea. Constatări istorice, geografi-
ce, economice şi statistice, pe temeiul hărţii ruse din 1835, Bu-
cureşti, 1957.
8 Ştefan Andreescu, Din istoria Mării Negre (genovezi, români şi 
tătari în spaţiul pontic în secolele XIV-XVII), Bucureşti, 2001.

Fig.2. Desen de la mijlocul sec. XIX datorat lui K. F. 
Peters, publicat de M. Ionescu-Dobrogianu în „Dobrogia 

în pragul veacului al XX-lea”
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Fig.3. Cetatea Ienisala, vedere aeriană asupra sitului, 
arhiva INMI

Fig.4. Plan fotorestituit, arhiva INMI

Fig.5. Fotografie aeriană oblică, arhiva INMI 
(după Al. S. Ştefan) 
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între care aşa-numitul „Itinerariu grecesc”, în 
zona lacului Razim (Razelm) a fost depistat şi 
toponimul „Banbola”, „Pampulo”. În ceea ce 
priveşte hărţile nautice, portulanice, din secolele 
XIV-XV, denumirea nu se află totuşi decât 
într-un număr redus de opere cartografice din 
anii 1318-13229. Chestiunea denumirii cetăţii 

9 N. Grămadă, La Scizia Minore nelle carte nautiche del medio 
evo, în „Ephemeris dacoromana”, IV (1930), p. 220-221, 222, 
248 (nr. 5, 6, 7) şi Victor Eskenasy, Izvoare cartografice medi-
evale despre teritoriul românesc. Observaţii pe marginea unei 

este esenţială pentru racordarea informaţiilor 
surselor scrise celor arheologice. Într-o ultimă 
luare de poziţie (1990), arheologul şi istoricul 
Silvia Baraschi10, beneficiind de contribuţiile de 
atunci ale medievisticii bulgare, şi, cu deosebire 
ale Elisavetei Todorova11, ajungea la concluzia 
că Banbola/Pampulo este un toponim de sine 
stătător ce se referea la un castel, bizantin, 
datând din secolele X-XII sau chiar anterior, 
situat pe insula Grosetto-Groseea – socotită a fi 
extremitatea sudică a grindului Chituc de astăzi. 
După regretata cercetătoare, ar fi fost vorba de 
o primă generaţie de castele bizantine de pe 
litoralul occidental pontic, sistem ce cuprindea la 
nord de Pampulo fortificaţia din insula Bisericuţa 
din faţa Dolojmanului şi apoi Licostomo.

Concluziile Silviei Baraschi ar fi de natură să 
soluţioneze chestiunea în sensul absenţei oricărei 
menţiuni cartografice, în hărţile portulanice 
italiene, referitoare la cetatea Ienisala. 

Cercetările arheologice întreprinse recent 
la Bisericuţa-Dolojman au scos însă la iveală 
vestigiile unei fortificaţii romano-bizantine, şi 
numai sporadice vestigii din secolele X-XI12. În 
ceea ce priveşte extremitatea sudică a grindului 
Chituc, însă pe terra ferma, unde a plutit multă 
vreme fantasma unui quadriburgium roman, 
cercetările arheologice nu au scos la iveală decât 
castelul otoman de la Qaraharman13.

În aceste condiţii, fireşte că se impunea 
revederea surselor şi a exegezelor lor. 

Unul din principalele izvoare invocate 
este „Itinerariul grec” care ar fi fost descoperit 
la 1559 de învăţatul elen Dimitrios Tagias şi 
publicat de el, în 1573, la Veneţia. Din studiile 
pe care i le-au consacrat Armand Delatte14 şi 
Petre Ş. Năsturel15 reiese că manuscrisul aflat 
lucrări recente, în RdI, 33, 4(1980), p. 762-763.
10 Silvia Baraschi, Sur la topographie ponto-danubienne au 
Moyen-Áge Il Grossetto-Grosea, Banbola, Zanavarda, în RRH, 
XXIX, 1-2 (1990). 
11 Elisaveta Todorova, More about Vicina and the west Black 
Sea Coast, în EB, 2(1978), p. 124-128; idem, Kam istorijata na 
Varna, Nasebar i Anhialo (Pomorie) prez XV v., în „Izvestija-
Varna”, 21 (1985), p. 27-28;  idem, Au sujet de la géographie 
historique du Delta Danubienne, în EB, 1(1986), p. 57-67; idem, 
Neizvestno frensko opisanije na zapadnija cernomorski brjag to 
1738 gr., în „Izvestija-Varna”, 23(1987), p. 132-150.
12 Vezi Cronica cercetărilor arheologice 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004.
13 Sergiu Iosipescu, Dans la Dobroudja ottomane aux XVIe-
XVIIe siècle. Le chateau-fort de Karaharman et son trésor, în 
Guerre et société en Europe, Bucarest, 2004, p. 63-81. 
14 Armand Delatte, Les portulans grecs, Liege-Paris, 1947, p. 
X s.u
15 Petre Ş. Năsturel, Aşezarea oraşului Vicina şi ţărmul de apus 
al Mării Negre în lumina unui portulan grec, în SCIV, VIII, 

Fig.6. Turnul 1, poarta cetăţii şi curtina de sud, fotografie 
din 1917 publicată în “Bilder aus aus der Dobrudscha” 

1916-1918

Fig.7. Turnul 1, poarta cetăţii şi curtina de sud, fotografie 
din 1966, arhiva INMI

Fig.8. Turnul 1 şi poarta cetăţii, fotografie din 1990, arhiva 
INMI
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la baza ediţiei Tagias s-ar asemăna cu un altul 
din secolul al XVI-lea, conservat la Biblioteca 
Naţională de la Paris şi întrucâtva, dar de departe, 
cu Codicele Ottobonian. Savantul român adăuga, 
pe considerente istorice, datarea “Itinerariului 
grec” la cumpăna veacurilor XIV şi XV, datare 
preluată şi de Maria Holban în volumul I al 
renumitei sale serii Călători străini16. 

Textul grec al portulanului este însă din 
plin dator dialectului veneţian atât prin expresie, 
cât şi prin turnura frazei, ceea ce ar conduce, 
mai degrabă spre ideea folosirii unui arhetip 
venet. Presupunerea este întărită de utilizarea 
în portulanul grec a formei „Pampulo” pentru 
„Bambola”, firească prin transcrierea în greaca 
modernă a consoanei B prin grupul MP (μπ) sau 
P (π), căci, altminteri, B (β) în scrierea elinei 
moderne s-ar fi citit V, adică Vamvola. Dar 
un amănunt mult mai notabil şi care a scăpat 
atenţiei cercetătorilor este chiar formularea 
aşa-numitului “Itinerariu grec”: „Caliacra este 
un oraş, iar până la Grosea pe hartă înspre 
nord /.../ sunt 80 de mile”. Astfel se lămureşte 
procesul de elaborare al aşa-zisului „itinerariu” 

1-4(1957), p. 296-297.
16 Călători străini despre ţările române, vol. I, ed. Maria Hol-
ban, Bucureşti, 1968, p. 13-16.

sau„portulan” grec, în realitate descrierea 
mediogrecească a unei călătorii imaginare având 
în faţă o hartă italiană din familia celor ale lui 
Petrus Vesconte sau Marino Sanudo şi a unui 
portulan veneţian. Numai astfel se poate explica 
absoluta predominanţă a formelor italiene 
ale toponimiei pontice, cu totul neaşteptată 
în cazul unui navigator grec real, redactor al 
portulanului în propria-i limbă, şi dimpotrivă 
firească pentru un călător de cabinet pe o hartă 
italică a Mării Negre. Mai mult, manuscrisul pe 
care s-a întemeiat Dimitrios Tagias nu s-a găsit 
niciodată. 

În cazul inginerului hidrograf francez 
Jacques-Nicolas Bellin (1703-1772), invocat în 
cercetările ei de Silvia Baraschi, nu este exclus 
ca una dintre sursele sale să fie chiar publicaţia 
lui Dimitrios Tagias. 

Aşa cum se ştie dealtfel, primele 
reprezentări corecte ale ţărmurilor mării Negre 
au început abia după 1800 pe baza cercetărilor 
hidrografice, ale lui Taitbout de Marigny, între 
alţii, şi expresia lor dintâi a fost harta lui Lapie 
(1820). Pentru unele părţi ale litoralului vest-
pontic, inclusiv din Dobrogea, abia ridicările 
topografice din vremea războiului Crimeei 
(1854-1856) şi ale Comisiei Internaţionale a 

Fig. 9. Turnul de poartă, detaliu cu deschiderile spre 
interior (1990)

Fig.10. Turnul 2 (de sud-est) şi părţi ale curtinei 
adiacente
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Dunării, după 1857, au redat coastelor pontice 
înfăţişarea reală.

Pentru explicarea toponimului Banbola, 
singura soluţie rămâne reluarea cercetării 
grupului de hărţi din anii 1318-1322, datorate lui 
Petrus Vesconte, care îl menţionează17. Poziţia 
inscripţiei Banbola, mult la nord pe uscatul de 
la vest de lacul Razim aşa cum este marcată pe 
aceste hărţi, dovedeşte că nu este vorba de un 
hidro sau toponim pe litoralul pontic. Deoarece 
în acelaşi grup de hărţi este conturată şi insula 
Popina din nord-vestul lacului Razim s-a 
presupus18 că denumirea Banbola, în italiană 
păpuşă, nu ar reprezenta decât traducerea 
în această limbă a numelui dat de locuitori 
ostrovului (popina/păpuşă). Alături de cercetările 
arheologice care ar putea da indicii asupra unei 
prezenţe medievale pe insulă, însemnătatea ei 
către 1320 pentru navigaţia şi comerţul italian ar 
fi firească dat fiind vărsarea în dreptul insulei a 
braţului Dunavăţ, o cale avantajoasă de navigaţie 
spre braţul Sfântul Gheorghe şi în amonte pe 
Dunăre. Ipoteza este susţinută şi de prezenţa pe 
aceste hărţi, şi numai pe ele, imediat la nord de 
Banbola, a inscripţiei Lo Donauici, care nu este 
decât denumirea braţului Dunavăţ. 

Dacă nu am accepta această interpretare, 
şi am socoti că Banbola este identică cu Ienisala, 
atunci întrucât Petrus Vesconte nu menţionează 
Banbola în harta sa din 1313, ci abia în acelea 
din 1318-1322, ar rezulta că fortificaţia de la 
Ienisala a fost „descoperită” de navigatorii 

17 Prima analiză a acestuia a fost făcută de N. Grămadă, care a 
presupus că Banbola este numele corupt pentru Danoia, adică 
Dunărea (N. Grămadă, op. cit., p. 242). Pe temeiul poziţiei to-
ponimului pe malul sud-vestic al lacului Razelm, cel dintâi, pro-
fesorul Radu Ştefan Vergatti a identificat Banbola cu cetatea de 
la Enisala (Radu Ştefan Ciobanu, Cetatea Enisala, în „Buletinul 
Monumentelor Istorice”, an XL, nr. 1/1971, p. 28-29).
18 Sergiu Iosipescu, Balica, Dobrotiţă, Ioancu, Bucureşti, 1985, 
p. 38.

italieni sau chiar „construită” în intervalul 
1318-1318. Şi cum ea nu mai este menţionată în 
hărţile portulanice italiene după 1322 ar însemna 
fie că ea nu mai prezenta vreun interes sau era 
inabordabilă pentru aceiaşi navigatori, sau chiar, 
in extremis, că încetase să mai funcţioneze. De 
bună seamă aceste concluzii trebuie temperate 
prin recunoaşterea imperfecţiunii reconstituirii 
evoluţiei cartografiei în secolele XIII-XIV 
şi a raportului dintre realitatea geografică şi 
consemnarea sa cartografică. Oricum însă, la 
sfârşitul secolului al XIII-lea şi la începutul 
celui de-al XIV-lea, cartografia pontică atinge 
perfecţiunea medievală – hărţile lui Petrus 
Vesconte fiind cea mai bună ilustrare – semn 
al unei intense navigaţii şi cunoaşteri detaliate 
a bazinului Mării Negre. Şi mai este de 
adăugat că Petrus Vesconte, după propria sa 
însemnare pe exemplare ale hărţilor sale de la 
Viena (Hoffbibliothek, cod.lat. 594) şi Veneţia 
(Palazzo Reale, Stanza 34)19 era originar din 
Genova şi alcătuise măcar una din operele sale 
la Veneţia. Şi deoarece manuscrisele celebrei 
Liber secretorum fidelium Crucis a episcopului 
de Torcello, Marino Sanudo, s-au răspândit în 
Europa creştină, se poate admite o cunoaştere 
generală a topografiei pontice şi deltaice în 
secolul al XIV-lea. 

Oricum deci, Ienisala nu apare în aceste 
hărţi.

La vremea când îşi făcea observaţiile M. 
Ionescu-Dobrogianu, Razelmul – cum îl numeşte 
constant – era sărat şi chiar lacul Babadag avea 
aproape aceeaşi salinitate, ceea ce îl făcea să 
susţină existenţa aici a unui vechi golf marin20. 
La poalele cetăţii „genoveze” – menţionată 
în vremea războiului Crimeei şi de căpitanul 
englez T.R.N. Spratt21 drept un important punct 
geologic – se întindea o mlaştină lungă de 10 
km până în gura lacului Babadag, mlaştină care 
separa ţărmul de apele lacului Razelm22. Puţin la 
NE de poalele lacustre ale dealului Gras se află 
insula stâncoasă Grădiştea, lungă de 1100 m cu 
o culme de 19 m deasupra nivelului apei şi o 
suprafaţă  de cca 20 hectare23.

În pragul secolului al XX-lea Enisala 
avea o populaţie de 865 de suflete, români în 

19 N. Grămadă, op.cit., p. 246, 248.
20 M. Ionescu-Dobrogianu, Dobrogea în pragul veacului al XX-
lea, Bucureşti, 1904, p. 140.
21 Căpitan Spratt, Cartea de navigaţie prin lacul Razelm.
22 M. Ionescu-Dobrogianul, Dobrogia, p. 141.
23 Ibidem, p. 227. Altă denumire a insulei pare să fi fost Cazil 
Kum (Ibidem, p. 373).

Fig.11. Curtina de SE la interior şi cisterna
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imensa majoritate şi 7 evrei24. Un element care 
a influenţat până nu demult peisajul era cultura 
viţei de vie amenajată în terase pe povârnişurile 
dealului şi care ocupa 100 de ha la sfârşitul 
secolului al XIX-lea25.

 Ca de obicei exista şi tradiţia unui tunel 
care ar merge la cetate: cel spre Ienisala şi-ar fi 
avut începutul tocmai în dealul Kislegic – deal în 
care după tradiţie ar fi fost îngropată şi o biserică 
- de pe raza comunei Armutli (Satul cu Peri) de 
lângă Babadag, unde se mai vedea cu adevărat o 
intrare zidită îngrijit, cu piatră şi mortar 26.

 Cea mai veche descriere a cetăţii 
aparţine geologului K. F. Peters, în cartea căruia 
este publicată şi o schiţă, - prima reprezentare 
figurativă a cetăţii27. După acest prim explorator 
dobrogean, M. Ionescu – Dobrogianu socotea 
că fortificaţia, situată în dreptul gurii Portiţa, 
apăra lacul Razelm şi că ar fi existat, poate, 
încă de pe vremea împăratului Heraclius, fiind 
refăcută de genovezi în forma care se păstrează. 
Monografistul Dobrogei de la 1900 oferea şi o 
descriere sumară a cetăţii, însoţită de o fotografie. 
Potrivit acestei descrieri pe marginea unei râpe 
naturale de 70 m, latura de apus, lungă de 60 de 
metri, avea zidul, de 3 m grosime în fundaţii, 
cu totul năruit; la mijlocul ei se afla un turn lat 
de 2 m. Înălţată la 115 m deasupra nivelului 
apelor lacului Razelm, latura de nord a cetăţii, 
de 40 m, avea un turn la colţul făcut cu latura 
de vest şi altul la mijlocul ei; ambele pătrate, cu 
dimensiunile 5 x 2,5 m. Latura de est, cu trei 
segmente de câte 10 m, avea la fiecare frângere 
câte un turn. Cea mai bine păstrată era latura de 
sud cu o poartă lată de 3 m şi înaltă de 4 m, lângă 
care se află un turn, cu zidurile groase de 1,5 m 
ce se păstrau până la 10 m înălţime, dominând 
incintele vecine de numai 5 m. Accesul în acest 
turn s-ar fi făcut pe latura interioară, de 10 m, 
printr-o poartă înaltă de 7 m (?) şi largă de 2 m; 
deasupra se aflau două ferestre, la primul nivel 
una înaltă de 5 m şi lată de 2 m, la următorul cat 
una pătrată de 0,5 m latura. În afara porţii de 
lângă acest turn, în ax cu ea, de partea cealaltă a 
cetăţii, la 5 m de turnul de nord-vest se mai afla 
o poartă. În fine la interior,  lângă poarta de sud 
se afla o groapă căptuşită cu piatră, care, după 
localnici, era începutul unui tunel ce ducea până 
în Dealul Consul de lângă satul Armutlia28. Din 
această descriere reiese între altele că nivelul 

24 Ibidem, p. 369.
25 Ibidem, p. 150.
26 Ibidem, p. 361-362.
27 K.F.Peters, op.cit.   
28 M. Ionescu-Dobrogianul, op. cit.,  p. 373-374.

depunerilor către poarta sudică a cetăţii dădeau 
construcţiei patrulatere adosate laturei sud-estice 
aspectul unei gropi căptuşite cu zidărie, altfel 
spus că grosimea depunerilor depăşea 1 – 1,5 
m, ai pereţilor, degajaţi de „decaparea” începută 
intempestiv în anii ’70 ai secolului trecut, după 
una din cunoscutele dispoziţii de şantier ale 
arhitecţilor inapetenţi colaborării cu arheologii.

*
Primele săpături arheologice întreprinse în 

cetatea de la Ienisala, au fost efectuate,  potrivit 
lui M. Ionescu Dobrogianu de Grigore Tocilescu, 

Fig.12. Fereastra de tragere a Turnului 4 (de NV) cu 
amenajarea unei banchete

Fig.13. Temeliile locuinţelor adosate curtinei de vest
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dar urmele acestora rămân să fie descoperite în 
arhiva acestuia. În anii 1938-1939 cercetările 
arheologice se leagă de numele lui Grigore 
Avachian, dar vicisitudinile celui de-al doilea 
război mondial au determinat împrăştierea şi 
chiar pierderea notiţelor de şantier şi a planurilor 
rezultate. Materialul arheologic, deosebit de 
bogat, a fost însă depozitat la Muzeul de Istorie 
din Galaţi. 

Campaniile de cercetări au fost reluate în 
anii 1963-1964 de către regretatul profesor dr. 
Ion Barnea şi de I. T. Dragomir, ele având ca 
rezultat remarcabil descoperirea celei de-a doua 
incinte fortificate a cetăţii. Din ea se păstrau, 
aproape de nivelul solului, doar cinci turnuri 
patrulatere si zidurile de legătură (curtinele) 
dintre acestea. În acest spaţiu se desfăşura – 
aşa cum a rezultat din săpăturile efectuate – o 
viaţă cotidiană obişnuită după cum au dovedit 
vestigiile descoperite în locuinţe, în general de 
mici dimensiuni 29. 

După o întrerupere de 12 ani campaniile 
arheologice au fost precipitate în 1976  de 
amintita „decapare” fiind conduse de Gheorghe 
I. Cantacuzino şi Silvia Baraschi30. În ciuda 
desfiinţării în 1977 a Direcţiei Patrimoniului 
Cultural Naţional, Silvia Baraschi a continuat, 
cu intermitenţe, cercetările până în anul 198631. 

Săpăturile arheologice au fost din nou 
începute la 1991, din iniţiativa Direcţiei 
Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor 
Istorice, după un colocviu consacrat cetăţii 
organizat la Tulcea şi Enisala cu participarea 
lui Ion Barnea, Radu Popa, Gavrilă Simion, 
Gheorghe Anghel, Gheorghe Cantacuzino, 
Sergiu şi Raluca Iosipescu32. 

*
Remarcabilă prin poziţia dominantă asupra 

unui peisaj lacustru, prin ruina monumentală, 
cetatea de la Enisala impresionează şi prin 
tehnica de construcţie utilizată. Masivele turnuri 
şi ziduri stau mai ales graţie propriei greutăţi 
pe coama stâncoasă a dealului, despre urmele 
unor şanţuri de fundaţie putând fi vorba doar în 
puţine locuri, acolo unde pământul şi mai ales, 
29 Ion Barnea, DID, III, 1971, p. 379-385;  Ion T. Dragomir, 
Cetatea medievală de la Enisala. Unelte, arme şi obiecte de 
podoabă, în Danubius, VI-VII, Galaţi, 1972-1973.
30 Silvia Baraschi, Gh. Cantacuzino, Cercetările arheologice din 
Cetatea de la Enisala (1976), Peuce, VIII, 1980, p. 456-472.
31 Informaţiile din caietele de şantier ale Silviei Baraschi ne-
au fost comunicate cu amabilitate într-o sinteză de dna. Oana 
Damian.
32 Colectivul şantierului Enisala condus de  Sergiu şi Raluca 
Iosipescu a cuprins în 1991 şi pe dna. Oana Damian, iar între 
anii 1992-1999 pe Sergiu şi Raluca Iosipescu.

vegetaţia puteau găsi adăpost în calea vânturilor, 
ploilor şi zăpezilor. 

Zidurile, cu o grosime de 1,60 – 1,80 m, au 
paramentele realizate din piatră fasonată, tăiată 
în formă predominant cubică, de dimensiuni 
mijlocii, iar emplectonul din spărturi de piatră 
înnecată în mortar. Orificiile sau perforaţiile 
transversale, vizibile atât pe faţa interioară cât şi 
pe cea exterioară a zidurilor, situate la înălţimi 
similare, aparţineau desigur eşafodajului schelei, 
precum şi sistemului de sprijinire a scărilor de 
acces către drumul de strajă ce înconjura cetatea. 
Prin canalele longitudinale ce străbăteau zidurile, 
acum goale, se realiza armătura de lemn pentru 
consolidarea şi egalizarea zidăriei.  

Analiza de laborator a fragmentelor de 
lemn cu rol de armătură descoperite în cursul 
cercetărilor a precizat faptul că în construcţia 
cetăţii au fost utilizate trunchiuri întregi de 
stejar de peste douăzeci de ani vechime, fapt ce 
poate oferi o imagine asupra peisajului istoric, la 
vremea aceea mult mai împădurit decât astăzi. 

Incinta interioară a cetăţii, de formă quasi 
trapezoidală, este compusă din patru turnuri de 
colţ şi trei contraforţi, între aceştia desfăşurându-
se curtinele ce închid o suprafaţă de circa 3500 
metri pătraţi. Zidurile s-au menţinut pe înălţimi 
variate, între 5 şi 10 m, unele zone fiind mai bine 

Fig.14. Incinta exterioară, temelia Turnului 1

Fig.15. Curtină şi turn din incinta exterioară
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păstrate, altele mai puţin, la factorii naturali de 
distrugere adăugându-se – în mare măsură – şi 
cel uman.  

La nivelul superior al zidurilor, urmele 
drumului de strajă perimetral precum şi existenţa 
urmelor de metereze, astupate la un moment dat, 
completează imaginea curţii interioare a cetăţii.

Cu siguranţă cel mai impresionant 
element îl constituie turnul cel mare cu poarta sa 
de intrare monumentală. Proximitatea porţii şi 
posibilitatea atingerii rapide a acesteia pe drumul 
de strajă şi scări subliniază, şi în cazul turnului 
mare poligonal de la Ienisala, posibilul său 
caracterul de donjon. Deşi de obicei donjoanele 
serveau ca locuinţă familiei senioriale doar în 
caz de primejdie extremă, altfel fiind depozite de 
arme, provizii, tezaur, arhivă, totuşi aici, pe baza 
materialelor descoperite, se poate reconstitui o 
locuire de durată chiar şi în vremuri normale. 

Turnul 1(donjon) nu păstrează, din păcate, 
nici una din ferestrele de tragere integral. 
Demantelarea zidăriei a făcut ca laturile pe 
care erau amplasate ferestrele să fie mai mult 
ruinate. Totuşi se mai pot identifica trei glafuri 
originale, de piatră, la caturile II, III şi IV, pe 
temeiul cărora se poate reconstitui plauzibil 
forma acestor ferestre.

Este de remarcat că turnul a fost înălţat 
într-o manieră mai îngrijită decât restul 
fortificaţiei, desigur datorită interesului major al 
comanditarului pentru această parte a edificiului. 
Parterul turnului este de plan trapezoidal – un 
trapez dreptunghic – cu baza mare de 3,32 m, 
cea mică de 2,06 m şi celelalte laturi de 1,64 şi 
2,46 m,iar înălţimea până la lăcaşurile grinzilor 
plafonului de 3,18 m. Accesul în încăperea de la 
parter se făcea printr-o uşă cu deschiderea de circa 
0,80 m şi la care, de pe nivelul curţii interioare a 
cetăţii, se ajungea cu ajutorul unei scări de lemn 
mobile. Săpăturile arheologice au arătat  că 
parterul era compartimentat de un zid de piatră 
păstrat pe o înălţime de 3-4 asize. Acesta era 
tencuit în straturi succesive cu un mortar de bună 
calitate compus din var şi mult praf de cărămidă, 

fapt ce-i conferea atât o culoare roşietică precum 
şi calitatea unei bune izolaţii. Zidul separa astfel 
două mici spaţii: un îngust culoar care adăpostea 
scara de piatră ce urca spre etajul superior şi o 
magazie de provizii. Funcţiunea de magazie 
este argumentată de resturile de seminţe de 
cereale (mei), carbonizate, descoperite pe 
podeaua parterului, cât şi de atenta căptuşire cu 
cărămidă şi apoi tencuire a pereţilor cu acelaşi 
tip de mortar hidrofug, tocmai pentru asigurarea 
condiţiilor de conservare a proviziilor necesare 
în caz de asediu. Cu o suprafaţă de circa 4,5 metri 
pătraţi şi o înălţime de măcar 2 m, depozitul 
putea cuprinde în jur de 9 metri cubi de cereale, 
cantitate suficientă chiar şi pentru o rezistenţă 
mai îndelungată.

O analogie s-a putut stabili cu situaţia 
turnurilor de la Cetatea Albă, unde săpăturile lui 
Grigore Avachian au aflat resturi din proviziile 
de cereale pentru panificaţie, poate din vremea 
ultimului asediu (1806).

Poarta cetăţii Ienisala, desigur cu uşi 
groase din lemn, ferecată, putea fi blocată cu 
o grindă al cărei lăcaş este vizibil în grosimea 
zidurilor. Datorită înălţimii sale este de presupus 
că intrarea se putea făce şi călare, urcând pe 
creasta stâncoasă a dealului, pe un traseu destul 
de dificil şi oricum inaccesibil pentru carele 
necesare aprovizionării. Existenţa deasupra 
porţii şi în exteriorul planului uşii de lemn a unei 
fante în zidărie (meurtrière) permitea apărarea 
verticală a intrării prin azvârlirea proiectilelor 
sau lichidelor asupra eventualilor atacatori.

Turnul 2, pe plan pentagonal la exterior 
şi patrulater în interior, a dezvăluit graţie cer-
cetărilor arheologice şi de parament, importan-
te aspecte din istoria cetăţii. În încăperea de la 
parter au fost descoperite proiectile de catapultă 
din calcar poros, cu circumferinţa variind între 
0,27 şi 0,88 cm. Fiind singurul turn în care s-au 
găsit aceste proiectile în cantitate mare, se poa-

Fig.16. Monede de la Mehmed al II-lea descoperite în 
locuinţele adosate curtinei de vest

Fig.17. Proiectile de balistă desoperite la parterul 
Turnului 2
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te spune că tot aici, pe platforma superioară, cu 
siguranţă din lemn, fusese instalată o maşină de 
război. Amplasarea ei în acest loc a fost desigur 
determinată şi de situarea turnului în ansamblul 
fortificaţiei, la joncţiunea incintei exterioare cu 
cea a cetăţii, asigurând controlul drumului de 
acces pentru care şi căruţe către cetate. Planşeul 
nivelului inferior al turnului este format dintr-o 
placă de mortar armată cu grinzi de lemn trans-
versale. Grinzile de lemn au fost descoperite in 
situ în stare naturală sau carbonizate. 

Încăperea patrulateră de la parterul 
turnului avea înălţimea de circa 2,60 m, cu 
ziduri oarbe, din piatră. Ea servea, poate, drept 
depozit de provizii sau de armament, eventual 
temniţă. Accesul se făcea, evident, pe o scară de 
lemn ce trecea printr-un chepenghi practicat în 
podeaua de lemn. La al doilea nivel s-a constatat 
existenţa unui acces în turn cu şicană. Intrarea nu 
se făcea deci direct, ci printr-un culoar în formă 
de L la care se ajungea printr-o scară de lemn 
sprijinită de zidul interior şi care avea, de bună 
semă, legătură cu drumul de strajă al cetăţii. 

Întrucât zidurile ruinate păstrate ale celui 
de-al doilea nivel depăşeau înălţimea unui 
parapet, se poate crede că turnul mai avea cel 
puţin şi un al treilea nivel, acela pe care era 
amplasată catapulta. Cum proiectilele ei au fost 
descoperite, evident căzute, la parterul turnului, 

este cel mai probabil ca şi podeaua acestei ultime 
platforme să fi fost tot din lemn. 

De-a lungul incintei, situat la mijlocul 
distanţei dintre turnul 2 şi turnul 3 se află un 
contrafort trapezoidal. Spărtura zidăriei situată 
în proximitatea acestuia exista şi în timpul 
cercetărilor din anii 1938-1939, când evacuarea 
pământului excavat se făcea cu ajutorul 
vagoneţilor, prin acest loc fiind asigurată trecerea 
acestora. 

Turnul 3, pentagonal, prezintă din punct 
de vedere constructiv aceleaşi caracteristici ca 
şi turnul 2, gradul său mai mare de distrugere 
împiedicând o cercetare mai aprofundată. Între 
turnul 3 şi turnul 4, având zidul de incintă drept 
bază se află un contrafort trapezoidal, masiv, 
din zidărie plină.

În urma cercetării turnului 4, de colţ, 
patrulater, cel care închide spre nord incinta 
cetăţii, s-a descoperit pragul de intrare al acestuia 
– cioplit în piatră – situat în apropierea laturii 
de nord a turnului. Pentru podeaua primului 
cat acelaşi tip de armătură din grinzi de lemn 
peste care era întinsă o placă groasă de mortar 
a fost utilizat de constructorii cetăţii. Studierea 
atentă a paramentului interior al turnului a 
permis evidenţierea, în dreapta singurei ferestre 
de tragere păstrată, a unei banchete de piatră 
amenajată pentru odihna sau veghea luptătorului 

Fig.18. Cetatea Ienisala în timpul lucrărilor de restaurare
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aflat de strajă. 
În curtina adiacentă turnului 4 spre E se 

afla o mare spărtură atribuită distrugerii de către 
localnci pentru extragerea blocurilor de piatră 
din zid. Descoperirea însă, ca urmare a cercetării 
de parament, a lăcaşurilor pentru fixarea 
boiandrugului şi în partea mediană, la nivelul 
optim de acţionare manuală, a unui intrând a cărui 
utilitate nu putea fi decât aceea de introducere 
şi manevrare a unei grinzi de blocare a porţii, 
constituie argumente pentru existenţa şi aici a 
unei porţi secundare (poternă), aşa cum dealtfel 
intuise şi M. Ionescu-Dobrogianu. Curtina 
de vest-sud-vest, dintre turnurile 1 şi 4, lungă 
de peste 100 de m, era construită pe marginea 
abruptă a dealului. Ea a fost distrusă aproape 
total, probabil prin surparea zidurilor sale în 
râpă, aceeaşi soartă având-o şi contrafortul, de 
mai mici dimensiuni, situat la circa 35 m de 
turnul 4. 

Curtea interioară, ce închidea vârful stâncos 
al Dealului Gras, a fost nivelată, pe cât posibil, de 
constructorii cetăţii, prin mai multe plăci de mor-
tar cu grosimi variind între 0,08 şi 0,23 cm. 

Singura clădire de piatră păstrată în inte-
riorul incintei cetăţii, alipită zidului sud-estic, 
era interpretată până în 1991 drept „locuinţa 
comandantului”. Cercetarea arheologică înce-
pută atunci în interiorul clădirii a surprins atât 
o mică deschidere pe latura de est-nord-est, cât 
şi straturile de mortar hidrofug ce constituiau 
tencuiala deosebit de îngrijită a acesteia. Mai 
mult decât atât, în centrul podelei a fost găsit 
un bazinet circular, din cărămizi, cu două nive-
le concentrice. Deschiderea amintită era menită 
să evacueze preaplinul, căci în preajma sa, la 
baza zidului de incintă şi străbătându-l, se afla şi 
un canal de scurgere la exteriorul cetăţii pentru 
apele pluviale. Bazinetul central amintit servea 
la adunarea şi curăţarea periodică a depunerilor 
din apa pluvială sau adusă cu sacalele. Astfel s-a 
putut demonstra, fără nici un dubiu, funcţiunea 
de cisternă a construcţiei, ce asigura nevoile şi 
rezerva de apă a locuitorilor cetăţii. Existenţa 
ei presupunea neapărat o alcătuire de uluce şi 
jgheaburi de-a lugul şi pe coama zidurilor, care 
să adune apa de ploaie. Urmele susţinerii acestei 
alcătuiri ar urma să fie identificate prin cerceta-
rea atentă a perforaţiilor zidurilor. 

Curtina de vest-sud-vest servea în acelaşi 
timp şi drept zid de sprijin (de adosare) pentru 
locuinţele apărătorilor şi soldaţilor din această 
zonă a cetăţii, descoperite în campaniile 
arheologice din 1997-1999, acolo unde se credea 
că sunt simple depuneri de pământ rezultat din 

săpăturile lui Grigore Avachian. Aceste locuinţe 
aveau o temelie formată dintr-un rând de pietre 
legate cu mortar, peste care se ridicau pereţii din 
chirpici şi nuiele, acoperite cu stuf. În interior 
pereţii erau văruiţi iar podeaua de lut, uneori 
în mai multe straturi, indică o folosinţă mai 
îndelungată şi refaceri succesive.

Din distrugerea locuinţelor şi incendierea 
lor a rezultat atât stratul de cenuşă ce acoperea 
podelele, cât şi calcinarea pietrelor; prezenţa 
unor ghiulele de piatră şi a unui coif de bronz, 
turtit de pietrele căzute peste el, evocând luptele 
ce au avut loc. Emisiunile monetare de argint, 
akcele de la Mehmed al II-lea, posterioare anului 
1472, datează acest moment din istoria cetăţii.

Locuitorii cetăţii nu erau numai soldaţii, 
în locuinţele din cetate şi mai ales în acelea 
dintre cele două incinte descoperindu-se, 
desigur în stare fragmentară, diverse tipuri de 
vase ceramice de uz casnic, greutăţi pentru plase 
de pescuit, cârlige de undiţă, obiecte casnice, 
zale, vârfuri de săgeţi, de suliţă şi de lance, 
lame de cuţit, piese de harnaşament, monede, 
dar şi numeroase piese de podoabă, printre care 
inele, cercei, pandantive, cruci-relicvar, brăţări 
şi mărgele. Ocupaţiile atestate de multitudinea 
obiectelor şi uneltelor descoperite arheologic 
sunt variate, mergând de la agricultură, pescuit, 
creşterea animalelor, la olărit, prelucrarea 
metalelor, a osului şi a lemnului, orfevrărie. 
Armamentul utilizat de apărătorii cetăţii consta, 
cu precădere, din arcuri cu săgeţi, lănci, topoare, 
pumnale, spade, bile de praştie. 

Graţie cercetărilor arheologice şi interpre-
tării fotografiilor aeriene, în anii 1963-1964 a 
fost descoperită, ceva mai jos pe pantă, o a doua 
incintă, exterioară, ce înconjura cetatea în zona 
mai puţin abruptă, de nord şi nord-est, acolo pe 
unde accesul, fiind mai uşor, trebuia împiedicat. 
Ea putea adăposti la nevoie şi o parte a locuito-
rilor din preajmă.

 În zonele de vest, sud şi sud-est, ruptura 
naturală a dealului stâncos asigura o apărare 
suficientă pentru a nu mai fi necesară construirea 
în continuare a celei de-a doua incinte. Ea poate 
fi asimilată parţial cu un zwinger. Aşa cum 
apare astăzi, ea  închidea o suprafaţă  de peste 
10.000 de metri pătraţi. Ceea ce se cuvine a fi 
cu precădere subliniat este că a doua incintă 
repetă simetric/armonic succesiunea de curtine 
şi turnuri (unele pline) ale incintei interioare şi 
superioare ca altitudine.

Din păcate, uneori, datorită totalei 
distrugeri, doar foarte atenta cercetare a stâncii 
de-a lungul traseului zidurilor a mai putut să 
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înregistreze existenţa urmelor de mortar ce 
reprezentau patul pe care era aşezat primul rând 
de zidărie.

Necesităţile proiectului de restaurare  şi 
de punere în valoare a cetăţii au impus în anii 
1997-1999 redecopertarea sau uneori cercetarea 
de nou a incintei exterioare cu turnurile aferente. 
Cu această ocazie au fost precizate în detaliu 
contururile turnurilor şi contraforţilor, precum 
şi modalităţile de acces în acestea. 

Fundaţiile turnului 1 exterior, foarte 
prost conservate, se reduc la una, cel mult două 
asize de piatră, fundate direct pe stâncă, cu 
pietrele, fasonate parţial, înnecate în mortarul 
de var. Constructorii cetăţii au dovedit abilitate 
în specularea celor mai mici denivelări sau 
asperităţi ale terenului, utilizându-le în scopul 
consolidării masivelor de zidărie. Faţă de planul 
ridicat în 1966 după primele cercetări, fundaţiile 
decopertate ale turnului înfăţişează un traseu 
sensibil diferit, ele constituind un patrulater cu 
laturile de vest de 6,20 m, cea de est de 5,60 
m, cea de nord de 5 m, în vreme ce porţiunea 
zidului de incintă care constituie latura sudică 
este de 5,30 m. Lăţimea fundaţiilor păstrate 
variază între 0,50 m şi 1,90 m. De mare interes 
este deschiderea de 0,90 m practicată în zidul 
curtinei imediat la est de turn prevăzută cu 
un prag (care nu străbate până la stâncă zidul 
curtinei, aşa cum figura în planurile anterioare). 

Curtina adiacentă este compusă din blocuri 
mari de piatră, cu un parament destul de regulat 
şi din emplecton înnecat în mortar. Grosimea 
ei variază între 1,60 m şi 1,80 m. Aspectul mai 
îngrijit, prezenţa pragului foarte atent lucrat, 
precum şi situaţia terenului, indică existenţa aici 
a unei poterne. 

Turnul 1 al incintei exterioare şi curtina 
aferentă au prilejuit descoperirea unui complex 
de locuinţe din chirpici şi lemn, probabil cu 
temelii de piatră, dată fiind cantitatea masivă 
de bolovani de mici dimensiuni, cu un material 
arheologic aparţinând aceleiaşi etape de 
funcţionare a cetăţii (a doua jumătate a secolului 
al XIV-lea -  începutul celui de-al XV-lea). 

În porţiunea dinspre extremitatea sud-esti-
că a incintei exterioare, grosimea zidului păstrat 
este de circa 1 m. Tehnica de construcţie este 
aceea obişnuită la întreaga fortificaţie, cu para-
mentul din piatră având măcar faţa exterioară 
lucrată şi emplectonul din pietre înecate în mor-
tar.

Dezvelirea în continuare a incintei 
exterioare a pus în lumină succesiunea de 
curtine şi turnuri. Trebuie subliniat faptul că 

faţă de contrafortul trapezoidal de la cetate, 
simetricul său este un turn, pe plan triunghiular, 
probabil plin, măcar în fundaţii. Lângă ultimul 
turn păstrat spre nord-vest al incintei exterioare 
s-a descoperit o poternă asemănătoare celei 
din preajma turnului 4 al cetăţii interioare. 
Evidenţierea celor două poterne în zidul păstrat 
al incintei exterioare confirmă existenţa unor 
accese similare în curtinele corespunzătoare de 
la incinta interioară. Totodată este semnificativă 
existenţa mai multor porţi spre lacul Razim 
pentru a sublinia vocaţia navală a fortificaţiei de 
la Ienisala. 

Din ansamblul materialului arheologic 
descoperit, un rol deosebit în stabilirea etapelor 
de construcţie şi funcţionare a fortificaţiei îl are 
materialul ceramic.

Astfel, în ceea ce priveşte ceramica smăl-
ţuită, o deosebită valoare pentru interpretările 
istorice o au vasele cu monograme sgraffitate. 
După descoperirile de până acum ele apar numai 
în căuşul interior al cupelor sau bolurilor de mici 
dimensiuni. Monogramele cele mai frecvente 
sunt Δ, ΔΙΜ, ΜΙΧ, şi K a căror semnificaţie este 
uşor de stabilit pentru al doilea şi al treilea, fi-
ind vorba de prescurtarea numelor Dimitrios şi 
Mihail. 

S-a presupus că monogramele ar fi ale 
numelor meşterilor olari33. Fiind vorba însă de o 
ceramică de lux, apariţia numelui meşterului în 
căuşul bolului folosit la mesele senioriale pare 
mai greu de acceptat.

Descoperiri de boluri similare cu 
monograma K s-au făcut în săpăturile de la 
Cetatea Albă (Grigore Avachian, 1926) şi cu 
Δ, ΔΙΜ, ΜΙΧ în acelea de la Caliacra şi în 
investigaţiile submarine din jurul promontoriului 
aceleiaşi cetăţi.

Fragmentele ceramice amintite se înca-
drează unei categorii bine-cunoscute graţie cer-
cetărilor mai vechi ale lui David Talbot-Rice34, 
iar la noi ale lui Barbu Slătineanu35 şi Grigore 
Avachian, tocmai pe temeiul sondajelor şi săpă-
turilor arheologice de la Cetatea Albă şi Ienisala. 
Acum aproape 30 de ani Alexander Kuzev36 or-
dona materialul descoperit la Varna analizându-l 
în comparaţie cu piesele descoperite la Constan-
tinopol, Thesalonic, Milet, Sozopol, Mesembria, 
Cavarna, Caliacra, Provadia, Şumen, Silistra, 
33 Ion Barnea, în DID, III,  p. 390.
34 Pentru care vezi lucrarea clasică a lui David Talbot-Rice, 
Byzantine Glazed Pottery, Clarendon Press, Oxford, 1930.
35 Barbu Slătineanu, Ceramica românească, Bucureşti, 1938.
36 Vezi Градове и крепости но Дунава и Черно море, 
Alekxandar Kuzev, Vasil Gyuzelev (eds.), Sofia, 1981.
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Ienisala, Cetatea Albă, Caffa, Chersones. Graţie 
şi unor datări stratigrafice, ale lui Ioan Galabov 
la Mesembria, din vremea domniei ţarului Ivan 
Alexandru (1331-1370) şi la Varna chiar cu o 
monedă de la Baiazid I Ildârâm (1389-1402). 
Astfel potrivit cercetărilor sale vasele ceramice 
glazurate cu monograme bizantine datează din 
secolul al XIV-lea, cu precădere din a doua ju-
mătate a acestuia. 

 Dintre fragmentele ceramice atrage cu 
precădere atenţia cel publicat de Ion Barnea37 şi 
înfăţişând un personaj purtând acea „cotte-har-
die” sau „juste-au-corps”, care s-a răspândit în 
Europa după 134038. Alături de acest element 
esenţial de datare se adaugă consistenţa desco-
peririlor monetare din a doua jumătate a secolu-
lui al XIV-lea şi începutul celui de-al XV-lea.

 Monetele39 aflate la Ienisala acoperă o 
perioadă de timp îndelungată, de la epoca romană 
până în secolul al XVIII-lea, de când datează o 
monedă franceză. În acest larg interval secolul 
al XIV-lea se detaşează net prin 6 monede 
genovezo-tătare, 1 monedă de bronz tătărască 
emisă de Abd Ullah între 1362-1369 în centrul 
de la Orheiul Vechi, 1 monedă de bronz emisă de 
Hoarda de Aur, 1 dinar de argint de la Vladislav 
I Vlaicu, 7 ducaţi de argint emişi în timpul lui 
Mircea cel Bătrân, 1 gros de argint de la Petru 
Muşat, 2 monede turceşti dintre care una de la 
Baiazid I, 1 monedă de bronz bulgărească, 5 
monede turceşti. Secolul al XV-lea este ilustrat 
de un dinar de argint din a doua parte a domniei 
lui Mircea cel Bătrân şi de o jumătate de gros de 
la Alexandru cel Bun.

Prezenţa în materialul ceramic descoperit 
a porţiunii unei farfurii smălţuite cu tamghaua 
hanilor de la Sarai ca şi descoperirea în campania 
anului 1991 a câtorva fragmente de cupe din 
pastă cărămizie, fină, nesmălţuită, lucrată la roata 
rapidă, decorate cu un brâu cu dese caneluri oblice 
incizate – ceramică specific mongolă crimeeană 
din secolele XIII-XIV –, aici la Ienisala întrerupte 
de câte o cruce, trebuie coroborată cu mărturia 
călătorului prin Dobrogea, Stanislas Sarnicki. 
Potrivit acestuia40, după înfrângerea celor trei 
emiri mongoli, Hadjibey, Kutlubuga şi Dimitrie 
la Apele Albastre (Sînâie Vodî) în 1362-1363, o 

37 DID, III, p. 397, fig. 126 nr. 3.
38 Vezi pentru aceasta analiza exemplară a lui Gheorghe Brătia-
nu, Les bijoux de Curtea de Argesh et leurs elements italiens, în 
„Revue archéologique”, XVII (1923), p. 90-110.
39 R. Şt. Ciobanu, Cetatea Enisala, în BMI, 1, 1971, p. 26-27.
40 Stanislas Sarnicki, Annales sive de origine et rebus gentis Po-
lonorum et Lituanorum, în I. Dlugossius Historiae Polonicae 
liber XIII, et ultimis, t. II, Lipsiae, 1712, col. 1134.

parte din tătari s-au retras cu „ducii” lor „ultra 
Tyram, ad Dobrucenses usque campos, a quibus 
Orda Dobrociorum vocata est”.

Menţiunea în cunoscutul privilegiu 
angevin pentru negustorii braşoveni din 22 iunie 
136841 a lui „Demetrius, princeps Tartarorum” 
– domn prin ţara căruia comerţul transilvan se 
lega de cel genovez pontic, precizează mai strict 
chestiunea. Procesul de implantare seniorială 
al cărui produs monumental a fost cetatea de 
la Ienisala l-a avut ca promotor pe Dimitrie, 
principele tătarilor, refugiat după 1362 pe aceste 
meleaguri. Căci el pare să fi ajuns aici şi nu 
ceilalţi „duci” a căror amintire s-a conservat în 
vechiul nume al portului de la limanul Bugului 
(Hağibeq/Hocebii) sau al lacului basarabean 
Cătlăbuga (Kutlubuga). Dar elementul hotărâtor 
pentru localizarea la Ienisala (Yeni–Saleh / Noul 
Sălaş) a noii reşedinţe a lui Dimitrie, principele 
tătarilor, este moneda de aramă descoperită în 
cetatea de la Ienisala cu îmbinarea de litere 
ΔΜΤΡ (Demeter) pe avers şi cu crucea pe 
revers42, ca şi a inelului cu monograma Δ păstrat 
în colecţiile Muzeului de istorie din Galaţi. 
Circulaţia monedei mărunte de aramă, precum 
aceea cu ΔΜΤΡ, se desfăşura pe un spaţiu 
restrâns, fapt ce indică proximitatea emitentului. 
De aici, de la Ienisala,  el vămuia desigur traficul 
naval lacustru, deltaic.

După cum, refugiat în târgul de la Orheiul 
Vechi, marele han al Hoardei de Aur, Abd 
Ullah a bătut în intervalul 1362-1369 monede 
cu legenda Ienghi Sehr (= Oraşul Nou)43, noua 
sa capitală, similar, principele din cetatea ce 
domina Razelmul a numit reşedinţa sa Yeni-
Saleh. Acesta, şi nu altul a fost numele cetăţii.

*
Rezultatele stratigrafice ale cercetărilor 

arheologice anterioare şi cele ale campaniilor 
1991-1999 au plasat în a doua jumătate a se-
colului al XIV-lea nivelul de locuire medievală 
contemporan constructorilor cetăţii.

Relatarea vestitului călător arab Ibn Battuta 
este categorică. Către 1330,  la sud de Babadag, 
se termina imperiul marelui han mongol: “Oraşul 
Baba-Saltîk este cel mai depărtat oraş care 
aparţine turcilor [mongolilor - n.n.]; între acest 
oraş şi începutul imperiului grecilor sunt 18 zile de 
mers printr-un pustiu, cu totul lipsit de locuitori”, 
pustiu în care se recunoaşte cu uşurinţă stepa 

41 DRH, D., I, p. 90.
42 Sergiu Iosipescu, op.cit., p. 108-110.
43 Victor Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, Bucureşti, 1982, 
p. 276; o monedă de acest fel a fost descoperită şi la Enisala.
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Fig.19. Detaliu din harta intitulată Le royaume de Hongrie et des Pays qui en dependoient autrefois, autor Guillaume de 
l`Isle, geograf, 1696 (originalul la Biblioteca Academiei Române).
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mai probabil cu marele asalt otoman la Dunărea 
de Jos şi în Pontul Stâng de la 1419-1420. 
Atunci, înaintea generalizării armelor de foc, 
cetatea a rezistat cu balistele şi arcaşii săi într-
un ultim efort românesc de apărare a ieşirii la 
Marea cea Mare.

Cu ocazia cercetărilor arheologice din anii 
1997-1999 pe podelele unora dintre locuinţele 
din castelul de la Ienisala s-au descoperit câteva 
akcele (monede de argint) bătute de sultanul 
Mehmed al II-lea la Serez şi Edirne. Ele 
corespund unei folosiri temporare a cetăţii în 
vremea marelui război pontic al lui Ştefan cel 
Mare din 1473-1486, când fortificaţia s-a aflat 
pe linia de comunicaţie a forţelor otomane în 
momentul invaziei din 1476. 

Vestitul călător turc Evlija Celebi 
consemnează în trecerea sa pe acolo la 1652 “şi 
cetatea Yeni-Sale, care este înaltă şi aşezată pe 
un deal pietros, dar în ea trăiesc numai ciobanii 
cu oile”47. Astfel la mijlocul secolului XVII 
cetatea Ienisale nu mai prezenta vreo importanţă 
militară în sistemul fortificaţiilor otomane 
ponto-danubiene, într-o vreme când acesta se 
compunea din fortificaţiile Silistrei, Hârşovei, 
Brăilei, Tulcei, Chiliei, Qaraharmanului, şi 
nistriene – Cetatea Albă şi Tighina – care 
constituiau osatura amenajării teritoriul ocupat 
de imperiul sultanilor. 

Sit şi edificiu fără pereche al arheologiei 
şi arhitecturii medievale din România, cetatea 
Ienisala are o însemnătatea decisivă pentru 
organizarea statală medievală a Dobrogei şi 
evoluţia faţadei maritime a Ţării Româneşti, 
impunând nu numai continuarea cercetării 
dar şi folosirea deplină a rezultatelor ei spre 
desăvârşirea restaurării48.

47 Călători străini, vol. VI, p. 391.
48 Sub raport arheologic de primă importanţă este încheierea 
cercetării locuirii medievale din interiorul incintei, capabilă să 
reconstituie şi istoria generală a cetăţii. Cu deosebire săpăturile 
din anii 1997-1999 de la cea de-a treia locuinţă au pus în discuţie 
ultima fază de funcţionare, astfel că aici cercetarea trebuie să 
epuizeze obiectivul, nu fără a cruţa – eventual în sectorul unde 
este amplasat punctul trigonometric actual – rezerva arheologică 
legală.
Cercetarea arheologică şi de parament se impune a fi continuată 
şi la cisternă spre a lămuri modalitatea de acoperire – eventual 
cu boltă de piatră - şi, totodată, sistemul de uluce colectoare ale 
apei de ploaie, printr-o atentă reconstituire a traseului acesto-
ra. Turnul-donjon, poarta, meurtriera de deasupra ei trebuie să 
facă obiectul unui nou studiu de arhitectură militară medievală 
comparată spre a interpreta situaţia existentă şi proiecta conser-
varea şi restaurarea lor. Elemente suficiente permit o restaurare 
a vestigiilor existente care să poată fi cu uşurinţă înţelese de vi-
zitatori. Deasemeni în cazul curtinelor adiacente turnului-don-
jon sunt destule elemente pentru ca urmele drumului de strajă 
să suporte o restaurare corespunzătoare. În cazul turnurilor 2 şi 
3 doar integrarea rezultatelor arheologice obţinute poate oferi 
coerenţă propunerilor de conservare-restaurare. Aceeaşi situaţie 
şi în cazul turnului 4 şi a drumului de strajă de la curtinele 5 şi 
6, aici identificându-se şi începutul unor creneluri. Interpretarea 

dobrogeană, extrem de aridă în evul mediu.
Astfel încât izvoarele diplomatice şi 

narative din prima jumătate a secolului al XIV-
lea, ca şi rezultatele cercetărilor arheologice, 
nu susţin existenţa la Ienisala a unui castel 
bizantin.

Diferenţele de adâncime la care s-au gă-
sit plăcile de mortar, asociate firesc, amenajării 
interioare, au menţinut unele incertitudini cro-
nologice, deşi fragmentele ceramicii provincia-
le bizantine smălţuite îşi aflau analogii cu cele 
descoperite în cetatea de la Păcuiul lui Soare şi 
datate acolo până la finele secolului al XIV-lea. 
Alături de acest element esenţial de datare se 
adaugă consistenţa descoperirilor monetare din 
a doua jumătate a secolului al XIV-lea şi începu-
tul celui de-al XV-lea.

Prima menţiune a denumirii Enisala, în 
osmană Yeni-Sale, adică literar “Aşezarea cea 
Nouă”, se regăseşte în binecunoscuta listă a 
oraşelor – intitulată “Aşa se numesc oraşele 
ruseşti îndepărtate şi apropiate” – redactată la 
curtea mitropolitului Ciprianos al Kievului între 
1387 şi 1392 sau înainte de 139044. În listă, la 
gurile Dunării este pomenit “Нoвoє cєлo”45 (Satul 
Nou), echivalentul slavon, desigur, al turcicului 
Yeni-Sale.

Lista rusă a oraşelor, aşa cum a fost 
redactată reflecta desigur realităţi geografice 
“consolidate” în cunoştinţele oamenilor vremii, 
ceea ce susţine aceeaşi identificare a momentului 
întemeierii cetăţii. 

După una dintre primele cronici universale 
otomane, opera lui Sukrullah bin Sehab-ed-din 
Ahmed, născut la 1388, cetatea nord-dobrogeană 
se numea Ieni-Sale. Pasajul din cronică sună 
astfel: “[Mehmed I Celebi] a pornit de la reşedinţa 
sa din Brusa spre Rumelia, cu gândul de a purta 
război. El s-a îndreptat spre necredinciosul din 
Ţara Românească (Eflak) cel cu gânduri rele. In 
partea aceea se aflau trei cetăţi care din pricina 
ghiaurilor cei fără de minte, fuseseră ruinate. 
El a făcut ca toate trei să înflorească. Una se 
numea Isaccea (Sakci), a doua Ieni-Sale, iar a 
treia se numea Giurgiu (Iorkova)”46. Fragmentul 
cronicii otomane atestă stăpânirea lui Mircea cel 
Bătrân la Ienisala.

Sfârşitul funcţionării cetăţii coincide cel 

44 Alexandru Andronic, Oraşe moldoveneşti în secolul al XIV-
lea în lumina celor mai vechi izvoare ruseşti, în „Romanoslavi-
ca”, 11, 1965, p. 208.
45 Ibidem, p. 216.
46 Cronici turceştiprivind Ţările Române, vol. I, Bucureşti, 
1966, p. 32.
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cercetărilor arheologice şi de parament a laturei sud-vestice im-
plică o restudiere a opţiunii de conservare şi restaurare în sensul 
introducerii unui contrafort şi deci a fragmentării curtinei 7. În 
cursul campaniilor din 1994, 1998, 1999, dezvelirea în proporţie 
de cca 2/3 a incintei exterioare a oferit noi rezultate ce introduc 
în proiectul de conservare-restaurare amenajarea a două poterne 
şi totodată fundamentează posibilitatea existenţei – şi deci a re-
facerii – a două asemenea accese şi în curtinele cetăţii. Locuirea 
în spaţiul din afara cetăţii până la incinta exterioară, un adevărat 
Zwinger, nu a fost decât incipient cercetată. Or, spre o tratare 
egală se impune cercetarea arheologică măcar a unei părţi a lo-
cuirii de aici, evidenţierea, posibilă, a unor locuinţe şi conserva-
rea lor sub formă de ruine.

The study presents some of the results of the 
archaeological researches made by the authors 
during 1991-1999 necessary for the conservation 
and restauration project of the Enisala castle. The 
archaeological artefacts, especially the glazed 
pottery with human figures dressing according 
the 1340’ years fashion and with monograms 
is analized in conection with the narative and 
diplomatic sources, by this means being possible 
to fixed at the beginning of the second half of 
the 14th century the foundation of the castle. 
After the authors researches this foundation was 
connected with the presence on the marimime 
Danube of „Demetrius, princeps tartarorum”, 
evoqued by a privilege from 1368 emmited by 

Louis I of Anjou, king of Hungary. One of the 
important question of authors’ investigation 
– the name of the fortress – essential for the 
understanding of the historical sources and the 
archaeological results is performed by the study 
of the medieval and modern cartographic sources 
as the nautical maps from the begining of the 
14th century, due to Petrus Vesconte, and „The 
Greek Itinerary”, compiled and published by 
Dimitrios Tagias. Evan if both named Bambola 
a place on the west bank of the Razelm Lake, the 
authors consider that the real name of the castle 
was Yeni-sale, from its foundation in the years 
´60 of the 14th century.

Abstract
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Cristofi CerChez, un arhiteCt buCureştean uitat

ruxandra nemţeanu

Cristofi Cerchez (1872-1955)1 după ce a 
terminat şcoala de Drumuri şi Poduri, din cadrul 
Politehnicii din bucureşti, a plecat ca bursier în 
1895 să studieze arhitectura la şcoala specială de 
arhitectură din Milano. absolvă şcoala în 1898, 
după care revine în bucureşti şi proiectează aici 
în special locuinţe unifamiliale. 

„toţi spuneau că talentul lui se manifestase 
cu mai mult succes în casele de mici dimensiuni, 
în stil românesc, cu înflorituri, pline de viaţă, 
care deseori păreau că te invită să le locuieşti şi 
să fii fericit, aşa cum păreau ele”2. 

una din primele sale vile a fost un hibrid 
arhitectural, dar de mare valoare, Vila dr. 
Minovici, care aduce ca volumetrie cu bufetul de 
la şosea a lui ion Mincu, dar adoptă decoraţiile  
din vocabularul stilistic neoromânesc promovat 
de arhitectul Petre antonescu. 

Vila Dr. Minovici a fost clădită în 1910, 
iar arhitectul Cristofi Cerchez a fost atât 
proiectantul, cât şi constructorul acestei case. 
el a realizat-o gratuit pentru prietenul lui dr. 
nicolae Minovici, amândoi fiind atraşi de arta 
1 n. Georgescu şi Cr. Cerchez Colbazi, Cristofi  Cerchez, în Mari  
arhitecţi, ed. Meridiane, bucureşti 1981, p. 80-88. s-a născut la 
bolintin Deal, Giurgiu, la 5 iulie 1872, a murit la bucureşti la 
15 ianuarie1955). 
2 simona Condurăţeanu, Arhitecţii şi mediul în care  au trăit, 
în Povestea Caselor, uniunea arhitecţilor din românia, editura 
simetria, bucureşti, 1999, p. 187-193.

Vila Dr. Minovici, 1910, str. Minovici nicolae nr. 1, 
sector 1, bucureşti - foto biblioteca academiei române 

- stampe

veche românească. 
După îndelungi documentări prin ţară, 

în demersul de surprindere a unor elemente de 
stil naţional neutilizate până la acel moment, 
demers inoculat de profesorul său, arhitectul şi 
restauratorul italian Camillo boito3 la şcoala 
specială de arhitectură din Milano, Cristofi 
Cerchez a găsit  formula arhitectonică a casei 
de boiernaş de la oraş, care a devenit modelul de 
referinţă pentru proiectele sale de vilă urbană. 
Modelul lui apare în replică la modelul “revival” 
mânăstiresc practicat pe scară largă la acel 
moment de alţi arhitecţi în stilul neoromânesc 
al vilelor. acest tip de case cu două niveluri, 
aparţinînd vechilor boieri sau negustorilor mai 
înstăriţi din târguri, se compunea dintr-un parter 
de înălţime redusă şi un etaj generos cu o prispă 
cu arcaturi din lemn sau geamlâc.
3 Camillo boito (1836-1914) se naşte la roma, din mamă 
poloneză şi tată italian, fratele său fiind arrigo boito, celebru 
pentru libretele operelor lui G. Verdi. Camillo boito studiază la 
Padova şi la accademia di Venezia, devine profesor de arhitectură 
la accademia delle belle arte di brera şi la Politehnica din 
Milano. În 1859, războiul dintre austria imperială şi tânărul regat 
al italiei, l-a făcut pe Camillor boito să părăsesască Veneţia  şi 
să se instaleze la Milano, oraş pe care nu-l va mai părăsi până la 
moarte. Profesor la şcoala de arhitectură din Milano, va forma 
mai multe generaţii de studenţi. Ca membru în diferite asociaţii şi 
comisii, ca autor de publicaţii de specialitate de mare reputaţie, va 
deschide porţile şcolii de arhitrecură pentru studenţii veniţi atât 
din italia cât şi din europa Centrală şi de est.

Casa Candiano, 1911 (fostă aleea Modrogan nr. 19), azi 
str. rabat, înainte de a fi bombardată - foto biblioteca 

academiei române - stampe
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Pasionat de acest fel de case, pe care le 
considera autentic orăşeneşti, Cristofi Cerchez 
le-a cercetat multă vreme, le-a schiţat şi 
fotografiat acolo unde mai existau la târgovişte, 
la Piteşti, la Câmpulung-Muscel, la râmnicu-
Vâlcea, precum şi la cele câteva rămase în 
Capitală. Din păcate s-au păstrat prea puţine 
schiţe şi fotografii executate de arhitect din acea 
perioadă.

În bucureşti, la data când arhitectul 
cerceta tipologia acestor locuinţe, mai exista un 
număr semnificativ; azi o parte din aceste case 
au dispărut, din păcate: Casa Moruzi din Calea 
Victoriei sau Casa Ciurcu din strada Labirint. 
Dintre acestea, astăzi mai există Casa Melic 
din strada spătarului sau Casa de târgoveţ, din 
Calea şerban Vodă nr. 33. Cristofi Cerchez este 

puternic impresionat de formele simplificate, 
caracteristice caselor de târgoveţ şi de existenţa 
lor într-un trecut nu prea îndepărtat, când 
umpleau târgurile. 

Detaliile faţadelor, ornamentaţia lor, este 
deosebită faţă de cele aflate la biserici şi mănăs-
tirile din evul mediu, precum şi faţă de cele ale 
caselor ţărăneşti din zona muntenească rurală. 
Cristofi Cerchez studiază cu multă atenţie fie-
care detaliu şi material utilizat la aceste puţine 
exemplare rămase. el descoperă compoziţia 
subtilă a distribuţiei golurilor de formă dreptun-
ghiulară, ce străpung masa alb-văruită a faţade-
lor; raportul volumului parter-etaj, în care etajul 
are camere principale - dimensionate corespun-
zător unui piano nobile şi luminate prin prispă 
- iar parterul este scund, cât mai blindat, care, în 

Casa Melik, str. spătarului nr. 22, sector 2, bucureşti - foto r. nemţeanu, 2009

Casa hindlijan - faţada principală şi planul etajului casei cu grădină din str. artui Gridiker nr. 4, 
Plovdiv, bulgaria din “bulgarian Villas, sofia 2000”, p. 203
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afara uşii de intrare, deschide câteva ferestre rar 
distribuite, mărunte, adesea întărite cu grilaje 
groase de fier. ferestrele sunt de formă drept-
unghiulară, doar uşa de la intrarea de la parter 
reia forma semicercului, după modelul intrării 
la gârliciul conacelor boiereşti.

Cristofi Cerchez îşi propune să reînvie 
arhitectura orăşenească autohtonă, să încerce 
o reactualizare a acestui stil de care se simte 
atras şi pe care îl consideră drept cel mai nimerit 
pentru vila “rustică” a bucureşteanului. În spiritul 
acestor căutări, arhitectul a creat o pleiadă de 
vile, remarcabile prin personalitatea lor, insolite 
în context şi totuşi integrate în parcelările unde 
au fost construite. schema funcţională a oricărei 
vile concepute în stilul său arhitectural specific 
a fost cea dată de modernitatea şi confortul 
necesar unei locuinţe contemporane, fără rabat 
de la normele de igienă sau utilităţi.

următoarea casă construită, tot un hibrid, 

dar în care se disting germenii viitoarei sale 
concepţii arhitecturale, este Casa zentler, din 
str. Mântuleasa nr. 10, bucureşti. Construită cam 
în acelaşi timp, 1910, cu vila n. Minovici, pe 
un teren de mici dimensiuni, era considerată o 
clădire destul de impozantă pentru acele vremuri. 
Compusă dintr-un parter şi cu un singur etaj, 
construită cu ziduri groase de cărămidă, casa 
zentler are învelitoarea din ţiglă smălţuită verde 
închis, culoare mult studiată de arhitect. Pe faţada 
dinspre strada Mântuleasa, la etaj, se desfăşoară 
un cerdac cu stâlpi din lemn simplu lucraţi, legaţi 
între ei cu o balustradă de lemn, simplă, dar 
lucrată de o mână de meşter. un balcon din acelaşi 
material, pe console şi cosoroabe cu tăieturi 
prelucrate aduce un motiv decorativ nou ce dă 
importanţa cuvenită unei încăperi de destindere 
reprezentative. 

În 1911, se va construi locuinţa lui 
Candiano Popescu în bucureşti, o vilă de 

Casa zentler, str. Mântuleasa nr. 10, sector 2, bucureşti - foto r. nemţeanu, 2009

Casa stanovici, str. remus nr. 6, sector 3, bucureşti, 1912 - foto r. nemţeanu, 2009



128

dimensiuni importante, pe un teren mare în 
Parcul filipescu, în aleea Modrogan nr. 19, 
în faţa unui squar. Candiano Popescu fiind 
ploieştean, cunoştea răspândirea acestor, case 
vechi de boiernaşi de târg şi treptata lor dispariţie 
şi şi-a dorit o vilă în acest stil. Din păcate, unul 
din bombardamentele aeriene din ultimul război 
a distrus partea dinspre sud-est a clădirii, precum 
şi turnul frumos proporţionat acoperit de olane 
vechi.

În 1912, încă nu se terminase Casa 
Candiano, când începe Casa stanovici din 
strada remus nr.6, din bucureşti, în acelaşi stil 
caracteristic lui Cristofi Cerchez.

După Primul război Mondial, arhitectul 
dorea să aibă o locuinţă proprie, pe care o şi 
construieşte în anul 1926, în bucureşti, pe 
strada sf. ştefan 13. De dimensiuni reduse, 
clădirea este alcătuită dintr-un parter şi un etaj, 
în stil gorjean4. faţada principală spre stradă se 
înscrie în tipologia aceleiaşi arhitecturi vechi de 
târgoveţ. etajul are un cerdac pe stâlpi de lemn, 
rezemaţi pe o balustradă de zid tencuit. Întreaga 
construcţie este adăpostită de streaşina lată de 
scânduri de lemn vopsite brun închis. Cristofi 
Cerchez a locuit aici numai până în 1933, când a 
fost nevoit să o părăsească.

Casa eufrosina Mătăsaru, str. Porumbaru 
nr. 12, bucureşti. După primul război mondi-
al, arhitectul Cristofi Cerchez reia proiectele de 
vile în stil neoromânesc, dar la vile de mai mică 
amploare. astfel, în 1929, în strada Porumbaru 
nr. 125, Cristofi Cerchez construieşte Casa eu-
frosina Mătăsaru de care va spune mai târziu că 

4 Ibidem. 
5 P.G.M.b.- D.s.a.a., fond Primăria sectorului i Galben, 
Dosar nr. 460/1932, Construcţie str. Porumbaru nr.12, proprietar 
eufrosina Mătăsaru.

Casa Cerchez str. sf. ştefan nr. 13, sector 2, bucureşti - foto ruxandra nemţeanu, 2009

“este o copie fidelă a caselor vechi pe care le-am 
întîlnit la Câmpululng Muscel, la târgovişte şi 
în argeş”6. este ridicată în Parcelarea Porumba-
ru - azi denumită uruguay. 

Parterul este de fapt un demisol ieşit din 
pamânt, destinat anexelor gospodăreşti şi care 
cuprinde pivniţă, spălătorie, wc de serviciu şi 
două camere de serviciu. accesul se face la 
partea din spate direct din curte sau printr-o 
scară de serviciu aflată în spatele casei. etajul, 
un hoch-parter, conţine camerele propriu-zise 
ale locuinţei. La el se urcă din curte direct prin 
intermediul unei scări, care dă într-un vestibul. 
Din vestibul se intră în salon şi sufragerie, care 
comunică între ele, şi se mai intră în primul 
dormitor. Din primul dormitor se intră în a doua 
cameră care comunică cu oficiul bucătăriei şi 
baia apartamentului. Paralel cu camerele se 
desfăşoară circulaţia secundară, oficiu cu cămară, 

6 simona Condurăţeanu, op. cit., p. cit. 

Casa eufrosina Mătăsaru (1932), str. Porumbaru nr. 12 
nr. 22, sector 2, bucureşti - foto “Mari arhitecţi”, 

ed. Meridiane 1981
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autorizaţie construire Casa Mătăsaru 
(1932), str. Porumbaru nr. 12

Planşă din Dosarul de autorizare a Casei Mătăsaru, str. Porum-
baru nr. 12 - arhiva Municipiului bucureşti, fond PMb - sth. 

(Dosar 460/1932) 

Casa Mătăsaru, foto r. nemţeanu, 2009 Casa Mătăsaru - detaliu, foto r. nemţeanu, 2009

sufragerie, wc de serviciu şi bucătărie. Cele două 
circulaţii paralele se închid într-un sas şi o scară 
de serviciu, cu acces spre unica baie. scara de 
serviciu face legătura cu demisolul. salonul, spre 
stradă are ieşire spre un cerdac-terasă, cu parapeţii 
de zidărie frumos decoraţi, în faţada spre stradă şi 
laterală, din curte.

faţada principală, de la stradă este la patru 
metri în interiorul curţii de la aliniamentul stră-
zii, conform regulamentului urbanistic al parce-
lării. În acelaşi timp, vila are parterul retras şi 
faţă de faţada etajului, care iese în consolă, peste 
acesta. Cerdacul, mai scund decât restul clădi-
rii, ocupă aproape întreaga faţadă de la stradă şi 
are stâlpii de lemn frumos sculptaţi şi parapeţii 
din zidărie decoraţi la exterior cu un panouri cu 
elemente florale din stuc. este, de altfel detaliul 
nelipsit al vilelor sale, care înnobilează faţada. 
streaşina este lată, din scânduri fălţuite. Parterul 
este marcat în faţadă cu două arcuri în plin cin-
tru, în care se deschide uşa de intrare principală, 

uşă grea, plină, iar alături de ea o fereastră pen-
tru iscodit vizitatorii. iniţial, un gard de lemn, cu 
stâlpi şi scânduri cioplite, completa pitorescul 
acestei construcţii; azi, din păcate, acesta a fost 
schimbat într-un mod nefericit. Vila este destul 
de insolită în peisajul urban şi cu toate acestea 
are o soră geamănă, tot în bucureşti.

Vila din str. arh. D. hârjeu nr. 18, aflată în 
Parcelarea Călăraşi, este o copie, dar în oglindă, 
a vilei din strada Porumbaru nr. 12 şi este o 
descoperire a autorului acestor rânduri. biografii 
arhitectului nu pomenesc nimic de această vilă, 
iar literatura de specialitate o ignoră complet. am 
descoperit-o întâmplător, locuind în apropierea 
ei. Probabil refolosirea aceluiaşi proiect, chiar 
dacă era în oglindă, a fost stânjenitoare pentru 
arhitect, deşi alţi arhitecţi, ca statie Ciortan, nu 
se sfiiau să declare această multiplă folosire.

În afară de ultima lucrare pomenită, restul 
sunt imobile declarate monumente istorice şi 
protejate prin lege. Vila din str. arh. D. hârjeu 
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Planşe din Dosarul de autorizare a Casei Mătăsaru, str. Porumbaru nr. 12 - arhiva Municipiului bucureşti, 
fond PMb - sth. (Dosar 460/1932), 
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str. arh. D. hârjeu - Plan parcelare 1921

Casa str. arh. D. hârjeu nr. 18 - foto r. nemţeanu, 2009

Casa str. arh. D. hârjeu nr. 18 - Detaliu 
- foto r. nemţeanu, 2009

este în zonă construită protejată, într-o parcelare 
istorică, protejată la rândul ei. arhitectul Cristofi 
Cerchez a mai ridicat şi alte locuinţe în stilul sau 
personal, asemănătoare celor amintite aici, care 
necesită un alt studiu. 

Din păcate stilul său a trecut mult timp 
neobservat, motivat şi de faptul că aceste locuinţe 
de târgoveţ aveau răspândire şi în aria balcanică, 
nu numai în Muntenia. De aici reticenţa edililor 
de a promova o variantă de stil cu patent mai 
puţin local. şi în bulgaria întâlnim astfel de 
case orăşeneşti de negustori şi care explică 
interferenţele culturale geografice.
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III

Sumarele periodicelor dedicate 
monumentelor iStorice (1908-2008)
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revenim cu prezentarea sumarelor 
periodicelor ce s-au ocupat de-a lungul unui secol 
de monumentele istorice. În Buletinul Comisiei 
Monumentelor Istorice pe 2008 am prezentat 
reperele legislative, denumirile şi intervalele de 
timp în care au apărut periodicele, componenţa 
colegiilor de redacţie, o serie de autori de 
articole şi sumarele BCMI pe anii 1990-2007. În 
continuare publicăm lista completă a sumarelor 
buletinelor şi revistelor monumentelor istorice 
(1908-2008). Reamintim că între anii 1946-
1957 şi 1959-1969 apariţia publicaţiilor a fost 
întreruptă, iar în anul 2004 nu s-a publicat 
Revista Monumentelor Istorice.

Dintre studiile şi articolele publicate în 
buletinul sau în revista monumentelor,  menţio-
năm câteva din cele mai cunoscute şi valoroase 
lucrări, frecvent cercetate de specialiştii în mo-
numente istorice: cercetările şi studiile referitoa-
re la restaurarea Bisericii Sf. Nicolae-Domnesc 
din Curtea de Argeş (BCMI/1917-1923), cele-
brele studii ale lui George Balş despre bisericile 
moldoveneşti (BCMI/1925, 1928 şi 1933), cele 
patru volume privind evoluţia arhitecturii în 
Muntenia, publicate de Nicolae Ghika-Budeşti 
(BCMI/1927;1930;1932;1936), primele cerce-
tări privind bisericile de lemn din Maramureş, 
publicate de Victor Brătulescu (BCMI/1941). 

Sumarele periodicelor dedicate 
monumentelor iStorice (1908-2008)

(Bcmi, Bmm, Bmi, rmm-mia, rmi)

Iuliu Şerban

numeroasele articole ale lui nicolae iorga pu-
blicate în BCMI se regăsesc în perioada 1908-
1942, iar cercetările lui Virgil Drăghiceanu sunt 
tipărite  de-a lungul anilor 1909-1934. 

După al doilea război mondial, Radu 
Creţeanu publică mai puţin cunoscutul articol 
referitor la culele şi casele întărite din România. 
Lucrarea va apărea în  Buletinul Monumentelor şi 
Muzeelor, publicaţie efemeră, editată de Comisia 
Monumentelor din Academia Română (1958). 
Din acelaşi Buletin al Monumentelor  remarcăm 
studiul arhitectonic al arh. Eugenia Greceanu, 
referitor la casa lui Udrişte Năsturel din Herăşti, 
cât şi studiul istoricului Oliver Velescu pentru 
castelul Corvineştilor din Hunedoara.

În Buletinul Monumentelor Istorice 
nr. 3/1971, Vasile Drăguţ publică articolul 
“Picturile bisericii Sântămărie Orlea – cel 
mai vechi ansamblu mural din ţara noastră”. 
Restaurarea hanului Manuc prilejuieşte apariţia 
(BMI nr. 2/1972) articolelor referitoare la 
cercetărilor arheologice (Panait I. Panait) şi 
ale celor arhitectonice (Constantin Joja). În 
BMI nr. 3/1972, Ştefan Balş prezintă în sinteză 
restaurarea din perioada interbelică a bisericii 
Creţulescu din Bucureşti. O serie de studii privind 
cercetările aerofotografice de la Noviodunum, 
Histria, Slava Rusă şi Enisala sunt publicate 
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de Al. Simion Ştefan (BMI nr. 1/1973; RMM-
MIA nr. 2/1975; nr. 1 şi nr. 2/1977). În Revista 
Monumentelor şi Muzeelor-Monumente Istorice 
şi de Artă (RMM-MIA), nr. 1/1978, sunt publicate 
rezultatele cercetărilor interdisciplinare de la 
Streisângeorgiu (printre semnatarii articolelor îi 
întâlnim pe Radu Popa, Vasile Drăguţ, Şerban 
Popescu-Dolj, Oliviu Boldura). Gh. Curinschi-
Vorona publica în RMM-MIA (nr. 1/1984; nr. 
2/1985; nr. 1/1986) o serie de studii despre 
arhitectura comparată. Peter Derer propunea (în 
RMM-MIA, nr.1/1983) o “ipoteză de studiu”- 
Rezervaţia orăşenească Calea Moşilor. Lucrările 
de translaţie a monumentelor din Bucureşti 
(Schitul Maicilor, biserica Olari, biserica şi 
clopotniţa Mihai Vodă, biserica Sf. Ilie-Rahova) 
sunt descrise de Eugeniu Iordăchescu în articolele 
din RMM-MIA, nr. 1/1983 şi nr. 2/1986.

După 1990, în nou înfiinţatul Buletin al 
Comisiei Monumentelor Istorice, radu Sc. 
Greceanu publica Indicii bibliografici pentru 
BCMI (1908-1945) şi ACMI (1914-1915, 1942-
1943). Lucrarea, a cărei utilitate nu vom înceta 
s-o menţionăm, apărea în BCMI nr. 3-4/1990, 
în nr.1/1991 şi nr. 2/1992. din numeroasele ar-
ticole publicate de Gheorghe I. Cantacuzino le 
amintim pe cele referitoare la cercetările arhe-
ologice din zona ansamblului Stelea-Târgovişte 
(RMM-MIA nr. 2/1984), pe cele de la mănăstirea 
probota (RMI nr. 1-2/1997) şi cele referitoare la 
vestigiile din vechea reşedinţă voievodală din 
Câmpulung (RMI nr. 1-2/2001-2003). reper-
toriul monumentelor din Bucureşti, realizate 
de sculptorii Storck, este publicat în BCMI nr. 
1-2 şi 3-4/1995, sub semnăturile lui Adrian-Sil-
van Ionescu, Teodora Speranţia-Diaconescu, 
Lucian Maşek, Alexandru Seferovici. În Revis-

ta Monumentelor Istorice (RMI) nr. 2/1991 şi nr. 
1/1992, Constantin Pavelescu expune conceptele 
de consolidare a monumentelor istorice. nicolae 
Vlădescu descrie restaurarea palatului Cotroceni în 
RMI nr. 1-2/1997. Cu ocazia restaurării Primăriei 
vechi din Sibiu s-au publicat (BCMI nr. 1-4/1997) 
o serie de cercetări interdisciplinare. În BCMI nr.1-
2/1998 sunt prezentate Cartele şi Convenţiile in-
ternaţionale privind conservarea şi restaurarea 
monumentelor istorice. Materialele şi tehnicile de 
construcţie documentate arheologic la monumen-
tele din Ţara Românească (sec. XVI-XVII) sunt 
prezentate de Dana Mihai în BCMI nr. 1-4/1999 
şi RMI nr.1/2001-2003. Cu ocazia restaurării Co-
loanei fără sfârşit din Târgu Jiu, întâlnim articolele 
(BCMI nr. 1-4/2000) semnate de Mircea Crişan şi 
Dorin Dănilă. Monumentele istorice româneşti în-
scrise  în lista patrimoniului mondial ne sunt pre-
zentate de Josef Kovacs în RMI nr. 1-2/2005. noi 
contribuţii privind cercetarea şi restaurarea pictu-
rilor murale de la bisericile din nordul moldovei 
sunt aduse de Oliviu Boldura şi Tereza Sinigalia în 
RMI. nr. 1-2/2007. 

Pentru înlesnirea găsirii unor informaţii su-
plimentare din anumite articole, cum ar fi de pildă 
numele unui monument care nu apare în titlul, dar 
despre care este vorba de fapt în substanţa artico-
lului, am introdus între paranteze date lămuritoare, 
care pot constitui un început şi un stimulent pentru 
o viitoare lucrare de indici bibliografici.

În încheiere, întrucât o bună parte din 
revistele şi buletinele monumentelor istorice sunt 
degradate, propunem din nou urgenta lor scanare 
şi arhivare digitală.
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Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice

An Autor Titlu articol Pag.
1908, anul i *** Cuvinte începătoare p. 5

1908, anul i Alexandru Lapedatu Mănăstirea Comana. Note istorice p. 9

1908, anul i Nicolae Ghika-Budeşti Mănăstirea Comana. Note arhitectonice şi lucrări 
noi

p. 22

1908, anul i Alexandru Lapedatu Raport cu privire la lucrările Comisiunii 
monumentelor istorice în 1907

p. 29

1908, anul i Alexandru Lapedatu Cronică. Noi monumente istorice p. 47

1908, anul i Alexandru Lapedatu Mănăstirea Hurezi – Note istorice p. 53

1908, anul i Alexandru Lapedatu Portretele murale de la Hurezi - Descriere p. 73

1908, anul i nicolae Gabrielescu Biserica Stelea din Târgovişte p. 79

1908, anul i Alexandru Lapedatu Noi monumente istorice - Mănăstirea Chlincea 
(Hlincea)

p. 87

1908, anul i Alexandru Lapedatu Cronică. Din lucrările Comisiunii Monumentelor 
istorice în anul 1908

p. 90

1908, anul i Alexandru Lapedatu Biserica cea mare a mănăstirii Cozia p. 92

1908, anul i Alexandru Lapedatu Expoziţia Şcoalei naţionale de Arhitectură p. 92

1908, anul i Alexandru Lapedatu Noi inscripţii de la Comana p. 93

1908, anul i Alexandru Lapedatu Schiturile şi metoaşele mănăstirii Bistriţa din 
Vâlcea

p. 94

1908, anul i Alexandru Odobescu Schiturile şi metoaşele mănăstirii Bistriţa din 
Vâlcea (Bolniţa, Schitul Păpuşa, Schitul de sub 
Piatră, Schitul Mănăileşti)

p. 101

1908, anul i Alexandru Lapedatu Biserica din Bălteni. I. Note istorice p. 107

1908, anul i nicolae iorga Biserica din Bălteni. II. Note descriptive p. 112

1908, anul i toma t. Socolescu Biserica din Bălteni. III.Note arhitectonice p. 114

1908, anul i abgar Baltazar Frescurile de la biserica Colţea din Bucureşti p. 120

1908, anul i Alexandru Lapedatu Din lucrările Comisiunii Monumentelor Istorice  
în 1908

p. 133

1908, anul i Alexandru Lapedatu Serbarea dela mănăstirea Probota (31 august 
1908)

p. 135

1908, anul i ion Vulcan Mănăstirea Hurezi. Descriere generală 
arhitectonică

p. 141

1908, anul i ion Vulcan Schitul Sf. Ştefan dela Hurezi. Note arhitectonice p. 149

1908, anul i Alexandru Lapedatu  Portretele murale de la Hurezi. Descriere (a doua 
serie)

p. 156

1908, anul i Alexandru Lapedatu Noi monumente istorice - Biserica din Ludeşti p. 161

1908, anul i Alexandru Lapedatu Un vechiu epitaf şi o nouă inscripţie de la Probota p. 166

1908, anul i Alexandru Lapedatu Raport cu privire la lucrările Comisiunii 
monumentelor istorice în 1908

p. 169

1908, anul i Alexandru Lapedatu Cronică - Din lucrările Comisiunii Monumentelor 
istorice

p. 187
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1908, anul i Alexandru Lapedatu Mănăstirea Radu Vodă şi Biserica Bucur din 
Capitală

p. 189

1909, anul ii Alexandru Lapedatu Mănăstirea lui Aron-Vodă din ţarina Iaşilor – 
note istorice

p. 5

1909, anul ii Nicolae Ghika-Budeşti Mănăstirea lui Aron-Vodă din ţarina Iaşilor – 
Descriere arhitectonică

p. 19

1909, anul ii Nicolae Ghika-Budeşti Mănăstirea Hurezi – Biserica cea mare p. 23

1909, anul ii abgar Baltazar Decoraţiunile dela Paraclisul Mitropolitan din 
Bucureşti

p. 33

1909, anul ii Alexandru Lapedatu Din posesiunile Domnilor noştri în Ardeal: Vinţul 
şi Vurperul

p. 40

1909, anul ii Alexandru Lapedatu Cronică - Din lucrările Comisiunii Monumentelor 
istorice în anul 1909

p. 45

1909, anul ii constantin moisil Un “Mithreum” în Dobrogea p. 46

1909, anul ii Ion D. Trajanescu Raport despre lucrările de restaurare a Mănăstirii 
Hurezi

p. 46

1909, anul ii Alexandru Lapedatu Antichităţile dela Baia – I. Note istorice p. 53

1909, anul ii Nicolae Ghika-Budeşti Antichităţile dela Baia – II. Note arhitectonice şi 
lucrări noi

p. 65

1909, anul ii abgar Baltazar Frescurile dela Hurezi – Biserica cea mare p. 73

1909, anul ii constantin moisil Cetăţi romane la Dunărea de Jos – Pe braţul 
Sf. Gheorghe (Din “Escursiuni arheologice în 
Dobrogea”)

p. 85

1909, anul ii *** Cronică – Câteva cuvinte de lămurire cu privire la 
conservarea monumentelor

p. 93

1909, anul ii *** În cestiunea fondurilor de restaurări p. 94

1909, anul ii Alexandru Lapedatu Din lucrările Comisiunii p. 95

1909, anul ii Virgil Drăghiceanu Curţile domneşti Brâncoveneşti: I. Doiceşti p. 101

1909, anul ii constantin moisil Din tesaurul arheologic al Dobrogei: I. O nouă 
diplomă militară romană

p. 113

1909, anul ii Alexandru Lapedatu Două noi inscripţii dela Comana – Notiţă 
epigrafică

p. 120

1909, anul ii abgar Baltazar Frescurile dela Hurezi – Biserica cea mare p. 123

1909, anul ii Nicolae Ghika-Budeşti Clopotniţa dela Păpăuţi (Popăuţi) p. 133

1909, anul ii Ion D. Trajanescu Mănăstirea Hurezi – Chiliile dela miază-noapte – 
descriere

p. 137

1909, anul ii Ion Kalinderu Necrolog – Gr. G. Tocilescu p. 141

1909, anul ii *** Din lucrările Comisiunii p. 143

1909, anul ii *** Necrolog – A. Baltazar p. 144

1909, anul ii *** Din tesaurul arheologic al Dobrogei p. 144

1909, anul ii Virgil Drăghiceanu Curţile domneşti Brâncoveneşti: II. Mogoşoaia p. 149
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1909, anul ii constantin moisil Din tezaurul arheologic al Dobrogei - II. 
Antichităţi creştine din Istros

p. 165

1909, anul ii Nicolae Ghika-Budeşti Mănăstirea Hurezi – Paraclisul p. 171

1909, anul ii Ion D. Trajanescu Mănăstirea Hurezi – Foişorul lui Dionisie 
Bălăcescu

p. 175

1909, anul ii Alexandru Lăaedatu Raport general cu privire la lucrările Comisiunii 
monumentelor istorice în 1909

p. 181

1909, anul ii Nicolae Ghika-Budeşti, 
Ion D. Trajanescu Restaurarea Mănăstirii Hurezi – Lucrările din 

1909 (memoriu)

p. 191

1910, anul iii Spiridon P. Cegăneanu Din odoarele bisericeşti ale Muzeului Naţional p. 1

1910, anul iii abgar Baltazar Frescurile dela Hurezi – Bolniţa şi trapeza p. 11

1910, anul iii Nicolae Ghika-Budeşti Biserica Domnească din Târgovişte p. 17

1910, anul iii constantin moisil “Bisericuţele” (dobrogene) p. 29

1910, anul iii Ion D. Trajanescu Mănăstirea Dintr’un Lemn şi Mănăstirea Govora 
– Descrieri generale arhitectonice

p. 35

1910, anul iii Ion D. Trajanescu Releveul (secţiuni) bisericii mari a  Mănăstirii 
Hurezi (completare la articolul lui N. Ghika-
Budeşti din BCMI, 1909, fasc.5, p. 23-32)

p. 42

1910, anul iii Spiridon P. Cegăneanu Ceva cu privire la Meşterul Manole p. 44

1910, anul iii Virgil Drăghiceanu Comunicări – Noi pietre de la Doiceşti p. 48

1910, anul iii constantin moisil Comunicări – Călăuză arheologică-preistorică 
în Transilvania. Sarcofagul dela Niculiţel 
(Dobrogea). Mormântul antic dela Măcin.

p. 48

1910, anul iii Virgil Drăghiceanu Curţile domneşti Brâncoveneşti: III. Potlogii p. 49

1910, anul iii Ion D. Trajanescu Bolniţa Mănăstirii Hurezi: Biserica-Foişorul-
Chiliile. Descriere arhitectonică

p. 71

1910, anul iii constantin moisil Din tez aurul arheologic al Dobrogei - III. 
Sarcofagiile de piatră

p. 81

1910, anul iii Alexandru Lapedatu Baia domnească din Târgovişte – Câteva 
însemnări istorice

p. 89

1910, anul iii constantin moisil Unde a fost vechiul Halmyris ? p. 93

1910, anul iii constantin moisil Comunicări: Noi inscripţii din Dobrogea. Monede 
vechi romane la Tulcea.

p. 95

1910, anul iii Virgil Drăghiceanu Comunicări: Antichităţile din Afumaţi (Ilfov) p. 95

1910, anul iii Orest Trafrali Bibliografie: Monumentele bizantine din Mistra 
(Gabriel millet, Monuments byzantins de Mistra, 
paris, 1910)

p. 96

1910, anul iii nicolae iorga Ştefan cel Mare şi Mănăstirea Neamţului p. 97

1910, anul iii Alexandru Lapedatu O biserică a lui Ştefan cel Mare în Ţara 
Românească

p. 107

1910, anul iii Virgil Drăghiceanu Vechea biserică de lemn din Grămeştii Vâlcei p. 110

1910, anul iii constantin moisil Privire asupra antichităţilor preistorice ale 
României – Istoricul cercetărilor preistorice

p. 115

1910, anul iii constantin moisil Staţiunile preistorice p. 118
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1910, anul iii Virgil Drăghiceanu Ruina Sf. Împăraţi din Târgovişte – Note istorice p. 125

1910, anul iii Nicolae Ghika-Budeşti Ruina Sf. Împăraţi din Târgovişte – Note 
arhitectonice

p. 127

1910, anul iii dimitrie dan Biserica Sf. Gheorghe din Suceava p. 134

1910, anul iii *** Comunicări: Decret regal pentru Palatul de la 
potlogi

p. 140

1910, anul iii George murnu Comunicări – Cronica săpăturilor arheologice 
dela cetatea tropaeum-adamclisi în 1910

p. 140

1910, anul iii constantin moisil Comunicări – Stâlpi miliari romani găsiţi în satul 
Garvăn (jud. Tulcea)

p. 141

1910, anul iii Alexandru Lapedatu Comunicări – Relaţiune despre câteva 
monumente ale Iaşilor la 1672

p. 143

1910, anul iii e. minea Comunicări – Un pictor român în secolul al XVI-
lea

p. 143

1910, anul iii Virgil Drăghiceanu Comunicări – Podul lui Socol din Cornăţel p. 144

1910, anul iii Ioan D. Trajanescu Schitul Sf. Apostoli de pe lângă Mănăstirea 
Hurezi

p. 145

1910, anul iii George murnu Noi săpături în Cetatea Tropaeum (1910) p. 155

1910, anul iii Alexandru Lapedatu Biserica din Vădeni – Note istorice (După Al. 
Ştefulescu: Gorjul istoric şi pitoresc)

p. 162

1910, anul iii Nicolae Ghika-Budeşti Biserica din Vădeni – Note arhitectonice şi lucrări 
noi

p. 164

1910, anul iii constantin moisil Privire asupra antichităţilor preistorice ale 
României – Staţiunile preistorice din Moldova şi 
dobrogea

p. 171

1910, anul iii Alexandru Lapedatu Două vechi cetăţi româneşti: Poenarii şi 
Dâmboviţa – Schiţe istorice

p. 177

1910, anul iii dimitrie onciul Comunicări – Raport despre Schitul Goleşti de 
lângă Câmpulung

p. 190

1910, anul iii Ion Grămadă Comunicări – Hanul “La Cerbul de Aur” din 
Viena, unde a locuit Mihai-Vodă Viteazul

p. 191

1910, anul iii Virgil Drăghiceanu Comunicări - Zidurile Băniei Craiovei p. 192

1910, anul iii Constantin Dascălu Comunicări – Săpăturile de la Cucuteni, 
septembrie-octombrie, 1909 şi 1910

p. 195

1910, anul iii Alexandru Lapedatu Cronică: Colecţiile istorico-artistice ale 
Comisiunii Monumentelor Istorice şi ale Casei 
Bisericii

p. 197

1910, anul iii Alexandru Lapedatu Redacţional p. 199

1911, anul iV Vasile Pârvan Cetatea Tropaeum. Consideraţiuni istorice p. 1

1911, anul iV Ion D. Trajanescu Schitul Stăneşti (Vâlcea) p. 13

1911, anul iV O. Lugoşianu Stampe vechi înfăţişând mănăstirea Curţii de 
Argeş

p. 24

1911, anul iV Spiridon Cegăneanu Ceva despre provenienţa şi arta vechilor noastre 
argintării

p. 29

1911, anul iV Ion Kalinderu Raport general cu privire la lucrările Comisiunii 
în 1910

p. 34
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1911, anul iV Nicolae Ghika-Budeşti Biserica domnească din Târgovişte. Memoriu de 
restaurare

p. 40

1911, anul iV al. t. dumitrescu Comunicări: Inscripţia sarcofagului de la Barboşi p. 45

1911, anul iV constantin moisil Comunicări: Cetatea “Biroe” p. 45

1911, anul iV Spiridon P. Cegăneanu Comunicări: Câteva observaţiuni asupra bisericii 
Colţea

p. 47

1911, anul iV Spiridon P. Cegăneanu Comunicări: O fotografie din 1856 a oraşului 
Bucureşti

p. 48

1911, anul iV Virgil Drăghiceanu Curţile domneşti brâncoveneşti. IV. Curţi şi 
conace fărâmate (1. Conacele: Obileşti, Schiei, 
Piteşti, etc., - 2. Curţile: Caracal, Bucureşti.- 3. 
Curtea şi Mănăstirea Brâncoveni)

p. 49

1911, anul iV George murnu Noi săpături la Tropaeum Traiani în 1910.  II. 
Canalul cetăţii

p. 79

1911, anul iV constantin moisil Priviri asupra antichităţilor preistorice din 
România. III. Produsele industriei preistorice

p. 83

1911, anul iV Ion D. Trajanescu Mănăstirea Surpatele din Vâlcea.  Descriere p. 95

1911, anul iV Nicolae Ghika-Budeşti Biserica Sf. Arhangheli sau Voievozi din 
Târgovişte

p. 102

1911, anul iV constantin moisil Comunicări: Inscripţiune grecească din Istros p. 106

1911, anul iV Constantin Dascălu Comunicări: Săpăturile de la Cucuteni şi colecţia 
Buţureanu

p. 106

1911, anul iV Virgil Drăghiceanu Comunicări: Epitaful primului episcop al 
Argeşului Iosif

p. 107

1911, anul iV Virgil Drăghiceanu Comunicări: O piatră de hotar a vechilor 
Bucureşti

p. 107

1911, anul iV al. t. dumitrescu Comunicări: Tradiţii şi mărturii documentare 
despre drumul roman dela Reşca la Celei

p. 107

1911, anul iV *** Oficiale: Noi membrii ai Comisiunii 
monumentelor istorice

p.111

1911, anul iV *** Oficiale: Schimbări în comitetul de redacţie al 
Buletinului

p. 111

1911, anul iV *** Oficiale: Sculptor în serviciul Comisiunii p.112

1911, anul iV *** Oficiale: De la şedinţele Comisiunii – Comunicări 
ale d-lui I. Kalinderu asupra programului de 
lucrări al bursierilor pentru pictura bisericească şi 
al sculptorului comisiunii

p. 113

1911, anul iV Ion D. Trajanescu Biserica din Popeşti – Vlaşca p. 115

1911, anul iV Virgil Drăghiceanu Lămuriri asupra Buzeştilor (După pisaniile 
fondaţiunilor lor)

p. 119

1911, anul iV constantin moisil Două morminte antice din Dobrogea p. 125

1911, anul iV Virgil Drăghiceanu O ctitorie mitropolitană — Biserica din Rămeştii-
Vâlcei

p. 130

1911, anul iV constantin moisil Colecţiuni particulare de antichităţi în România. 
Colecţia Maria Istrate-Capşa

p. 133

1911, anul iV *** Comunicări: Noi descoperiri arheologice în 
dobrogea 

p. 146
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1911, anul iV Alexandru Lapedatu Comunicări: Inscripţia vechei clopotniţe dela 
mănăstirea Dealul

p. 147

1911, anul iV constantin moisil Comunicări: Descoperiri preistorice p. 147

1911, anul iV Alexandru Lapedatu Comunicări: Inscripţiile dela biserica din Popeşti-
Vlaşca

p. 148

1911, anul iV Virgil Drăghiceanu Comunicări: O tocmeală a lui Matei Basarab p. 148

1911, anul iV George mandrea Comunicări: Relaţiuni despre Biserica Colţei p. 149

1911, anul iV Virgil Drăghiceanu Comunicări: O biserică domnească: Iezărul-
Vâlcea

p. 149

1911, anul iV Spiru C. Haret Comunicări: O scrisoare cu privire la Bucureştii 
de la 1856

p. 150

1911, anul iV Virgil Drăghiceanu Mormintele din Biserica Precista Bacău. – Raport 
adresat comisiunii

p. 152

1911, anul iV Alexandru Lapedatu Câteva cuvinte drept postfaţă la albumul 
”Odoarele de la Neamţu şi Secu”, Stelian 
petrescu, 1911

p. 160

1911, anul iV constantin moisil Bibliografie: Dr. I. Weiss, Die Dobrudscha im 
Altertum, Edit. D. A. Kajon, Sarajevo, 1911

p. 162

1911, anul iV Vasile Pârvan Cetatea Tropaeum - Consideraţii istorice. II. p. 163

1911, anul iV Spiridon Cegăneanu Câteva observaţiuni asupra basilicei cu baptisteriu 
de la adamclisi

p. 192

1911, anul iV George Balş O biserică a lui Radu cel Mare în Serbia, la 
Lopuşnia

p. 194

1911, anul iV Nicolae Ghika-Budeşti Biserica Logofătului Tăutul din Bălineşti p. 200

1911, anul iV Alexandru Lapedatu Inscripţiile bisericii din Bălineşti p. 212

1912, anul V George Balş, Nicolae 
Ghika-Budeşti ruinele bizantine din messembria p. 1

1912, anul V Alexandru Lapedatu Cercetări istorice cu privire la meşterii bisericilor 
moldovene din sec. XVI

p. 23

1912, anul V nicolae iorga Schitul Fedeleşcioiu p. 30

1912, anul V Ion Kalinderu Bibliografie: Gabriel Millet, Portraits byzantins, 
paris, 1911

p. 36

1912, anul V Ion Kalinderu Raport general cu privire la lucrările Comisiunii 
monumentelor istorice în anul 1911

p. 39

1912, anul V Alexandru Lapedatu Biserica Sf. Gheorghe din Botoşani (istoric) p. 49

1912, anul V Nicolae Ghika-Budeşti Biserica Sf. Gheorghe din Botoşani (descriere) p. 57

1912, anul V Ion D. Trajanescu Biserica şi culele din Măldăreşti (Vâlcea) p. 60

1912, anul V O. Lugoşianu Stampe vechi înfăţişând vederi din Bucureşti p. 79

1912, anul V Alexandru Lapedatu Ioan Zidarul lui Petru-Vodă Rareş p. 83

1912, anul V *** Raportul D-lui Prof. V. Pârvan, Directorul 
Muzeului Naţional, asupra măsurilor de luat 
pentru conservarea castrului roman de la turnu-
Severin

p. 87
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1912, anul V Virgil Drăghiceanu Cetatea şi Schitul Negru-Vodă: raport adresat 
comisiunii monumentelor istorice asupra 
antichităţilor din comuna Cetăţeni, jud. Muscel

p. 89

1912, anul V Virgil Drăghiceanu Inscripţiile bisericii Sf. Nicolae-Domnesc din 
Curtea de Argeş

p. 95

1912, anul V Alexandru Lapedatu Cât a costat zidirea bisericii Sf. Spiridon din Iaşi? p. 95

1912, anul V Virgil Drăghiceanu Vodiţa: istoric şi descriere p. 97

1912, anul V Alexandru Lapedatu Icoanele lui Barnovski-Vodă de la Moscova şi 
zugravii Trei-Erarhilor din Iaşi

p. 110

1912, anul V O. Lugoşianu Stampe vechi înfăţişând vederi din Ţara-
Românească

p. 115

1912, anul V *** Comunicări - A doua campanie de săpături la 
cetatea “ Ulmetum”

p. 119

1912, anul V *** Comunicări - Descoperiri nouă în Scythia Minor p. 120

1912, anul V Nicolae Velichi Comunicări - Necropola şi altarul votiv de la 
Serdaru (Şendreni), jud. Covurlui

p. 120

1912, anul V Vasile Pârvan Comunicări -Adaos (la articolul “Necropola şi 
altarul de la Serdaru (Şendreni), jud. Covurlui”) 

p. 122

1912, anul V Spiridon Cegăneanu Comunicări - Observaţii asupra sfeşnicului de la 
Vieroş

p. 124

1912, anul V al. t. dumitrescu Comunicări - Despre Schitul Hotărani p. 125

1912, anul V Spiridon Cegăneanu Comunicări - Constatări şi ipoteze asupra 
construcţiei bisericii Tismana

p. 128

1912, anul V Alexandru Lapedatu Comunicări - Portretele ctitoriceşti de la Sf. 
Nicolae-Domnesc din Iaşi

p. 130

1912, anul V Virgil Drăghiceanu Comunicări - Biserica Domnească din Ocnele-
Mari (Vâlcea)

p. 132

1912, anul V Virgil Drăghiceanu Comunicări - Diferite inscripţii de biserici şi 
mănăstiri (biserica Ţeica; biserica Adormirea-
Ocnele Mari; biserica Sf. Ioan-Ocnele Mari; 
biserica lui Radu Vodă (Negru)-Jghiabu, Vâlcea)

p. 134

1912, anul V *** Oficiale - Raport ministerial şi decret regal pentru 
declararea ca monument istoric a schitului Negru-
Vodă din  Cetăţeni-Muscel

p. 136

1912, anul V Ion D. Trajanescu Mitropolia din Bucureşti p. 137

1912, anul V Alexandru Lapedatu Cercetări istorice cu privire la meşterii bisericilor 
din Ţara Românească în sec. XV şi XVI

p. 177

1912, anul V Virgil Drăghiceanu Comunicări - Diferite inscripţii de biserici şi 
mănăstiri (biserica lui Dobromir Banul, Runcu; 
pe o cruce spre Cetăţuia, Râmnic; biserica din 
Călimăneşti, Vâlcea; mănăstirea Turnu, Argeş; 
mănăstirea Stănişoara, Argeş)

p. 184

1912, anul V Ion Kalinderu Raport general cu privire la lucrările Comisiunii 
monumentelor istorice în anul 1912

p. 185

1912, anul V *** Cuvântări rostite la Comisiune în 1912 p. 191

1913, anul Vi George Balş Notiţă despre arhitectura Sfântului Munte p. 1
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1913, anul Vi Ion Kalinderu Bibliografie - R. Netzhammer, Constantin cel 
Mare şi România, extras din „Revista Catolică”, 
Bucureşti, 1913

p. 50

1913, anul Vi *** Şedinţele Comisiunii în Ianuarie-Martie 1913 p. 51

1913, anul Vi Ion Kalinderu Cuvântări rostite în memoria lui Spiru C. Haret şi 
a arh. Ion Mincu

p. 55

1913, anul Vi Alexandru Lapedatu Gravuri şi vederi de la Cetatea Albă şi câteva 
consideraţiuni istorico-arheologice asupra 
cetăţilor moldoveneşti

p. 57

1913, anul Vi Alexandru M. Zagoritz Sculpturi de piatră de pe biserici munteneşti p. 67

1913, anul Vi Virgil Drăghiceanu Biserica din Corbii Mari (Vlaşca) p. 73

1913, anul Vi iulian martian Un giuvaer domnesc pierdut. Ştiri şi documente 
cu privire la marea cruce de aur a lui Alexandru 
Lăpuşneanu

p. 78

1913, anul Vi Nicolae Ghika-Budeşti Biserica din Bărbuleţu (Dâmboviţa) p. 82

1913, anul Vi Nicolae Ghika-Budeşti Biserica din Bordeşti (Râmnicu  Sărat) p. 84

1913, anul Vi I. Fakler Câteva note despre Cetatea Neamţului p. 85

1913, anul Vi *** Noua Lege pentru conservarea şi restaurarea 
monumentelor istorice

p. 87

1913, anul Vi *** noua comisiune a monumentelor istorice p. 90

1913, anul Vi *** Cuvântările rostite cu ocazia instalării noii 
comisiuni

p. 90

1913, anul Vi *** Şedinţele Comisiunii în Aprilie-Iunie 1913 p. 94

1913, anul Vi George murnu Monumente de piatră din colecţia de antichităţi a 
muzeului de la adamclisi

p. 97

1913, anul Vi Spiridon Cegăneanu Câteva observaţiuni în legătură cu vechea 
Mitropolie din Târgovişte

p. 123

1913, anul Vi Iosef Strzygowski Comori de artă în Bucovina (traducere de George 
murnu)

p. 128

1913, anul Vi Virgil Drăghiceanu Curţile domneşti brâncoveneşti (lămuriri asupra 
curţii din Brâncoveni după planuri contimporane)

p. 132

1913, anul Vi Virgil Drăghiceanu Inscripţii de la biserica Cotnari (Iaşi) şi 
mănăstirea Sadova (Dolj)

p. 134

1913, anul Vi Ion Kalinderu Relaţiune despre săpăturile dela Ecrené şi 
Dişipudac din Cadrilater (Dobrogea Nouă) 
şi despre starea monumentelor greco-romane 
desgropate la Constanţa şi Mangalia 

p. 135

1913, anul Vi Alexandru Bărcăcilă raport despre starea monumentelor din turnu-
Severin

p. 139

1913, anul Vi Gheorghe Gh. Lupu Memoriu asupra lucrărilor executate la 
mănăstirea Cetăţuia (Iaşi) în 1912

p. 142

1913, anul Vi *** Şedinţele Comisiunii în trimestrul Iulie-
Septemvrie 1913

p. 143

1913, anul Vi *** Membrii corespondenţi ai Comisiunii p. 144

1913, anul Vi Virgil Drăghiceanu Cetăţuia de la Iaşi. Studiu arheologic p. 145
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1913, anul Vi Gheorghe Gh. Lupu Cetăţuia dela Iaşi. Studiu de arhitectură p. 181

1913, anul Vi Virgil Drăghiceanu Inscripţii de la Hârlău, Nucşoara (Prahova) şi 
Gura Motrului (Mehedinţi) şi statuia lui Negru-
Vodă din Argeş

p. 195

1913, anul Vi *** Schimbări şi numiri noi la Comisiune p. 196

1913, anul Vi *** noi monumente istorice p. 197

1913, anul Vi *** Şedinţele Comisiunii în trimestrul Octomvrie - 
decemvrie 1913

p. 198

1914, anul Vii Ion D. Trajanescu Schitul Sărăcineni (Înainte de restaurare) p. 1

1914, anul Vii ion antonovici Cetatea de pământ de la Bârlad p. 13

1914, anul Vii Alexandru Zagoritz Sfeşnice româneşti şi candelabre italiene (Origini 
şi caractere)

p. 16

1914, anul Vii constantin moisil Antichităţi din Balcic p. 27

1914, anul Vii Nicolae Velichi Inscripţia bisericii Sf. Gheorghe din Galaţi p. 33

1914, anul Vii Henric Stahl Mănăstirea Mihai-Vodă, palat domnesc p. 35

1914, anul Vii Nicolae Velichi Un fragment de cărămidă legionară găsit la Igliţa p. 39

1914, anul Vii Alexandru Bărcăcilă Cărămizi romane de la Drobetae p. 39

1914, anul Vii Virgil Drăghiceanu Inscripţii de la bisericile şi mânăstirile: Işalniţa, 
Moflenii, Dintr’un lemn

p. 39

1914, anul Vii ermil a. pangrati Ion Kalinderu (necrolog) p. 41

1914, anul Vii Virgil Drăghiceanu Îndreptări şi adaose la articolul “Cetăţuia”, 
(Bcmi, pag. 145, an 1913)

p. 48

1914, anul Vii Orest Tafrali Iconografia Imnului Acatist ( I. Manusccrisul grec 
113 al Academiei Române)

p. 49

1914, anul Vii Alexandru Lapedatu Cetatea Sorocii (Notiţă istorică descriptivă) p. 85

1914, anul Vii nicolae iorga “Arginturile” lui Constantin Brâncoveanu p. 97

1914, anul Vii Virgil Drăghiceanu Mormântul lui Constantin Brâncoveanu Basarab 
Voevod

p. 111

1914, anul Vii Orest Tafrali Iconografia Imnului Acatist p. 127

1914, anul Vii Alexandru Lapedatu Câteva vederi nouă de la Cetatea Albă p. 141

1914, anul Vii al. t. dumitrescu Mărturii documentare despre Mănăstirea 
Argeşului

p. 142

1914, anul Vii Virgil Drăghiceanu Pisania mănăstirii Plăviceanu-Olt şi a bisericii 
Măgureni-Prahova

p. 144

1914, anul Vii Virgil Drăghiceanu T. Pamfile şi V. G. Nicolau, Însemnări cu privire 
la moşia, satul şi biserica dele Strâmba, comuna 
Pueşti-Tutova, Bârlad, 1914

p. 144

1914, anul Vii dimitrie onciul carol i-iu Întemeietorul (necrolog) p. 145

1914, anul Vii George Balş Mănăstirea din Nicopoli p. 148

1914, anul Vii Orest Trafali Iconografia Imnului Acatist p. 153

1914, anul Vii Virgil Drăghiceanu Palatul lui Bibescu de la Băneasa p. 174
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1914, anul Vii dumitru m. teodorescu monumente inedite din tomi p. 180

1914, anul Vii nicolae iorga Cel dintâiu zugrav moldovean p. 193

1914, anul Vii Alexandru Lapedatu Documente nuoi cu privire la forma 
acoperemintelor vechilor biserici moldovene

p. 193

1914, anul Vii Virgil Drăghiceanu Inscripţii referitoare la Cetatea Craiovii, 
Mănăstirea Segarcea, Biserica Sf. Dimitrie – 
Bârza ( Dolj), Mănăstirea Gura Motrului, boierii 
Bălăceni, Biserica Titireci (Vâlcea), Schitul 
cornet

p. 194

1915, anul Viii nicolae iorga Palatul de la Filipeştii-de-Târg p. 1

1915, anul Viii dumitru m. teodorescu monumente inedite din tomi p. 6

1915, anul Viii Ilie Veslovschi Cele mai vechi cruci de mână din Bucovina p. 21

1915, anul Viii Harilaos Metaxa plumburi de la tomi p. 31

1915, anul Viii G. mateescu Tomi-Oescus. O inscripţie inedită p. 36

1915, anul Viii paul nicorescu Liber-Dionysos. Două inedite p. 41

1915, anul Viii Virgil Drăghiceanu Inscripţii dela Negoeşti, Preajba, Olteni, Bengeşti, 
Ostrov, Pietrarii-de-jos şi Gugeşti

p. 46

1915, anul Viii nicolae iorga Un pictor român în Ardeal. Raport al lui Freywald 
şi I. Schlatter. Sculptorul lui Duca-Vodă. Un 
zugrav la 1742

p. 46

1915, anul Viii nicolae iorga Portretele lui Constantin Brâncoveanu şi ale 
familiei sale

p. 49

1915, anul Viii Alexandru M. Zagoritz Tâmpla şi tronul arhieresc. Origini şi caractere p. 55

1915, anul Viii Alexandru Lapedatu Vechile cetăţi româneşti ( după Contele de 
langeron)

p. 70

1915, anul Viii dumitru m. teodorescu monumente inedite din tomi p. 74

1915, anul Viii Virgil Drăghiceanu Mănăstirea Hurezi în 1731(după planuri 
contimporane)

p. 88

1915, anul Viii Alexandru Lapedatu Ştiri mai vechi despre ruinele Curţii domneşti din 
Târgovişte. Bisericile din Gura Sărăţei-Buzău. 
Piatra mormântală din biserica fostului schit 
Drăgăneşti

p. 91

1915, anul Viii Virgil Drăghiceanu Semne lapidare la biserica din Popăuţi. De la 
palatul lui Ştefan cel Mare din Vaslui. Podeala 
stradelor vechiului Iaşi. Poarta de sud a cetăţii 
Târgovişte. Inscripţii de la biserica din Călineşti-
Prahova şi biserica Doamna Bălaşa-Bucureşti

p. 93

1915, anul Viii Alexandru M. Zagoritz Erată la articolul “Sculpturi în piatră de la 
bisericile munteneşti”, BCMI, 1913

p. 96

1915, anul Viii Gheorghe Gh. Lupu Cetăţuia din Iaşi p. 97

1915, anul Viii nicolae iorga O inscripţie pierdută şi vechi menţiuni despre 
monumentele noastre la Vaillant

p. 122

1915, anul Viii George Balş Biserica de lemn din Păroşi (jud. Olt) p. 124

1915, anul Viii ion d. traianescu Stăreţia mănăstirii Hurezi p. 126

1915, anul Viii nicolae iorga Stema Moldovei pe clopotniţa bisericii de la 
Todireni (Burdujeni)

p. 139
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1915, anul Viii dimitrie onciul, ion 
Bogdan, nicolae iorga Raport înaintat Academiei Române cu privire la 

Biserica Domnească de la Curtea de Argeş

p. 141

1915, anul Viii Virgil Drăghiceanu Inscripţii: pe o cruce din cerdacul Muntelui Rusu, 
M-rea Neamţul, la biserica Lespezi- Prahova şi la 
biserica din Roznov-Neamţ

p. 141

1915, anul Viii nicolae iorga Tapiţeriile Doamnei Tudosca a lui Vasile Lupu p. 145

1915, anul Viii Ioan Andrieşescu Asupra epocei de bronz în România: 1. Un depou 
de bronz la Sinaia. 2. obiectele de bronz de la 
predeal

p. 154

1915, anul Viii Virgil Drăghiceanu Morminte domneşti: Matei Basarab, Doamna 
Elena şi fiul lor Mateiaş (Ultime zile, meşteri şi 
stil)

p. 170

1915, anul Viii en. ionescu Bisericile din Olăneşti şi Muiereasca de Sus ( Jud. 
Râmnicul-Vâlcei)

p. 177

1915, anul Viii Alexandru M. Zagoritz Pietre părăsite (la Bărăţia şi la biserica domnească 
din Câmpulung)

p. 182

1915, anul Viii dumitru m. teodorescu monumente inedite din tomi p. 186

1915, anul Viii constantin Bobulescu O inscripţie a palatului episcopal din Buzău de la 
începutul secolului al XVIII-lea. Poate fi vorba de 
o nouă pictură a m-rii Râşca în sec. al XVI-lea ?

p. 190

1915, anul Viii Virgil Drăghiceanu Inscripţii dela biserica Sf.Dimitrie-Craiova, 
pisania bisericii Sf. Gheorghe Nou din Craiova. 
Palatul de la Brâncoveni.

p. 191

1915, anul Viii Alexandru Bărcăcilă O inscripţie romană de la Turnu-Severin p. 192

1916, Anul IX dimitrie onciul regina elisabeta (necrolog) p. 1

1916, Anul IX George Balş Bogdan-Serai p. 10

1916, Anul IX nicolae iorga Sculptorul refacerii de la Biserica Episcopală din 
Argeş

p. 19

1916, Anul IX Virgil Drăghiceanu O icoană din sicriul Sfântului Ioan cel Nou din 
Suceava

p. 21

1916, Anul IX Alexandru Lapedatu Cele mai vechi stampe reprezentând Cetatea 
Sucevei şi Cetatea Albă

p. 25

1916, Anul IX G. mateescu Cercetări cu privire la traci - A). Emendaţiuni la 
corpus i. l. 

p. 29

1916, Anul IX Alexandru M. Zagoritz Înrâuriri Gotice în arhitectura românească p. 44

1916, Anul IX Virgil Drăghiceanu  Diferite inscripţii: la biserica din Paşcani - 
Suceava, la biserica din Vânători-Vlaşca, pe 
coloana din piaţa Sf. Anton din Bucureşti

p. 47

1916, Anul IX ion d. traianescu Diferite inscripţii la bisericile din Brezoaele 
– Dâmboviţa (biserica Sf. Nicolae-Brăiloiu şi 
biserica adormirii-cluceru)

p. 47

1916, Anul IX Virgil Drăghiceanu  Arcul de triumf al Academiei Mihăilene. Palatul 
lui Ştefan din Iaşi

p. 48

1916, Anul IX dimitrie onciul În chestiunea Bisericei Domneşti de la Curtea de 
Argeş

p. 49

1916, Anul IX paul nicorescu Monumente nouă din teritoriul oraşului Tomi p. 71
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1916, Anul IX toma t. Socolescu Casa lui Hagi Prodan din Ploieşti p. 82

1916, Anul IX Alexandru Naum Notiţă despre arhitectura bisericii din Tazlău (Jud. 
Neamţ)

p. 91

1916, Anul IX Virgil Drăghiceanu  Inscripţii de la bisericile: Ostrov-Vâlcea, Brad 
Botoşari - Curtea de Argeş, Sf. Arhangheli - 
Curtea de Argeş, Olari - Curtea de Argeş, Arnota 
- Vâlcea şi Bărbuleţ – Dâmboviţa.

p. 95

1916, Anul IX Virgil Drăghiceanu Case vechi din Bucureşti. Casele Ciurcu, str. 
labirint. casele dudescu

p. 96

1917-1923, an 
X - XVI

Virgil Drăghiceanu Curtea Domnească din Argeş. Note istorice şi 
arheologice

p. 9

1917-1923, an 
X – XVI

Grigore Cerchez Restaurarea Bisericii Domneşti (Curtea de Argeş) p. 77

1917-1923, an 
X – XVI

dimitrie onciul Anul morţii marelui Basarab Voievod p. 101

1917-1923, an 
X – XVI

Nicolae Ghika-Budeşti Arhitectura Bisericii Domneşti (Curtea de Argeş) p. 105

1917-1923, an 
X – XVI

constantin moissil monetele lui radu i Basarab p. 122

1917-1923, an 
X – XVI

Virgil Drăghiceanu Jurnalul săpăturilor din Curtea Domnească a 
Argeşului

p. 134

1917-1923, an 
X – XVI

constantin moissil Monete vechi găsite în săpăturile de la Curtea de 
Argeş

p. 150

1917-1923, an 
X – XVI

Francisc Iosif Rainer Cercetări antropologice asupra osemintelor aflate 
în săpături (Curtea de Argeş)

p. 153

1917-1923, an 
X – XVI

petre p. panaitescu Inscripţiunile religioase greceşti de la Biserica 
Domnească (Curtea de Argeş)

p. 161

1917-1923, an 
X – XVI

I. Mihail Pictura Bisericii Domneşti din Curtea de Argeş p. 172

1917-1923, an 
X – XVI

Victor Brătulescu Inscripţii slave religioase din Biserica Domnească 
de la Curtea de Argeş

p. 190

1917-1923, an 
X – XVI

petre cancel Inscripţii slave de pe filactere p. 192

1917-1923, an 
X – XVI

nicolae iorga Biserica Valea danului p. 193

1917-1923, an 
X – XVI

Virgil Drăghiceanu Bibliografie: Nicolae Iorga, George Balş, Histoire 
de l’art roumain ancien, paris, 1922

p. 196

1917-1923, an 
X – XVI

*** Fresce din veacul al XIV-lea aflate în Biserica 
Domnească Curtea de Argeş (album)

p. 197

1924, An XVII Louis Bréhier Arta română (articol apărut în “Journal des 
savants”, nr. 9-10/1923, referitor la lucrarea lui 
Nicolae Iorga şi George Balş, Istoria vechii arte 
române); traducere de Nicolae Ghika-Budeşti

p. 1

1924, An XVII nicolae iorga Picturi şi obiecte de artă din Biserica Şcheilor 
Braşovului

p. 8

1924, An XVII Virgil Drăghiceanu Casa Cantacuzinilor din Măgureni p. 12

1924, An XVII constantin moisil Monete găsite la Măgureni p. 45
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1924, An XVII Radu Vlădescu-Vulpe Raport asupra săpăturilor de la Piscul Coconilor 
(jud. Ilfov)

p. 46

1924, An XVII Louis Bréhier  Arta română (continuare articol apărut în  
„Journal des savants”, nr. 9-10/1923, referitor la  
lucrarea lui Nicolae Iorga şi George Balş, Istoria 
vechii arte române, cap. IV-VI); traducere de 
Nicolae Ghika-Budeşti

p. 51

1924, An XVII Virgil Drăghiceanu Biserica Spirea Veche din Bucureşti. Note istorice p. 58

1924, An XVII Horia Teodoru   Biserica Spirea Veche din Bucureşti. Descrierea 
arhitectonică

p. 59

1924, An XVII Ion C. Karadja Două vederi ale palatului din Bucureşti p. 65

1924, An XVII Virgil Drăghiceanu Câteva note asupra Curţii Arse p. 66

1924, An XVII Virgil Drăghiceanu, 
petre  demetrescu Schitul Brădetul, Argeş p. 68

1924, An XVII constantin c. Giurescu O biserică a lui Vlad Ţepeş la Târgşor p. 74

1924, An XVII Virgil Drăghiceanu Câteva note asupra bisericilor din Târgşor p. 75

1924, An XVII petre p. panaitescu  O stampă reprezentând o solie a lui Alexandru 
Lăpuşneanu

p. 76

1924, An XVII toma G. Bulat  Mănăstirea Berislăveşti, jud. Argeş p. 78

1924, An XVII G. Olszewski O spadă din veacul al XIV-lea p. 79

1924, An XVII Radu Vlădescu-Vulpe Regiunea Mostiştea-Călăraşi. Materiale istorico-
arheologice pentru harta arheologică a României 
ridicată de Direcţia Museului Naţional de 
Antichităţi

p. 80

1924, An XVII Grigore Florescu Noi descoperiri arheologice la Seimenii-Mari p. 89

1924, An XVII *** Necrolog: Arhitecţii Gheorghe Lupu şi Aexandru 
Zagoritz

p. 91

1924, An XVII Virgil Drăghiceanu  Miniaturi din timpul lui Ştefan cel Mare p. 93

1924, An XVII Virgil Drăghiceanu Inscripţii în bisericile Brezoaele-Brăiloiu 
(Dâmboviţa), Drugăneşti (Ilfov), Filipeştii 
de Târg (Prahova), Săsenii Noi Gura Nişcov 
(Buzău), Izvoranul (Buzău)

p. 94

1924, An XVII Valeria Stănescu Indicele alfabetic al Buletinului Comisiunii 
Monumentelor (1908-1923) şi al Anuarului 
comisiunii monumentelor istorice, pe autori

p. 98 bis

1924, An XVII nicolae iorga Mănăstirea din Vălenii de Munte p. 99

1924, An XVII Zotta Sever Mănăstirea Golia. Schiţă istorică (1) p. 107

1924, An XVII Nicolae Ghika-Budeşti Mănăstirea  Golia. Studiu arhitectonic p. 128

1924, An XVII nicolae a. 
constantinescu Biserici şi mănăstiri din judeţul Buzău: Bradu-

Tisău, Ciuta, Sibiciul de Sus

p. 141

1924, An XVII *** necrolog: dr. constantin i. istrati p. 143

1924, An XVII *** necrolog: constantin c. arion p. 144

1924, An XVII Gheorghe Nedioglu Stavropoleos. istoric p. 147

1924, An XVII George Balş  Biserica Mirăuţi din Suceava p. 169
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1924, An XVII Victor Brătulescu  Biserica din Grădiştea-Vlaşca p. 174

1924, An XVII Ecaterina Dunăreanu-
Vulpe Chestiunea Bastarnilor, în legătură cu piatra 

sepulcrală de la Dragomirna

p. 177

1924, An XVII Zotta Sever Mănăstirea Golia – Schiţă istorică ( 2 ) p. 185

1924, An XVII Victor Brătulescu Ctitoriile lui Mişa Anastasievici: Biserica din 
Clejani - Vlaşca şi cea din Brânceni - Teleorman

p. 187

1924, An XVII nicolae a. 
constantinescu Biserici şi mănăstiri din judeţul Buzău: Alunişul, 

Sfântu-Gheorghe şi Fundătura, Mănăstirea Cârnu, 
Cătina, Schitul Fundu Cătinii.

p. 188

1924, An XVII Virgil Drăghiceanu Inscripţii în bisericile:  Cocorăşti-Prahova, 
Măglaşi-Vâlcea, Bolintinul din Vale - Ilfov

p. 192

1925, anul 
XVIII

George Balş Bisericile lui Ştefan cel Mare p. 9

1925, anul 
XVIII

George Balş CAP. 1. Cercetarea înrâuririlor p. 11

1925, anul 
XVIII

George Balş CAP. 2. Descripţia Bisericilor p. 17

1925, anul 
XVIII

George Balş Baia p. 17

1925, anul 
XVIII

George Balş Pătrăuţi p. 22

1925, anul 
XVIII

George Balş Milişăuţi p. 23

1925, anul 
XVIII

George Balş Sf. Ilie p. 27

1925, anul 
XVIII

George Balş Voroneţ p. 31

1925, anul 
XVIII

George Balş Sf. Nicolae din Dorohoi p. 36

1925, anul 
XVIII

George Balş Sf. Nicolae din Popăuţi p. 42

1925, anul 
XVIII

George Balş Sf. Gheorghe din Hârlău p. 47

1925, anul 
XVIII

George Balş Sf. Nicolae din Iaşi p. 57

1925, anul 
XVIII

George Balş Precista din Bacău p. 61

1925, anul 
XVIII

George Balş Sf. Ioan din Vaslui p. 64

1925, anul 
XVIII

George Balş Huşi p. 67

1925, anul 
XVIII

George Balş Tazlău p. 68

1925, anul 
XVIII

George Balş Războieni p. 75

1925, anul 
XVIII

George Balş Borzeşti p. 81

1925, anul 
XVIII

George Balş Sf. Ioan din Piatra (Neamţ) p. 87
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1925, anul 
XVIII

George Balş Mănăstirea Neamţului p. 98

1925, anul 
XVIII

George Balş Arbora şi Reuseni p. 111

1925, anul 
XVIII

George Balş Dobrovăţ p. 118

1925, anul 
XVIII

George Balş Dolheştii Mari p. 124

1925, anul 
XVIII

George Balş Volovăţ p. 130

1925, anul 
XVIII

George Balş Bălineşti p. 133

1925, anul 
XVIII

George Balş cotnar p. 139

1925, anul 
XVIII

George Balş Scânteia p. 141

1925, anul 
XVIII

George Balş putna p. 143

1925, anul 
XVIII

George Balş Turnul clopotniţă al lui Sf. Ioan din Piatra 
(Neamţ)

p. 151

1925, anul 
XVIII

George Balş Turnul clopotniţă de la Popăuţi p. 153

1925, anul 
XVIII

George Balş Turnul clopotniţă de la Bistriţa (Neamţ) p. 154

1925, anul 
XVIII

George Balş turnul tezaurului de la putna p. 156

1925, anul 
XVIII

George Balş Rădăuţi p. 158

1925, anul 
XVIII

George Balş Sf-ta Treime din Siret p. 160

1925, anul 
XVIII

George Balş Biserica Mirăuţi din Suceava p. 163

1925, anul 
XVIII

George Balş Moldoviţa p. 168

1925, anul 
XVIII

George Balş Sf. Gheorghe din Suceava p. 170

1925, anul 
XVIII

George Balş Părhăuţi p. 178

1925, anul 
XVIII

George Balş Şipote p. 181

1925, anul 
XVIII

George Balş Văleni p. 182

1925, anul 
XVIII

George Balş cap. 3. Formele p. 185

1925, anul 
XVIII

George Balş A) Formele interioare (Planul şi boltirile) p. 185

1925, anul 
XVIII

George Balş B) Formele exterioare (Faţadele) p. 189

1925, anul 
XVIII

George Balş Dimensiuni şi proporţii p. 198
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1925, anul 
XVIII

George Balş Clasificare p. 198

1925, anul 
XVIII

George Balş Cap. 4. Cercetarea amănuntelor p. 203

1925, anul 
XVIII

George Balş Cap. 5. Materialele întrebuinţate şi metodele de 
construcţiune

p. 238

1925, anul 
XVIII

George Balş Cap. 6. Mormintele p. 241

1925, anul 
XVIII

George Balş Cap. 7. Zugrăveala p. 245

1925, anul 
XVIII

George Balş cap. 8. clopotele p. 266

1925, anul 
XVIII

George Balş Cap. 9. Meşterii p. 268

1925, anul 
XVIII

George Balş cap. 10. concluzii p. 271

1925, anul 
XVIII

George Balş Cap. 11. Anexă (Pietre de mormânt) p. 273

1925, anul 
XVIII

George Balş Bibliografie p. 316

1925, anul 
XVIII

George Balş tabla de materii p. 317

1925, anul 
XVIII

George Balş Tabla ilustraţiilor p. 319

1925, anul 
XVIII

George Balş Repertoriul numelor de biserici, localităţi şi ţări 
citate

p. 327

1925, anul 
XVIII

George Balş Erată p. 331

1926, Anul XIX Virgil Drăghiceanu Palatul lui Constantin Vodă Brâncoveanu din 
Bucureşti

p. 1

1926, Anul XIX Nicolae Ghika 
Budeşti şi Gheorghe 
Referendaru

Câteva biserici de lemn din Oltenia: Ştefăneşti-
Dobruşa (cătun Şcoala), jud.Vâlcea; Grămeşti - 
Pietreni jud. Vâlcea; Dobruşa de Jos, jud.Vâlcea; 
Socoteni – Slăvuţa, jud. Dolj.

p. 9

1926, Anul XIX George Balş, Radu 
Bolomey Sfânta Paraschiva din Ştefăneşti-Botoşani p. 28

1926, Anul XIX dimitrie dan Ctitoria hatmanului Luca Arbure (Arbore) p. 37

1926, Anul XIX Virgil Drăghiceanu Biserica din Dragomireşti - Dâmboviţa 
(inscripţii); Palatul Mogoşoaia (note)

p. 47

1926, Anul XIX *** Oficiale: Procesele verbale ale şedinţelor 
Comisiunii Monumentelor Istorice, ianuarie – 
decembrie 1925

I anexe

1926, Anul XIX *** Oficiale: Rapoartele Serviciului tehnic al 
comisiunii monumentelor istorice, 1919-1925

X anexe

1926, Anul XIX *** Oficiale: Raportul pictorului A. Verona (membru 
al comisiunii)

XX 
anexe

1926, Anul XIX *** Oficiale: Rapoartele Secţiunilor Regionale ale 
Comisiunii (Cernăuţi, Cluj, Chişinău şi Lugoj)) 
pe anul 1925

XXI 
anexe
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1926, Anul XIX nicolae iorga Nouă ştiri asupra Bisericii Mănăstirii de la 
Vălenii de Munte

p. 49

1926, Anul XIX Constantin I. Karadja Notiţă despre unele miniaturi înfăţişând pe Matei 
Basarab şi pe Doamna Elena

p. 54

1926, Anul XIX toma t. Socolescu Casa Dobrescu din Ploieşti p. 58

1926, Anul XIX Virgil Drăghiceanu Monumente reprezentative din vechea artă 
română, expuse în expoziţiile din Paris şi Geneva 
în anul 1925

p. 61

1926, Anul XIX nicolae iorga Mănăstirea Coşula p. 70

1926, Anul XIX  andrei Veress Frescele Cetăţii Făgăraşului p. 74

1926, Anul XIX ilie minea În legătură cu grafitele de la Biserica Sf. 
Gheorghe din Hârlău

p. 78

1926, Anul XIX Virgil Drăghiceanu Necrolog: Alexandru Referendaru p. 87

1926, Anul XIX Virgil Drăghiceanu O tocmeală a lui Matei Basarab (inscripţie pe 
o cruce din Târgovişte). O veche icoană (la 
biblioteca din Alba Iulia). Icoană din Biserica 
Doiceşti-Dâmboviţa (inscripţie). O icoană din 
Bulgaria. Biserica din Câmpina (inscripţie). 
Inscripţii din Biserica Sfântul Gheorghe Nou-
Bucureşti. Un clopot din Slatina (inscripţie)

p. 88

1926, Anul XIX Victor Brătulescu Inscripţii la Biserica din Crevedia, Biserica din 
Zădăriciu, Biserica din Clejani, Biserica din 
obedeni.

p. 89

1926, Anul XIX ion c. Filiti Bisericile din Albeşti(Prahova), Corbeasca(Ilfov), 
Corlăteşti(Ploieşti).

p. 90

1926, Anul XIX al. culici Antichităţile din Tabla Buţii şi Crucea Mandii. p. 90

1926, Anul XIX constantin marinescu Trei săbii ale lui Constantin Brâncoveanu p. 93

1926, Anul XIX  Mihai Popescu Oltenia în timpul stăpânirii austriece (1718-1739) p. 100

1926, Anul XIX Alexandru Zagoritz Biserica şi Casa din Mărgineni p. 108

1926, Anul XIX G. coriolan Resturi istorice din satele Coşlegi, Dârvari şi 
Rădila din Prahova

p. 120

1926, Anul XIX Virgiliu Drăghiceanu Mănăstirea Samurcăseşti-Ilfov (inscripţii). 
Biserica din Paşcani (inscripţii). Icoana lui 
Vladislav-Vodă din Muntele Athos, aflată la 
Lavra. O Biserică Românească în Moravia.

p. 123

1926, Anul XIX Virgiliu Drăghiceanu Vasluiu (inscripţii). O biserică românească în 
moravia

p. 124

1926, Anul XIX Victor Brătulescu Bisericile Sf. Ilie, Sf. Vineri şi Sf. Spiridon- 
Roşiorii de Vede (inscripţii). Biserica Ţigănia-
Drăgăneşti, jud. Teleorman şi Biserica din Gratia-
Vlaşca (inscripţii)

p. 124

1926, Anul XIX Petre I. Luţia Raportul Secţiunii Regionale Cernăuţi pe anii 
1921-1925

p. 126

1926, Anul XIX nicolae iorga Cea dintâi vizită domnească la monumentele 
istorice şi opera lui Grigore Matei Vodă-Ghica

p. 143
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1926, Anul XIX Virgiliu Drăghiceanu Costumul jupânesei Maria Bengescu consiliereasa p. 147

1926, Anul XIX I. Mihail Pictura bisericii din Secuieni (Săcueni)-
Dâmboviţa

p. 152

1926, Anul XIX c. petrescu-dragoe restaurarea picturii bisericii din Secuieni 
(Săcueni)-Dâmboviţa

p. 167

1926, Anul XIX Ion Andrieşescu Sultana. Descoperirile arheologice din vara anului 
1923

p. 170

1926, Anul XIX Petre I. Luţia Raportul Secţiunii Regionale Cernăuţi pe anii 
1921-1925 (continuare)

p. 186

1927, Anul XX Gheorghe Nedioglu Stavropoleos. Privire asupra arhitecturii şi 
sculpturii

p. 1

1927, Anul XX Petre I. Luţia Raportul Secţiunii Regionale Cernăuţi pe anii 
1921-1925 (continuare şi sfârşit)

p. 34

1927, Anul XX Alexandru Bărcăcilă Însemnări din Gorj : Bumbeşti, Curtişoara, Târgu 
Jiu şi de pe Gilort

p. 44

1927, Anul XX Virgiliu Drăghiceanu Inscripţii de la Schitul Rugi-Bsarabia, Atachi-
Basarabia, Biserica Săpata de Sus (cătun Lipia)-
Argeş, Budeasa-Argeş, 

p. 48

1927, Anul XX George Balş Câteva observaţiuni în privinţa bolniţei Coziei p. 49

1927, Anul XX nicolae iorga Argintăria moldovenească din veacul al XVIII-
lea. Biserica Armenească din Focşani

p. 54

1927, Anul XX Constantin I. Karadja Despre investitura domnilor români p. 57

1927, Anul XX Horia Teodoru Bucureştii vechi. Hanul Manuc, după o fotografie 
din anul 1856

p. 60

1927, Anul XX I. Mihail Pictura bisericii Şubeşti din Câmpulung p. 63

1927, Anul XX Mihai Popescu Cetăţile turceşti dinprejurul Principatelor Române p. 76

1927, Anul XX Theodor Uspenschi Vasele moldoveneşti aflătoare în sala armelor din 
Moscova (Încercarea unei explicaţii arheologice)

p. 88

1927, Anul XX constantin Solomon Descoperiri recente şi cercetări asupra câtorva 
staţiuni antice din jud. Tecuci

p. 98

1927, Anul XX nicolae iorga Inscripţiile bisericilor Rătovoeşti (Retevoeşti)-
Muscel şi Zîrneşti. O visită domnească la 
monumente. O cădelniţă de la mănăstirea Radu 
Vodă din Bucureşti

p. 112

1927, Anul XX nadia Grosman-
Bulughin Cum se distrug monumentele (bisericuţa din 

Ocniţa, jud. Vâlcea)

p. 112

1927, Anul XX Nicolae Ghika-Budeşti Evoluţia arhitecturii în Muntenia. Partea întâi. 
Originile şi înrâuririle străine până la Neagoe 
Basarab

1927, Anul XX Nicolae Ghika-Budeşti cap. i.  Originile. Biserici în stâncă. Biserici de 
lemn. Arta populară.

p. 121
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1927, Anul XX Nicolae Ghika-Budeşti cap. ii. Înrâuririle medievale. Înrâurirea 
medievală occidentală: Temeliile bisericii 
romanice din Câmpulung-Muscel. Temeliile 
bisericii gotice din Turnu Severin. Cetatea zisă 
a lui Ţepeş Vodă (Argeş). Turnul zis al lui Sever 
din turnu Severin. ruinele palatului domnesc din 
Curtea de Argeş. Alte rămăşiţe şi documente ale 
înrâuririi medievale occidentale.

p. 122

1927, Anul XX Nicolae Ghika-Budeşti cap. iii. Înrâuririle bizantine. caractere generale. 
Materiale şi procedee de construcţie. Plastica 
monumentală. Plastica decorativă. Detaliile. 
Descrierea bisericilor Sân Nicoară, Bogdan 
Serai (constantinopol), nicopole (Bulgaria), 
Domnească din Curtea de Argeş.

p. 124

1927, Anul XX Nicolae Ghika-Budeşti cap. iV. Înrâurirea sârbească. ruinele bisericii 
Vodiţa (Mehedinţi). Biserica mănăstirii Tismana 
(Gorj). Biserica mare de la Mănăstirea Cozia 
(Vâlcea). Caractere generale. Materiale şi 
procedee de construcţie. Plastica monumentală. 
Plastica decorativă. Detaliile. Descrierea 
bisericilor Vodiţa, Cozia, Tismana

p. 129

1927, Anul XX Nicolae Ghika-Budeşti cap. V. Înrâurirea macedo-balcanică. descrierea 
bisericii mănăstirii Cotmeana (Argeş). Caractere 
generale şi detalii. 

p. 133

1927, Anul XX Nicolae Ghika-Budeşti cap. Vi. Înrâurirea Muntelui Athos. Biserica 
mănăstirii Snagov. Mitropolia veche din 
Târgovişte. Caractere generale. Materiale şi 
procedee de construcţie. Plastica monumentală. 
Plastica ornamentală. Detaliile. Descrierea 
bisericii mănăstirii Snagov şi a Mitropoliei vechi 
din Târgovişte.

p. 135

1927, Anul XX Nicolae Ghika-Budeşti cap. Vii. Înrâurirea Armenească.  Biserica 
Mănăstirii Dealu (Dâmboviţa). Biserica 
Episcopală din Argeş. Caractere generale. 
Materiale şi procedee de construcţie. Plastica 
monumentală. Plastica ornamentală. Detaliile. 
Descrierea bisericii mănăstirii Dealu şi a bisericii 
Episcopale din Argeş.

p. 140

1927, Anul XX Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica romanică Negru Vodă din 
Câmpulung-Muscel

fig. 1

1927, Anul XX Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Castrul roman de la 
turnu Severin

fig. 2

1927, Anul XX Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Cetatea din Poienari Argeş zisă a lui 
Ţepeş Vodă

fig. 3-13

1927, Anul XX Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Bisericile din Turnu Severin fig. 14-
17

1927, anul XX Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Bogdan-Serai din 
constantinopol

fig. 18-
22

1927, Anul XX Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Săn Nicoară din Curtea de 
Argeş

fig. 23-
33

1927, Anul XX Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Nicopole fig. 34-
38
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1927, Anul XX Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Sf. Nicolae Domnesc din 
Curtea de Argeş

fig. 39-
50

1927, Anul XX Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Vodiţa (Mehedinţi) fig. 51-
55

1927, Anul XX Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica mănăstirii Tismana (Gorj) fig. 56-
58

1927, Anul XX Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica mare a mănăstirii Cozia 
(Vâlcea)

fig. 59-
80

1927, Anul XX Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica mănăstirii Cotmeana (Argeş) fig. 81-
93

1927, Anul XX Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica mănăstirii Snagov (Ilfov) fig. 94-
110

1927, Anul XX Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Mitropolia veche din Târgovişte fig. 111-
118

1927, Anul XX Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica mănăstirii Dealu 
(Dâmboviţa)

fig. 119-
142

1927, Anul XX Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Episcopală din Curtea de 
Argeş

fig. 143-
181

1927, Anul XX Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Harta localităţilor fig. 182

1928, Anul XXI George Balş Bisericile moldoveneşti din veacul al XVI-lea
1928, Anul XXI George Balş Cuvânt înainte p. 6

1928, Anul XXI George Balş cap. i. Descrierea bisericilor p. 11

1928, Anul XXI George Balş probota p. 11

1928, Anul XXI George Balş Homor (Humor) p. 21

1928, Anul XXI George Balş Moldoviţa p. 31

1928, Anul XXI George Balş Baia p. 39

1928, Anul XXI George Balş Sf. Dumitru din Suceava p. 46

1928, Anul XXI George Balş Coşula p. 56

1928, Anul XXI George Balş Horodniceni p. 62

1928, Anul XXI George Balş Biserica Dancu din Iaşi p. 66

1928, Anul XXI George Balş Sf. Dimitrie din Hârlău p. 68

1928, Anul XXI George Balş Zahareşti p. 72

1928, Anul XXI George Balş Râşca p. 76

1928, Anul XXI George Balş Sf. Paraschiva (Domnească) din Târgu Frumos p. 80

1928, Anul XXI George Balş Paraclisul Hotinului p. 84

1928, Anul XXI George Balş Pridvorul Voroneţului p. 88

1928, Anul XXI George Balş episcopia romanului p. 91

1928, Anul XXI George Balş Sf. Gheorghe din Botoşani p. 103

1928, Anul XXI George Balş Văscrisenia din Suceava p. 110

1928, Anul XXI George Balş Uspenia din Botoşani p. 115

1928, Anul XXI George Balş Bistriţa p. 120

1928, Anul XXI George Balş Pridvorul Rădăuţilor p. 131

1928, Anul XXI George Balş Turnul bisericii Sf. Dumitru din Suceava p. 139
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1928, Anul XXI George Balş putna p. 140

1928, Anul XXI George Balş Slatina p. 140

1928, Anul XXI George Balş precista romanului p.152

1928, Anul XXI George Balş Pridvorul bisericii Mănăstirii Neamţului p.152

1928, Anul XXI George Balş Pridvorul bisericii Sf. Gheorghe din Suceava p.154

1928, Anul XXI George Balş Suceviţa p.157

1928, Anul XXI George Balş Biserici cu date incerte
1928, Anul XXI George Balş Cotnari: biserica catolică p. 166

1928, Anul XXI George Balş Zamca p. 171

1928, Anul XXI George Balş Sf. Cruce din Suceava p. 176

1928, Anul XXI George Balş Hacigadar (Hagigadar) p. 179

1928, Anul XXI George Balş Pângăraţi p. 180

1928, Anul XXI George Balş cap. ii. Mănăstirile p. 189

1928, Anul XXI George Balş cap. iii. Formele p. 222

1928, Anul XXI George Balş A. Formele interioare (Planul şi boltirile) p. 222

1928, Anul XXI George Balş B. Formele exterioare (Faţadele) p. 225

1928, Anul XXI George Balş C. Dimensiuni şi proporţii p. 228

1928, Anul XXI George Balş D. Clasificarea p. 229

1928, Anul XXI George Balş cap. iV. Cercetarea amănuntelor p. 230

1928, Anul XXI George Balş cap. V. Mormintele p. 268

1928, Anul XXI George Balş cap. Vi. Zugrăveala p. 271

1928, Anul XXI George Balş cap. Vii. Mobilierul p. 306

1928, Anul XXI George Balş Cap. VIII. Meşterii şi metodele de construcţie p. 318

1928, Anul XXI George Balş Materialele întrebuinţate şi metodele de lucru p. 332

1928, Anul XXI George Balş Cap. IX. Concluzii p. 324

1928, Anul XXI George Balş Cap. X. Anexe p. 326

1928, Anul XXI George Balş Anexa I. Pietrele de mormânt de la 1527 până la 
1592

p. 326

1928, Anul XXI George Balş Anexa II. Pietrele de mormânt (completare) p. 342

1928, Anul XXI George Balş Anexa III. Inscripţii slavone inedite p. 347

1928, Anul XXI George Balş Résumé. (Rezumat în limba franceză) p. 350

1928, Anul XXI George Balş Bibliografia p. 384

1928, Anul XXI George Balş tabla de materii p. 385

1928, Anul XXI George Balş Tabla ilustraţiilor p. 386

1928, Anul XXI George Balş Repertoriul numelor de biserici, localităţi şi ţări 
citate

p. 394
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1929, anul 
XXII

petre p. panaitescu Fundaţiuni religioase româneşti în Galiţia p. 1

1929, anul 
XXII

nicolae iorga Două mănăstiri dâmboviţene (Cobia şi Butoiu) p. 20

1929, anul 
XXII

nicolae iorga Două biserici ardelene (Galda şi Mesentea) p. 26

1929, anul 
XXII

nicolae iorga Biserici focşănene p. 27

1929, anul 
XXII

Virgil Drăghiceanu Un epitaf al mitropolitului Ştefan din anul 1652 p. 29

1929, anul 
XXII

constantin Solomon Cetăţuia din Valea Berheciului p. 34

1929, anul 
XXII

ioan c. Filitti Biserica adormirea maicii domnului sau precista 
din Slatina (olt)

p. 40

1929, anul 
XXII

*** Grigore Cerkez (necrolog) p. 42

1929, anul 
XXII

ioan c. Filliti Inscripţii şi ctitorii din bisericile Doljului 
(Argetoaia, Brădeştii din Faţă, Braloştiţa, 
Coţofeni, Almaju)

p. 43

1929, anul 
XXII

nicolae iorga Pictor străin la curtea lui Brâncoveanu p. 44

1929, anul 
XXII

*** Cercetările misiunii arheologice italiene în 
Albania. Săpăturile din vechea cetate romană 
Butrinto

p. 44

1929, anul 
XXII

George Balş Rotocoalele de smalţ moldoveneşti p. 44

1929, anul 
XXII

Virgil Drăghiceanu Ion D. Ştefănescu, L’evolution de la peinture 
religieuse en Bucovine et en Moldavie depuis les 
origines jusqu’au XIX-e siècle

p. 45

1929, anul 
XXII

nicolae iorga Les Chateaux occidentaux en Roumanie p. 49

1929, anul 
XXII

nicolae iorga Popeştii de Argeş (Câteva note) p. 70

1929, anul 
XXII

Ion Andrieşescu Sultana (continuare) p. 71

1929, anul 
XXII

nicolae iorga Une icône byzantine au Portugal p. 88

1929, anul 
XXII

nicolae iorga Domnii fanarioţi şi ctitoriile p. 90

1929, anul 
XXII

nicolae iorga Biserici muntene de curând reparate p. 92

1929, anul 
XXII

*** Cronică: Bisericuţa din Slănic. O mănăstire 
necunoscută (Crimca). Zugravi din veacul al 
XVII-lea

p. 95

1929, anul 
XXII

nicolae iorga O biserică siriană (Sf. Spiridon Vechi) p. 97

1929, anul 
XXII

nicolae iorga Crucea de la Călugăreni p. 101

1929, anul 
XXII

C. Săvescu Biserica de la Tânganu p. 106
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1929, anul 
XXII

nicolae iorga Cea dintâi biserică a Stelei (Târgovişte) p. 112

1929, anul 
XXII

nicolae iorga Mormântul lui Udrişte Năsturel ? p. 113

1929, anul 
XXII

Virgil Drăghiceanu Biserica din Gâltofani, Bălceşti-Argeş p. 116

1929, anul 
XXII

ioan rezori conservarea monumentelor istorice p. 117

1929, anul 
XXII

Virgil Drăghiceanu Biserica din Ruda-Argeş (Note înainte de spălarea 
picturii)

p. 121

1929, anul 
XXII

Alexandru Busuioceanu Un palat domnesc din vremea fanarioţilor: Curtea 
nouă din Bucureşti

p. 123

1929, anul 
XXII

Virgil Drăghiceanu Inscripţii de la Cula din Almaj-Dolj, bisericile din 
Poenari-Dolj, Genuneni-Vâlcea, Arnota-Vâlcea, 
Văcăreşti, Mogoşoaia, Bujorofca-Basarabia, 
lângă Soroca

p. 138

1929, anul 
XXII

Victor Brătulescu Biserici din Olt (Greci şi Dudu) p. 138

1929, anul 
XXII

George Balş Zugravi moldoveni p. 141

1929, anul 
XXII

I. Mihail Curţile lui Luca Arbore din Şipote-Iaşi p. 141

1929, anul 
XXII

nicolae iorga Ctitorii mănăstirii Mira (Mera) p. 142

1929, anul 
XXII

nicolae iorga Stânca Sorocăi p. 142

1929, anul 
XXII

Titus Târgovişteanul Obiecte de artă româneşti la mănăstirea 
bulgărească Râlo

p. 143

1929, anul 
XXII

Ion Andrieşescu Vasile Pârvan p. 145

1929, anul 
XXII

Virgil Drăghiceanu Săpăturile de la Vodiţa. Bisericile Sfântului 
Nicodim  şi a lui Litovoiu-Vodă

p. 149

1929, anul 
XXII

nicolae iorga Bisericile din Opăriţi, Predealul Sărari şi Valea 
Drajnei

p. 156

1929, anul 
XXII

nicolae iorga Piatra de mormânt a lui Alexandru-Vodă Mircea p. 161

1929, anul 
XXII

George Balş Chenarele ferestrelor bisericii din Dolheştii Mari p. 162

1929, anul 
XXII

Ion Andrieşescu Sultana (continuare şi sfârşit) p. 165

1929, anul 
XXII

G. teodorescu Biserica Ruda-Bârseşti din comuna Bercioi-Argeş 
(note asupra picturii)

p. 172

1929, anul 
XXII

nicolae iorga Două pietrre de la Museul Naţional din Bucureşti p. 178

1929, anul 
XXII

nicolae iorga Câteva legături româneşti p. 180

1929, anul 
XXII

nicolae iorga Moschei pe pământ românesc p. 185

1929, anul 
XXII

nicolae iorga Cele două Chilii (Chilia Nouă şi Chilia Veche) p. 187
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1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia. 
Partea a doua. Vechiul stil românesc din veacul al 
XVI-lea. De la Neagoe Basarab până la sfârşitul 
veacului

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti introducere p. 5

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti cap. Viii. Formaţia vechiului stil în Muntenia. 
Câteva biserici premergătoare. Biserica din 
Brădetu (Argeş). Paraclisul mănăstirii Bistriţa 
(Vâlcea). Biserica din Ostrov (Vâlcea). Biserica 
mănăstirii Valea (Muscel). Biserica din Lopuşnia 
(Serbia).

p. 9

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Cap. IX. Caractere generale ale vechiului stil din 
Muntenia. Deosebirile faţă de epoca precedentă. 
Planul în formă de treflă. Decorul extern. 
Materiale şi procedee de construcţiune. Plastica 
monumentală. Plastica decorativă. Detaliile.

p. 14

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Cap. X. Împărţirea pe grupe a bisericilor în stil 
vechiu

p. 20

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Cap. XI. Descrierea monumentelor. Bisericile 
Stăneşti, Olteni şi bolniţa Coziei (Vâlcea). 
Biserica Curtea Veche din Bucureşti. Biserica 
mănăstirii Căluiu (Romanaţi). Biserica de la 
Mărcuţa (Ilfov). Biserica şi clopotniţa Mihai Vodă 
din Bucureşti. Biserica Bucovăţ (Dolj). Biserica 
şi clopotniţa mănăstirii Tutana.(Argeş). Paraclisul 
mănăstirii Cozia (Vâlcea). Ruinele bisericii 
din Târgşor (Prahova). Biserica din Cobia 
(Dâmboviţa).

p. 23

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Cap. XII. Un tip izolat – Biserica Domnească din 
Târgovişte

p. 37

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti rezumat p. 39

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Brădetu (Muscel) fig. 1-12

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Bolniţa mănăstirii Bistriţa (Vâlcea) fig. 13-
18

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Ostrov (Vâlcea) fig. 19-
24

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica mănăstirii Valea (Muscel) fig. 25-
33

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Bisericile din Lopuşnia şi Petruşa fig. 34-
35

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Lopuşnia (Serbia) fig. 36-
45

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Stăneşti (Vâlcea) fig. 46-
56

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Olteni (Vâlcea) fig. 57-
66

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Bolniţa mănăstirii Cozia (Vâlcea) fig. 67-
78

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Curtea Veche din Bucureşti fig. 79-
88
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1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Căluiu (Romanaţi) fig. 89-
101

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica mănăstirii Mărcuţa (Ilfov) fig. 102-
109

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Mihai Vodă din Bucureşti fig. 110-
119

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Bucovăţ (Dolj) fig. 120-
127

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica mănăstirii Tutana (Argeş) fig. 128-
147

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Paraclisul mănăstirii Cozia fig. 148-
158

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Ruinele din Târgşor (Prahova) fig. 159-
161

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Cobia (Dâmboviţa) fig. 162-
173

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Domnească din Târgovişte fig. 174-
184

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Clopotniţa bisericii Stelea din 
Târgovişte

fig. 185-
186

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Gorgota (Dâmboviţa) fig. 187

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Uşa bisericii din Snagov fig. 188

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Chenarul uşii bisericii din Tismana. 
Uşa bisericii din Cobia (1570)

fig. 189-
190

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Mormântul lui Negru Vodă (Curtea 
de Argeş)

fig. 191-
193

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Mormântul lui Radu de la Afumaţi 
(Curtea de Argeş)

fig. 194

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Mormântul lui Albu Golescu 
(Vieroşi)

fig. 195

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Uşa bisericii Cotmeana fig. 196

1930, anul 
XXIII

Nicolae Ghika-Budeşti Harta localităţilor fig. 197

1931, anul 
XXIV

nicolae iorga Pietrele de mormânt ale saşilor din Baia p. 1

1931, anul 
XXIV

nicolae iorga Biserica Galbenă din Urlaţi p. 8

1931, anul 
XXIV

Victor Brătulescu Mănăstirea Valea din judeţul Muscel. O ctitorie a 
lui radu paisie

p. 11

1931, anul 
XXIV

Virgil Drăghiceanu Mormântul lui Mircea-Vodă cel Bătrân p. 20

1931, anul 
XXIV

nicolae iorga Biserica din Verbila (Vărbila) p. 25

1931, anul 
XXIV

nicolae iorga Cea mai veche icoană din Moldova, care însă nu 
e veche

p. 29
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1931, anul 
XXIV

nicolae iorga Inscripţia de la Măxineni p. 31

1931, anul 
XXIV

nicolae iorga Biserica şi palatul de la Afumaţi (Ilfov) p. 33

1931, anul 
XXIV

nicolae iorga Biserica Doamnei Ecaterina (Slătioara) p. 38

1931, anul 
XXIV

Grigore G. cantacuzino, 
George d. Florescu Biserica din Popeşti-Vlaşca p. 40

1931, anul 
XXIV

Constantin I. Karadja Încă o sabie a lui Constantin Brâncoveanu p. 42

1931, anul 
XXIV

Virgil Drăghiceanu Mănăstirea Snagov (pisania). Secretarul polon al 
lui matei Basarab

p. 42

1931, anul 
XXIV

Victor Brătulescu Un fiu al lui Grigoraşcu Ghica Vodă (înmormântat 
la biserica Mihai Vodă din Bucureşti)

p. 43

1931, anul 
XXIV

Alexandru Bărcăcilă De la Vodiţa: o nouă inscripţie latină p. 43

1931, anul 
XXIV

Virgil Drăghiceanu Cu privire la Biserica Domnească din Curtea de 
Argeş

p. 44

1931, anul 
XXIV

nicolae iorga Biserica din Piua Petrei (inscripţii) p. 45

1931, anul 
XXIV

Victor Brătulescu Schitul Valea Mare –Muscel (pisania) p. 46

1931, anul 
XXIV

nicolae iorga Biserica Polcovnicului Ioan Măgheriu (inscripţie) p. 46

1931, anul 
XXIV

Virgil Drăghiceanu Biserica din Borleşti-Muscel; Biserica din 
Leordeni; Mănăstirea Mărgineni (Prahova); 
Mănăstirea Seaca-Olt (pisanii, inscripţii)

p. 46

1931, anul 
XXIV

nicolae iorga Trei biserici de sat muntene: Pietroşiţa, Calvini şi 
cremenari

p. 49

1931, anul 
XXIV

nicolae iorga icoanele de la muzeul Sinaia p. 61

1931, anul 
XXIV

George Balş Grinda şi arcul p. 66

1931, anul 
XXIV

Vladimir dumitrescu Ceramica pictată eneolitică din Sud-Estul Europei p. 70

1931, anul 
XXIV

nicolae iorga Încă o piatră de mormânt a lui Matei-Basarab ? O 
mărturie a lui Timotei Cipariu

p. 78

1931, anul 
XXIV

nicolae iorga Bisericile din Trotuş p. 79

1931, anul 
XXIV

Grigore ionescu Biserica din Călineşti-Prahova p. 82

1931, anul 
XXIV

Vladimir dumitrescu Inscripţiuni preistorice în România ? p. 87
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1931, anul 
XXIV

Virgil Drăghiceanu Mănăstirea Bogdana-Bacău; Biserica Răducanu 
din Târgu Ocna; Biserica Şubeşti-Câmpulung; 
Biserica Sf. Gheorghe-Câmpulung; Biserica 
Domnească din Curtea de Argeş; Biserica din 
Zăvideni-Vâlcea; Biserica Slăviteşti-Vâlcea; 
Inscripţii din Târgovişte; Biserica Sf. Vineri; 
Biserica Starchiojd-Prahova; Mănăstirea 
Bradului-Buzău (pisanii, inscripţii)

p. 91

1931, anul 
XXIV

*** Procesele verbale de la şedinţele Comisiunii din 6 
şi 25 mai şi 12 iunie 1931

p. 94

1931, anul 
XXIV

George Balş despre biserica prislopului p. 97

1931, anul 
XXIV

nicolae iorga Biserica veche din Bătrâni p. 101

1931, anul 
XXIV

p. coman Cele mai vechi cruci ale Măţăului (Muscel) p. 102

1931, anul 
XXIV

Virgiliu N. Drăghiceanu monumentele istorice din oltenia. raport din 
anul 1921

p. 105

1931, anul 
XXIV

Virgiliu N. Drăghiceanu Câteva monumente din Muntenia p. 132

1931, anul 
XXIV

nicolae iorga Biserica episcopală din Argeş în literatură p. 136

1931, anul 
XXIV

nicolae iorga Pridvorul de la Colţea p. 136

1931, anul 
XXIV

Paul Smărăndescu O casă veche: Casa Melik (din Bucureşti) p. 137

1931, anul 
XXIV

nicolae iorga Inscripţia arabă de la Sf. Spiridon din Bucureşti p. 143

1931, anul 
XXIV

r. Bogdan Urme preistorice în Valea Trotuşului p. 143

1931, anul 
XXIV

nicolae iorga Miniaturi româneşti în secolul al XVII-lea p. 145

1931, anul 
XXIV

nicolae iorga Piatra de mormînt a lui Sevastos Chimenitul din 
trapezunt

p. 154

1931, anul 
XXIV

radu Vulpe Resturile de epocă Latène III de la Răduleşti-
Ialomiţa

p. 156

1931, anul 
XXIV

Virgiliu N.  Drăghiceanu Săpăturile din Buda, Lapoş şi Tisău-Buzău p. 159

1931, anul 
XXIV

Nicolae Ghika-Budeşti Mănăstirea Cotmeana p. 177

1931, anul 
XXIV

nicolae iorga Noi obiecte de artă găsite la Ierusalim, în 
Mănăstirea Sf. Sava şi la Muntele Sinai.

p. 181

1931, anul 
XXIV

nicolae iorga Biserica de la Cocorăşti-Grind p.188

1931, anul 
XXIV

nicolae iorga Un act privitor la mănăstirea Plumbuita p.189

1931, anul 
XXIV

*** Procesele verbale de la şedinţele Comisiunii din 
noiembrie şi decembrie 1931

p.190
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1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia. 
Partea a treia. Veacul al XVII-lea. Epoca de 
tranziţie: domnia lui Matei Basarab

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti introducere p. 5

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Cap. XIII. Caractere generale.  cele trei epoci 
ale veacului al XVII-lea. Materiale şi procedee 
de construcţie. Plastica monumentală. Plastica 
decorativă. Detaliile.

p. 11

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Cap. XIV. Împărţirea monumentelor pe grupe. p. 27

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Cap. XV. Descrierea monumentelor. Bisericile 
fără abside laterale. Schitul Slătioarele. Biserica 
din Săcuieni. Biserica Androneşti-Târgovişte. 
Biserica din Gherghiţa. Biserica din Bărbuleţ. 
Biserica din Goleşti. Biserica Sf. Împăraţi-
Târgovişte. Mănăstirea Strehaia. Biserica din 
Vlădeşti. Biserica din Coeni-Mironeşti. Biserica 
Doamnei din Bucureşti. Biserica Fundeni din 
Câmpulung. Biserica Sf. Dumitru din Craiova.

p. 40

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Cap. XVI. Bisericile cu planul în formă de 
treflă. Biserica Arnota. Biserica Strâmbeanu 
(Dâmboviţa). Biserica Sfinţii Arhangheli din 
Târgovişte. Mănăstirea Polovragi. Biserica din 
Bălteni (Ilfov). Biserica din Ciutura (Dolj). 
Biserica mănăstirii Plătăreşti. Biserica mănăstirii 
Plumbuita. Biserica Vărbila. Biserica schitului 
Topolniţa. Biserica fostului schit Flămânda 
(Argeş). Biserica mănăstirii Dintr-un Lemn. 
Biserica mănăstirii Gura Motrului. Schitul 
Clocociov. Biserica mănăstirii Brebu. Biserica 
mănăstirii Căldăruşani. Biserica Mitropoliei din 
Bucureşti. Biserica Radu Vodă din Bucureşti. 
Biserica mănăstirii Cotroceni. Schitul Cornet. 
Biserica din Filipeştii de Pădure. Biserica din 
Ludeşti. Biserica Jitianu.  

p. 50

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Cap. XVII. Biserici şi mănăstiri. Alte tipuri 
de biserici. Clopotniţele. Biserica din Turbaţi 
(Ilfov). Biserica din Călineşti (Prahova). Biserica 
mănăstirii Turnu (Argeş). Mănăstirea Comana. 
Curtea şi mănăstirea Brâncoveni (Romanaţi). 
Biserica Stelea din Târgovişte. Biserica Olari 
din Curtea de Argeş. Biserica Sf. Gheorghe din 
Câmpulung. Clopotniţa de la schitul Codreni. 
Clopotniţa de la Mănăstirea Negru Vodă din 
Câmpulung. Clopotniţa Bărăţiei din Câmpulung.

p. 72

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Cap. XVIII. Decoraţia în piatră şi în lemn, în 
legătură cu arhitectura

p. 82

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti rezumat p. 86

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika- Budeşti Ilustraţiuni: Schitul Slătioarele (Vâlcea) fig. 1-9

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Săcuieni (Dâmboviţa) fig. 10-
13



165

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Sf. Nicolae din Târgovişte fig. 14-
21

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Gherghiţa (Prahova) fig. 22-
28

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Bărbuleţ (Dâmboviţa) fig. 29-
30

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Goleşti (Muscel) fig. 31-
58

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Sf-ţii Împăraţi din 
Târgovişte

fig. 59-
68

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Doamnei din Bucureşti fig. 69-
85

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Mănăstirea Strehaia (Mehedinţi) fig. 86-
99

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Vlădeşti (Muscel) fig. 100-
112

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Fundeni (Câmpulung) fig. 113-
119

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Coeni-Mironeşti (Ilfov) fig. 120-
133

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Sf. Dumitru din Craiova fig. 134-
137

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Mănăstirii Arnota (Vâlcea) fig. 138-
148

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Strâmbeanu (Dâmboviţa) fig. 149-
153

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Ciutura (Dolj) fig. 154-
163

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Sf-ţii Arhangheli din 
Târgovişte

fig. 164-
166

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Mănăstirii Plătăreşti (Ilfov) fig. 167-
172

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Mănăstirea şi biserica Plumbuita 
(Ilfov)

fig. 173-
192

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Mănăstirea şi biserica Polovragi 
(Gorj)

fig. 193-
202

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Schitul şi biserica Topolniţa 
(Mehedinţi)

fig. 203-
212

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Vărbila (Prahova) fig. 213-
219

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Mănăstirea Dintr-un Lemn (Vâlcea) fig. 220-
243

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Schitul Flămânda (Argeş) fig. 244-
251

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Schitul Clocociov (Olt) fig. 252-
259

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Mănăstirea Brebu (Prahova) fig. 260-
270

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Mănăstirii Gura Motrului 
(Mehedinţi)

fig. 271-
281
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1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Mănăstirii Căldăruşani 
(Ilfov)

fig. 282-
284

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Mitropoliei din Bucureşti fig. 285-
291

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Mănăstirea Cotroceni din Bucureşti fig. 292-
314

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Radu Vodă din Bucureşti fig. 315-
317

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Schitul Cornet (Vâlcea) fig. 318-
328

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Filipeştii de Pădure 
(Prahova)

fig. 329-
338

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Ludeşti (Dâmboviţa) fig. 339-
345

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Jitianu, Balta Verde (Dolj) fig. 346-
352

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Bălteni (Ilfov) fig. 353-
361

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Olari din Curtea de Argeş fig. 362-
372

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Turbaţi (Ilfov) fig. 373-
384

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Călineşti (Prahova) fig. 385-
392

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Mănăstirii Turnu (Argeş) fig. 393-
395

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Mănăstirea Comana (Vlaşca) fig. 396-
416

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Mănăstirea şi clopotniţa din 
Brâncoveni (Romanaţi)

fig. 417-
426

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Stelea din Târgovişte fig. 427-
442

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Sf. Gheorghe din 
Câmpulung

fig. 443-
454

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Clopotniţa de la Codreni (Ilfov) fig. 455-
458

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Clopotniţa Mănăstirii Nrgru Vodă din 
Câmpulung

fig. 459-
467

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Clopotniţa Bărăţia din Câmpulung fig. 468-
472

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Schitul Păpuşa de la M-rea Bistriţa 
(Vâlcea)

fig. 473

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Casă veche de la Mănăstirea Negru 
Vodă din Câmpulung

fig. 474

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica de lemn din Grămeşti 
(Vâlcea)

fig. 475

1932, anul 
XXV

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: detalii, chenare de piatră, uşi, 
ancadramente, sfeşnice, cruci de piatră, pietre de 
mormânt, icoane

fig. 476-
527
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1933, anul 
XXVI

nicolae iorga La figuration des évangélistes dans l’art roumain 
et l’école chypriote-valaque

p. 1

1933, anul 
XXVI

nicolae iorga Icoana românească (după nişte conferinţe) p. 5

1933, anul 
XXVI

nicolae iorga Două opere de artă româneşti din secolul al XVI-
lea la Muntele Athos

p. 27

1933, anul 
XXVI

nicolae iorga Fântâna lui Alexandru Vodă Mircea p. 31

1933, anul 
XXVI

G. Severeanu Moneda lui Vlad I, domn al Ţării Româneşti de la 
1395/96-1397 Decembre

p. 32

1933, anul 
XXVI

Virgiliu Drăghiceanu Antichităţile din Cotnari p. 37

1933, anul 
XXVI

Virgiliu Drăghiceanu Testamentul Marelui Ban Neagoe Săcuianu şi 
ctitoriile sale

p. 38

1933, anul 
XXVI

Virgiliu Drăghiceanu Incinta palatului din Iaşi p. 38

1933, anul 
XXVI

Virgiliu Drăghiceanu Inelul lui Vlaicu Clucerul, tatăl doamnei Neaga p. 39

1933, anul 
XXVI

Victor Brătulescu Biserici din judeţul Argeş. (Copăceni, Titeşti, 
Boişoara, Sf. Gheorghe - Piteşti, Sf. Nicolae - 
Piteşti, Mavrodolu - Piteşti, Stănişoara, Turnu: 
inscripţii, descriere)

p. 39

1933, anul 
XXVI

Alexandru Bărcăcilă un tropar al prea-cuviosului nicodim p. 43

1933, anul 
XXVI

Virgiliu Drăghiceanu Mănăstirea Tisăului p. 44

1933, anul 
XXVI

Gheorghe Ungureanu Raport asupra mănăstirii Pionul sau schitul 
Silvestru. castelul cnezilor cantacuzini

p. 45

1933, anul 
XXVI

Virgiliu Drăghiceanu monumentele olteniei. raportul al ii-lea p. 49

1933, anul 
XXVI

dumitru tudor Antichităţile preistorice şi romane din judeţul 
Romanaţi

p. 76

1933, anul 
XXVI

nicolae iorga Biserica de la Fundeni (Prahova) p. 82

1933, anul 
XXVI

Victor Brătulescu Biserica din Racoviţa-Muscel p. 83

1933, anul 
XXVI

Victor Brătulescu Cula din Racoviţa-Muscel; Călimăneşti; Crucea 
din Căciulata; Mănăstirea Frăsineiul din judeţul 
Vâlcea (descrieri, inscripţii)

p. 84

1933, anul 
XXVI

Victor Brătulescu Schitul Bunea-Dâmboviţa p. 87

1933, anul 
XXVI

Victor Brătulescu Câineni-Argeş p. 89

1933, anul 
XXVI

Victor Brătulescu Păpuşa din jud. Argeş p. 90

1933, anul 
XXVI

Virgiliu Drăghiceanu Inscripţiile de la Snagov p. 91

1933, anul 
XXVI

Sever Zotta Bisericile din Hârlău şi Cotnari, după un raport 
din 1800 (?)

p. 92
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1933, anul 
XXVI

George Balş În privinţa Coziei p. 93

1933, anul 
XXVI

George Balş O piatră de mormânt de la Dragomireşti p. 94

1933, anul 
XXVI

*** Procesele verbale ale  şedinţelor Comisiunii 
monumentelor istorice din anul 1932

p. 95

1933, anul 
XXVI

nicolae iorga Monumentele istorice în vechea noastră literatură p. 101

1933, anul 
XXVI

nicolae iorga o descriere în versuri a Bisericii episcopale din 
Curtea de Argeş

p. 116

1933, anul 
XXVI

nicolae iorga Biserici dintre Văile Teleajenului şi Slănicului p. 118

1933, anul 
XXVI

nicolae iorga O mănăstire de cărturari: Vorona p. 120

1933, anul 
XXVI

nicolae iorga O exploraţie arheologică şi istorică a judeţului 
Olt. (Ion Ionaşcu, Biserici, chipuri şi documente 
din Olt, 1934)

p. 121

1933, anul 
XXVI

nicolae iorga Note moldoveneşti  în legătură cu clădirile 
bisericeşti şi profane

p. 124

1933, anul 
XXVI

nicolae iorga Un album de l’art populaire religieux en Pologne p. 129

1933, anul 
XXVI

nicolae lupu Scoborârea unei fresce de pe bolta bisericii S. 
Giuseppe Maggiore din Napoli. Mormântul lui 
Virgiliu după ultimele lucrări de restaurare.

p. 131

1933, anul 
XXVI

Ion Vârtosu Biserici de lemn şi cruci de piatră din judeţul 
Râmnicu Vâlcea. Inscripţii.

p. 133

1933, anul 
XXVI

nicolae iorga Cronică – “Arhivele Basarabiei”, VI, 2; “Cuvânt 
Moldovenesc”, 12 August, 1934; “Inscripţii 
Câmpulungene (Muscel)”

p. 139               
 

1933, anul 
XXVI

nicolae iorga Bibliografie: Gh. Ghibănescu, Biserica Sf. 
Dimitrie (Balş), Biserica Sf. Andrei, Biserica 
Sf. Nicolae Domnesc - Iaşi, Iaşi, 1934; Victor 
Brătulescu, Călimăneştii şi monumentele istorice 
din împrejurimi, Bucureşti, 1934

p. 140

1933, anul 
XXVI

Nicolae Ghika-Budeşti rapoarte de activitate a comisiunii pe anii 1929-
1930

p. 141

1933, anul 
XXVI

nicolae iorga les arts mineurs en roumanie (second partie) p. 145

1933, anul 
XXVI

nicolae iorga Monumentele istorice romăneşti şi Daponte p. 157

1933, anul 
XXVI

nicolae iorga Cu privire la Cetăţuia (Iaşi) p. 158

1933, anul 
XXVI

nicolae iorga Cum se zidea acum o sută de ani p. 159

1933, anul 
XXVI

Virgiliu Drăghiceanu Mănăstirea Vintilă Vodă (Buzău) p. 167

1933, anul 
XXVI

nicolae iorga Biserica din margine sau ciuta p. 172

1933, anul 
XXVI

nicolae iorga Vechi case prahovene. Casa şi biserica din 
Ploieştiori

p. 173
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1933, anul 
XXVI

maria Golescu Folosirea temelor musicale în iconografia 
Bisericii răsăritene

p. 176

1933, anul 
XXVI

nicolae iorga Mănăstirea Vintilă Vodă (observaţii şi note 
istorice)

p. 178

1933, anul 
XXVI

nicolae iorga Biserica de la Stâlpu-Buzău p. 182

1933, anul 
XXVI

ioan popovici Comunicări (despre “Veniamin irodiacon 
zugrav”)

p. 183

1933, anul 
XXVI

Virgiliu Drăghiceanu Inscripţii asemănătoare celor de pe inelele de 
la Curtea de Argeş. Originea acoperemintelor 
noastre de morminte. Însemnări referitoare la 
Mihnea al III-lea.

p. 184

1933, anul 
XXVI

Ion Vârtosu Biserici de lemn şi cruci de piatră din judeţul 
Râmnicu Vâlcea. Inscripţii.

p. 185

1933, anul 
XXVI

Nicolae Ghika-Budeşti rapoarte de activitate a comisiunii pe anii 1931-
1932

p. 189

1934, anul 
XXVII

Virgiliu Drăghiceanu Consideraţiuni asupra vechimii bisericii 
Mănăstirii Tismana

p. 1

1934, anul 
XXVII

nicolae iorga Biserica din albota p. 17

1934, anul 
XXVII

Nicolae Ghika-Budeşti Biserica din Hârtieşti-Muscel p. 19

1934, anul 
XXVII

nicolae iorga Biserica din Tisău p. 28

1934, anul 
XXVII

dumitru Berciu Generalităţi asupra preistoriei Olteniei şi 
angrenarea ei în problemele Europei centrale şi 
sud-estice

p. 30

1934, anul 
XXVII

Victor Brătulescu Biserici din Argeş şi Vâlcea (Stoiceni, Schitul 
Flămânda, Cocoru, Câineni, Gribleşti, Proieni, 
Călineşti, Cornet, Brezoiu, Lotru, Voineasa, 
Călimăneşti, Robeşti, Râureni)

p. 39

1934, anul 
XXVII

Victor Brătulescu Elemente profane în pictura religioasă p. 49

1934, anul 
XXVII

nicolae iorga Biserica din Măteşti p. 68

1934, anul 
XXVII

maria Golescu O fabulă a lui Esop trecută în iconografia 
religioasă

p. 70

1934, anul 
XXVII

dumitru Berciu O colecţie de antichităţi din judeţul Romanaţi: 
Gh. Georgescu-Corabia

p. 74

1934, anul 
XXVII

nicolae iorga Evangheliarul lui Alexandru Vodă Mircea la 
muntele Sinai

p. 85

1934, anul 
XXVII

nicolae iorga Două Evangheliare ale fiilor lui Petru Rareş p. 87

1934, anul 
XXVII

nicolae iorga Tot despre vechile case prahovene. Mai vechi 
apărători ai stilului monumentelor bisericeşti.

p. 91

1934, anul 
XXVII

Alexandru Bărcăcilă (Scrisoare către Nicolae Iorga) p. 94
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1934, anul 
XXVII

nicolae iorga Necrolog George Balş p. 97

1934, anul 
XXVII

Virgil Drăghiceanu monumentele olteniei (al iii-lea raport) p. 99

1934, anul 
XXVII

Dr. Boskovic Le narthex de Cozia avait-il un étage supérieur? p. 121

1934, anul 
XXVII

Nicolae Ghika-Budeşti Biserica din Rebegeşti p. 126

1934, anul 
XXVII

Ştefan Balş Biserica Sf. Elefterie din Bucureşti (clădită la 
1743, reparată la 1867, restaurată la 1930)

p. 133

1934, anul 
XXVII

André Grabar (Articol în memoria lui George Balş, publicat în 
“Seminarium Kondakovianum”, VII)

p. 143

1934, anul 
XXVII

G. de Jerphanion Les églises rupestres de Cappadoce et la place 
de leurs peintures dans le développement de 
l’iconographie chrétienne

p. 145

1934, anul 
XXVII

Dr. Dj. Boskovic Quelques observations sur l’architecture de 
l’église de Tismana

p. 185

1934, anul 
XXVII

Emanuel Kretzulescu Istoricul bisericii din Creţuleşti-Mănăstirea 
(Rebegeşti)

p. 190

1935, anul 
XXVIII

Emil Vârtosu Odoare româneşti la Stambul p. 1

1935, anul 
XXVIII

Paul Smărăndescu Biserica Floreasca din Bucureşti p. 20

1935, anul 
XXVIII

dumitru Berciu Săpături şi cercetări archeologice în ultimii trei 
ani (în jud. Mehedinţi, Gorj, Romanaţi, Dolj, 
Vâlcea, Dâmboviţa, Vlaşca -1933-1935)

p. 26

1935, anul 
XXVIII

dumitru tudor monumente inedite din romula p. 31

1935, anul 
XXVIII

Aurelian Sacerdoţeanu Mormântul de la Argeş şi zidirea Bisericii 
Domneşti

p. 49

1935, anul 
XXVIII

nicolae iorga Biserica din Stari-Chiojd (Starchiojd, jud. 
Prahova)

p. 58

1935, anul 
XXVIII

nicolae iorga Biserica din Poieni (Iaşi) p. 64

1935, anul 
XXVIII

Ion Nistor, Petre Luţa Raportul Secţiunii Regionale Cernăuţi a 
comisiunii monumentelor istorice pe anii 1933-
1934

p. 65

1935, anul 
XXVIII

nicolae iorga Cercetări noi la Cotnari p. 75

1935, anul 
XXVIII

Barbu Slătineanu Biserica din maieri, alba-iulia p. 78

1935, anul 
XXVIII

nicolae iorga La biserica lui Petru Rareş din Târgu-Frumos p. 80

1935, anul 
XXVIII

Victor Brătuleanu Biserici din Transilvania şi Bucovina (Sângeorz, 
jud. Năsăud, Sărăţel, Baia Sprie, Siseşti, Dăneşti, 
Şurdeşti, Plopiş, Lăscâia, Vad, Berinţa, Doroşăuţi, 
Vasilău, Coleuţi, Schitul Crişciatec)

p. 81

1935, anul 
XXVIII

Sterie Becu Bisericile Sf. Gheorghe şi Fundeni din 
Câmpulung-Muscel

p. 89
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1935, anul 
XXVIII

Ştefan Balş Vechea pardoseală a bisericii Precista din Bacău p. 91

1935, anul 
XXVIII

Barbu Slătineanu Inscripţii (pe o Evanghelie din Bucureşti, pe cruci 
la biserica Precista din Galaţi)

p. 91

1935, anul 
XXVIII

Alexandru Bărăcilă Cronică (ruinele de la Firizul Ilovăţului. Ruine la 
Turnu Severin. Urme romane la Drajna)

p. 92

1935, anul 
XXVIII

nicolae iorga Cronică (recenzi de reviste; inscripţii; obiecte 
aflate la Muntele Athos; biserica din satul de 
lângă Olteniţa)

p. 95

1935, anul 
XXVIII

Aurelian Sacerdoţeanu Inscripţii şi însemnări din Costeşti-Vâlcea 
(Bisericile Gruşeţu, Săcături, Grămeşti, 
Ciorobeşti, Pietreni, Păpuşa, Ţigănia, Văratici)

p. 97

1935, anul 
XXVIII

nicolae iorga Cum apar monumentele româneşti din Ardeal 
unui călător frances

p. 110

1935, anul 
XXVIII

dumitru tudor monumente inedite din romula p. 113

1935, anul 
XXVIII

Victor Brătulescu Elemente profane în pictura religioasă (Sfântul 
Ilie şi căruţa cu caii de foc)

p. 127

1935, anul 
XXVIII

Ion Nistor, Petre Luţa Raportul Secţiunii Regionale Cernăuţi a 
comisiunii monumentelor istorice pe anul 1935

p. 136

1935, anul 
XXVIII

Rudolf Gassauer teracote sucevene p. 145

1935, anul 
XXVIII

Alexandru Bărcăcilă Mănăstirea Coşuştea-Crivelnicu, Mehedinţi.
Descoperire arheologică

p. 165

1935, anul 
XXVIII

Martin Roska La situation stratigraphique de la colline 
Laposhalom de Ghiula-Vârsand, Dép. Arad

p. 185

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi în Oltenia. 
Partea a patra. Noul stil românesc din veacul al 
XVIII-lea

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Introducere. Privire asupra evoluţiei generale a 
principalelor tipuri de biserici de la origine până 
în veacul al XVIII-lea. 

p. 1

1936, Anul 
XXIX

Nicolae  Ghika-Budeşti Cap. XIX. Caractere generale. p. 13

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Cap. XX. Împărţirea monumentelor pe grupe p. 41

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Cap. XXI. Descrierea monumentelor. Bisericile 
fără abside laterale.

p. 51

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Cap. XXII. Descrierea monumentelor. Bisericile 
cu planul în treflă, cu o turlă

p. 68

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Cap. XXIII. Descrierea monumentelor. Bisericile 
cu planul în treflă, cu două, trei şi patru turle

p. 78

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Cap. XXIV. Descrierea monumentelor. Biserici 
cu planul în treflă, cu clopotniţa pe pronaos

p. 90

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Cap. XXV. Descrierea monumentelor. alte tipuri 
de biserici. Clopotniţele mănăstireşti. Monumente 
diverse. Bisericile de lemn

p. 103
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1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Cap. XXVI. Arhitectura civilă. Palatele domneşti 
şi boiereşti. Conacele. Diferitele tipuri de case de 
la oraşe şi de la ţară. Culele

p. 114

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Cap. XXVII. Decoraţiuni în legătură cu 
arhitectura. Piatra, stucul, lemnul şi zugrăvelile 
exterioare

p. 119

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Cap. XXVIII. Rezumatul noului stil din veacul al 
XVIII-lea

p. 123

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Cap. XXVIII. Rezumatul general. p. 129

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Mănăstirea Hurezi fig. 1-19

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Schitul Sfinţii Apostoli de la m-rea 
Hurezi

fig. 20-
29

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Paraclisul Mitropoliei (Patriarhiei) 
din Bucureşti

fig. 30-
44

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Paraclisul Episcopiei de Râmnic 
(Vâlcea)

fig. 45-
56

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Pietreni-Costeşti 
(Vâlcea), zis şi Schitul de sub Piatră  sau 
patruzeci de izvoare

fig. 57-
65

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Comanca-Pietriş 
(Vâlcea)

fig. 66-
71

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Sf. Nicolae Făcăi din Ocnele 
Mari (Vâlcea)

fig. 72-
77

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Domneştii de Sus 
(muscel)

fig. 78-
85

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Sf. Nicolae din Olăneşti 
(Vâlcea)

fig. 86-
93

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Sf. Voievozi din Olăneşti 
(Vâlcea)

fig. 94-
103

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Sf. Nicolae Coasta din 
Păuşeşti Măglaşi (Vâlcea)

fig. 104-
113

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Intrarea în Biserică din 
Chicioara (Vâlcea)

fig. 114-
121

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Sf. Voievozi-Flămânzeşti din 
Curtea de Argeş

fig. 122-
130

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Sf. Îngeri din Curtea de 
Argeş

fig. 131-
138

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Călineşti (Vâlcea) fig. 139-
140

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Furnicoşi (Muscel) fig. 141-
143

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Sf. Voievozi din Almaj 
(Dolj)

fig. 144-
157



173

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Cula din Almaj (Dolj) fig. 158-
161

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Şuici (Argeş) fig. 162-
166

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Gălăşeşti (Argeş) fig. 167-
175

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biseric Sf. Ioan Botezătorul din 
ocnele mari

fig. 176-
179

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Doiceşti (Dâmboviţa) fig. 180-
188

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Sf. Nicolae din Făgăraş fig. 189-
190

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Căzăneşti (Vâlcea) fig. 191

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Mihăeşti (Vâlcea) fig. 192-
196

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Slăviteşti (Vâlcea) fig. 197-
204

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Mogoşoaia (Ilfov) fig. 205-
214

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Peajba (Dolj) fig. 215-
228

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Bralostiţa (Dolj) fig. 229

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Vădeni (Gorj) fig. 231-
237

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Sf. Nicolae din Cerneţi 
(Mehedinţi)

fig. 238-
249

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Zăvideni (Vâlcea) fig. 250-
260

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Măldăreşti (Vâlcea) fig. 261-
264

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Câineni (Argeş) fig. 265

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Genuneni-Foleşti 
(Vâlcea)

fig. 266

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Schitul Cioclovina (Gorj)                                                                                                                                           
          

fig. 267-
272

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Schitul Jghiaburi (Vâlcea) fig. 268

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Mănăstirii Aninoasa (Muscel) fig. 273-
300
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1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Schitului Păpuşa (Vâlcea) fig. 301-
312

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Schitului Lespezi (Prahova) fig. 313-
319

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Schitul Sf. Ştefan de la mănăstirea 
Hurezi

fig. 320-
329

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Bolniţa şi Biserica mare a mănăstirii 
Brâncoveni (Romanaţi)

fig. 330-
346

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Schitul Fedeleşoiu (Argeş) fig. 345-
359

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Mănăstirea Surpatele (Vâlcea) fig. 360-
374

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Mănăstirea Govora (Vâlcea) fig. 375-
399

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Mănăstirea Sărăcineşti (Vâlcea) Fig. 
400-405

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Sf. Gheorghe Ţeica de lângă 
ocnele mari

fig. 406-
416

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Schitul Scăueni (Argeş) fig. 417-
431

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Stavropoleos din Bucureşti fig. 432-
457

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Schitului Sâmbăta de Sus 
(Făgăraş)

fig. 458-
459

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Sf. Apostoli din Bucureşti fig. 460-
468

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica fostei mănăstiri din Râmnicu 
Sărat

fig. 469-
480

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Sf. Nicolae Belivaca din 
craiova

fig. 481-
492

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Mănăstirea Antim din Bucureşti fig. 493-
514

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Mănăstirea Hurezi (Vâlcea) fig. 515-
562

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Capitele de la San Marco din Venezia fig. 563-
566

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Casă din Asalo Veneto Italia fig. 567

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Casa Guacimanni din Ravenna fig. 568

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Palazzo Mascarello din Vicenza Italia fig. 569
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1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Sf. Gheorghe Nou din 
Bucureşti

fig. 570-
577

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Toţi Sfinţii din Râmnicu 
Vâlcea

fig. 578-
589

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica mănăstirii Văcăreşti 
(Bucureşti)

fig. 590-
617

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Palazzo di Eccelino il Barbo 
(padova)

fig. 618

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Baptisteriu la o biserică din Parma 
italia

fig. 619

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Mănăstirea Văcăreşti (Bucureşti) fig. 620-
637

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Sf. Gheorghe de la 
mănăstirea Cernica

fig. 638

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Paraclisul mănăstirii Văcăreşti 
(Bucureşti)

fig. 639-
640

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Urşani (Vâlcea) fig. 641-
642

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Târgu Hurezi (Horezu) fig. 643-
652

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Alimăneşti fig. 653

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Meculeşti (Argeş) fig. 654-
658

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica ruinată din Creţeşti (Dolj) fig. 659-
669

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Brădeşti Bătrâni (Dolj) fig. 670-
680

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Buna Vestire din Râmnicu 
Vâlcea

fig. 681-
689

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica veche din Pietroşiţa 
(Dâmboviţa)

fig. 690-
694

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Kreţulescu din Bucureşti fig. 695

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica catedrală din Târgu Jiu fig. 696-
697

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Domnească din Ocnele Mari fig. 698-
712

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Şubeşti din Câmpulung 
(muscel)

fig. 713-
717

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Sf. Elefterie din Bucureşti fig. 718-
725



176

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Batiştei din Bucureşti fig. 726-
729

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Scuipici din Grecii de 
Mijloc (Ilfov)

fig. 730-
741

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Calvini (Buzău) fig. 741-
753

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Bărbăteşti (Gorj) fig. 754

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Pojojeni (Pojogeni)  
(Gorj)

fig. 755

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Sf. Dumitru de lângă Târgu 
Cărbuneşti (Gorj) 

fig. 756-
757

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Murgaşi (Dolj) fig. 758-
759

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Schitul Balamuci (Ilfov) fig. 760-
774

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Micşuneştii Mari (Ilfov) fig. 775-
785

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Pătroaia (Dâmboviţa) fig. 786-
797

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Adormirea Maicii Domnului 
din Brezoaiele (Dâmboviţa)

fig. 798-
803

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Galbenă din Urlaţi (Prahova) Fig. 
804-811

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Săftica (Ilfov) fig. 812-
819

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Râfov (Prahova) fig. 820-
829

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Sf. Ştefan din Bucureşti fig. 830-
835

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Colţea din Bucureşti fig. 836-
854

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Coţofeni (Dolj) fig. 855

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Schitului Inăteşti (Vâlcea) fig. 856-
857

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Schitul Şerbăneşti (Vâlcea) fig. 858-
859

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Balota de Sus (Dolj) fig. 860

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Budeasa (Argeş) fig. 861
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1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Adormirea Maicii Domnului 
din Ocnele Mari (Vâlcea)

fig. 862-
867

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Grădiştea (Vâlcea) fig. 868

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Sf. Ioan Gură de Aur 
(titireciu) din ocnele mari

fig. 869-
882

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Mănăstirii Mamu (Vâlcea) fig. 883-
895

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Sf. Treime din Cerneţi 
(Mehedinţi)

fig. 896-
910

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Mănăstirii Pantelimon 
(Ilfov)

fig. 911-
912

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Pisania bisericii din Dragoslavele 
(muscel)

fig. 913

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Mormântul lui Grigore Matei din 
biserica Pantelimon (Ilfov)

fig. 914

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Dragoslavele (Muscel) fig. 915-
916

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica mică a Mănăstirii Sinaia fig. 917-
927

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Fundenii Doamnei 
(Ilfov)

fig. 928-
941

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Bordeşti (Râmnicu 
Sărat)

fig. 942-
945

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica din Gugeşti (Râmnicu Sărat) fig. 946

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Mănăstirea Cozia (Vâlcea) fig. 947-
955

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Pridvorul vechii mitropolii din 
Târgovişte

fig. 956-
961

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Ancadramentul uşii de la biserica din 
Leordeni (Ilfov)

fig. 962

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Turnul Colţei din Bucureşti (demolat 
în anul 1888)

fig. 963

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Clopotniţa mănăstirii Radu Vodă din 
Bucureşti

fig. 964-
965

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Fântâna meşterului Manole din 
Curtea de Argeş

fig. 966

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Clopotniţa Schitului Robaia (Argeş) fig. 967

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Clopotniţa Mănăstirii Călui 
(Romanaţi)

fig. 968
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1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica de lemn din Lungeşti 
(Vâlcea)

fig. 969

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica de lemn din Ştefăneşti 
(Vâlcea)

fig. 970

1936, Anul 
XXIX                                                                                                                                             
                              

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica de lemn din Lungeşti 
(Vâlcea)

fig. 971-
975

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica de lemn din Mihăieşti-Capu 
Dealului (Vâlcea)

fig. 976-
980

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica de lemn din Glâmbocu 
(Argeş)

dig. 
981-984

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Castelul lui Vodă Brâncoveanu din 
Mogoşoaia (Ilfov)

Fig. 
985-991

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Castelul din Potlogi (Dâmboviţa) dig. 
992-
1002

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Pivniţele Casei Cantacuzino din 
Filipeştii de Pădure (Prahova)

fig. 
1003

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Boltă cu penetraţiuni de la Casa 
boierilor Coţofeni (Dolj)

fig. 
1004

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Uşă şi pisanie la biserica din Păuşeşti 
Măglaşi (Vâlcea)

fig. 
1005

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Uşă şi pisanie la Muzeul 
Stavropoleos din Bucureşti

fig. 
1006

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Uşa (şi ancadramentul) bisericii 
Mănăstirii Dintr-un Lemn (Vâlcea)

fig. 
1007

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Uşa (şi ancadramentul) bisericii din 
Strejeştii de Jos (Romanaţi)

fig. 
1008

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Biserica Mărcuţa (Ilfov) fig. 
1009-
1010

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Casa Cartianu din Cartiu (Gorj) fig. 
1011-
1021

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Cula din Curtişoara (Gorj) fig. 
1022-
1031

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Casă veche (distrusă) din Brăneşti 
(Dâmboviţa)

fig. 
1032

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Casă boierească (distrusă) din Oltenia fig. 
1033

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Casă din Goruneşti (Vâlcea) fig. 
1034

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Casă veche din Câmpulung (Muscel) fig. 
1035

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Casă veche de la biserica Titireciu 
din ocnele mari

fig. 
1036
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1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Casă veche din Calopăru (Mehedinţi) fig. 
1037

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Casă veche din Cândeşti (Dâmboviţa) fig. 
1038

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Casă veche din Târgovişte 
(Dâmboviţa)

fig. 
1039-
1040

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Casa Bellu din Urlaţi (Prahova) fig. 
1041

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Casa Nicolae Iorga din Vălenii de 
Munte (Prahova)

fig. 
1042

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Cula lui Crăsnaru (Gorj) fig. 
1043

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Casă veche din Râmnicu Vâlcea fig. 
1044

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Cula din Groşerea (Gorj) fig. 
1045

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Ruină de foişor în Sadova (Dolj) fig. 
1046

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Casă din Coţofeni (Dolj) fig. 
1047

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Cula din Brabova (Dolj) fig. 
1048

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Cula din Groşerea (Gorj) fig. 
1049

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Cula Greceanu din Măldăreşti 
(Vâlcea)

1050-
1051

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Fereastră la biserica din Cotmeana fig. 
1052

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Uşă de la schitul Costeşti (Vâlcea) fig. 
1053

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Piatră de mormânt din biserica 
Stavropoleos

fig. 
1054

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Piatra de mormânt a lui Vodă 
Brâncoveanu din biserica Sf. Gheorghe Nou 
(Bucureşti)

fig. 
1055

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Iconostas la paraclisul Mănăstirii 
Mărgineni (Prahova)

fig. 
1056

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Jeţ arhieresc la paraclisul Mitropoliei 
Bucureşti

fig. 
1057

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Iconostas la biserica din Balota (Dolj) fig. 
1058

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Detaliu de la jeţul arhieresc din 
biserica Colţea Bucureşti

fig. 
1059

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Detaliu de la o strană 
Brâncovenească

fig. 
1060



180

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Iconostas la paraclisul din Râmnicu 
Vâlcea

fig. 
1061

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Iconostas tetrapod şi sfeşnic la 
Mănăstirea Tismana

fig. 
1062

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Uşă de la biserica din Arnota 
(Vâlcea)

fig. 
1063

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Uşă de la biserica din Bengeşti (Gorj) fig. 
1064

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Uşa împărătească de la bolniţa 
Mănăstirii Bistriţa (Vâlcea)

fig. 
1065

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Uşa bisericii de la Mănăstirea Antim fig. 
1066

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Detaliu de la uşa Mănăstirii Dintr-un 
Lemn (Vâlcea)

fig. 
1067

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Detaliu de la uşa Mănăstirii Hurezi 
(Vâlcea)

fig. 
1068

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Uşa împărătească de la biserica 
Mănăstirii Nucet (Dâmboviţa)

fig. 
1069

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Uşa împarătească, detaliu tâmplă şi 
interiorul bisericii din Măgureni (Prahova)

fig. 
1070-
1072

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Evanghelie (ferecătură) de la 
Mitropolia din Bucureşti

fig. 
1073

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Ilustraţiuni: Cruce, ripidă şi detaliu candelă cu 
stema Ţărilor Române de la biserica Radu Vodă 
din Bucureşti

fig. 
1074-
1076

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Lista monumentelor studiate. Ctitorii lor şi data 
zidirii 

p. 181

1936, Anul 
XXIX

Nicolae Ghika-Budeşti Repertoriul numelor şi al localităţilor p. 187

1937, anul 
XXX

Victor Brătulescu Biserici din Transilvania. Biserici întărite (Dârjiu 
– Odorhei, Şard – Alba, Cricău – Alba, Mesentea 
– Alba, Galda – Alba, Geoagiu – Alba, Zlatna - 
bisericile ortodoxă, unită şi catolică – Alba)

p. 1

1937, anul 
XXX

N. A. Gheorghiu Mici ctitori ai unei biserici de sat ( Izvoarele, jud. 
Prahova)

p. 43

1937, anul 
XXX

Victor Brătulescu Cronică. Barbu Slătineanu, Trei plăci de ceramică 
românească din secolul al XVI-lea

p. 44

1937, anul 
XXX

nicolae iorga Câteva însemnări (inscripţii); reparaţii la Golia; 
biserica lui Mihai Viteazu la Făgăraş; o nouă 
publicaţie cu vederi de monumente

p. 45

1937, anul 
XXX

Aurelian Sacerdoţeanu Monumentele istorice din comuna Costeşti, 
judeţul Vâlcea

p. 46

1937, anul 
XXX

Victor Brătulescu Biserici din Vâlcea (Olăneşti, Foleştii de Jos) p. 49

1937, anul 
XXX

nicolae iorga Biserici prahovene (Mislea) p. 66
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1937, anul 
XXX

dumitru Berciu, ion B. 
Berciu Antichităţi medievale din Oltenia (Coşovenii de 

Jos,  Lazu, Pleniţa, Vela, Hînova, Orlea, Turnu 
Severin, Ciuperceni, Balta Verde, Hinova)

p. 72

1937, anul 
XXX

nicolae iorga O descriere din 1859 a monumentelor Ţării 
Româneşti

p. 84

1937, anul 
XXX

dumitru Berciu Asupra “balaurului” dacic p. 87

1937, anul 
XXX

Petre Luţa Raportul Secţiunii Regionale Cernăuţi a 
Comisiunii Monumentelor Istorice pe anul 1936

p. 91

1937, anul 
XXX

Victor Brătulescu Biserici din Vâlcea (Urşani ) p. 97

1937, anul 
XXX

dumitru tudor monumente inedite din romula p. 110

1937, anul 
XXX

nicolae iorga un caiet de miniaturist p. 125

1937, anul 
XXX

maria Golescu Saint George délivre l’adolescent emmené en 
captivité par les infidèles

p. 128

1937, anul 
XXX

Alexandru Bărcăcilă Comunicări (Bărboiu, Botoşeşti-Paia) p. 132

1937, anul 
XXX

Barbu Slătineanu despre teracotele sucevene p. 135

1937, anul 
XXX

nicolae iorga Cronică. Adrian C. Corbu şi Horia Oprescu, 
Bucureşti, documente iconografice (Arhivele 
Bucureştilor, nr. 1)

p. 143

1937, anul 
XXX

Nicolae Ghika Budeşti Ceva despre Biserica Mănăstirii Tismana p. 145

1937, anul 
XXX

Alexandru Bărcăcilă Cetatea Severinului. Început de cercetări 
arheologice

p. 149

1937, anul 
XXX

Nicolae Ghika-Budeşti Arte minore bizantine şi romane p. 167

1937, anul 
XXX

lucian moga Lămuriri cu privire la vechimea Bisericii Sf. 
Pantelimon din Bucureşti (o rectificare)

p. 175

1937, anul 
XXX

lucian moga Un plan inedit de la 1847 al unui sector din oraşul 
Bucureşti

p. 179

1937, anul 
XXX

Nicolae Ghika-Budeşti Comunicări. Recenzie. Grigore Ionescu, Istoria 
Arhitecturii Româneşti, Ed. Cartea Românească

p. 185

1937, anul 
XXX

nicolae iorga Cronică  (Sabia lui Constantin Paleologu. 
Biserica din Zlatna. Patrafirul de la Stăneşti al lui 
Stroe Buzescu)

p. 189

1937, anul 
XXX

Nicolae Ghika-Budeşti Raport privitor la lucrările Serviciului tehnic al 
comisiunii monumentelor istorice pe anul 1935

p. 190

1938, anul 
XXXI

nicolae iorga Din tesaurul de artă botuşănean p. 1

1938, anul 
XXXI

Nicolae Ghika-Budeşti Restaurarea bisericii mari a mănăstirii Cozia 
(memoriu)

p. 22

1938, anul 
XXXI

iancu atanasescu Restaurarea bisericii mari de la mănăstirea Cozia 
(extras din memoriul de şantier)

p. 32
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1938, anul 
XXXI

Nicolae Ghika-Budeşti La restauration de l’église du monastère de Cozia p. 34

1938, anul 
XXXI

Victor Brătulescu Pietrele mormântale de la  museul din Folticeni 
(Fălticeni)

p. 38

1938, anul 
XXXI

Victor Brătulescu Cronică. Recenzia lui Emanoil Hagi Mosco în 
“Revista Istorică Română”, vol. V-VI, 1935-
1936 (asupra lucrării lui Nicolae Iorga, Les Arts 
mineurs en Roumanie, i)

p. 45

1938, anul 
XXXI

nicolae iorga Trei conferinţi de orientare. I. Monumentele 
noastre şi opera Comisiei Monumentelor Istorice

p. 49

1938, anul 
XXXI

nicolae iorga II. Ce este un museu istoric (conferinţă la 
Târgovişte, cu prilejul terminării lucrărilor 
museului)

p. 63

1938, anul 
XXXI

nicolae iorga III. Ce este un museu de artă (conferinţă la Iaşi, 
1938)

p. 70

1938, anul 
XXXI

nicolae iorga Poesia francesă asupra monumentelor istorice 
româneşti

p. 78

1938, anul 
XXXI

dumitru tudor monumentele inedite din romula. Viii. ceramica p. 79

1938, anul 
XXXI

Teodor Bălăşel Cronică . Schitul Jghiabul (Jgheaburi), jud. 
Vâlcea

p. 94

1938, anul 
XXXI

Constantin Mătasă Cercetări din preistoria judeţului Neamţ p. 97

1938, anul 
XXXI

Ilie M. Chiafăzezi Inscripţiile bisericilor din Moscopole. Ce a 
fost Moscopolea pentru români. Urme de artă 
româneşti în Albania

p. 134

1938, anul 
XXXI

nicolae iorga Cronică. “Le Messager d’Athènes”. Ioan N. 
Teştiban, “Dintr-un pridvor cu fresce” (Roman, 
1939). Const. H. Economu, “Alba Iulia, itinerarul 
turistic” (Alba Iulia, 1939)

p. 143

1938, anul 
XXXI

nicolae iorga Arta românească în Banatul Muntos (Bisericile 
din Căpăt, Pecinişca, Domaşnia, Bolvaşniţa, 
Globu-Râu, Mehadia, Eşelniţa, Iablaniţa, Corni, 
Bozovici, Plugova, Oraviţa, Pleşeviţa, Ogradena-
Veche)

p. 147

1938, anul 
XXXI

Victor Brătulescu Biserici din Valea Teleajănului (Bisericile 
Tabaci-Vălenii de Munte , Măneciu-Pământeni, 
Măneciu-Ungureni, Cheia, Ogretin)

p.167

1938, anul 
XXXI

nicolae iorga Cronică. p. 189

1939, anul 
XXXII

nicolae iorga Veche artă moldovenească în Ţinutul Neamţului 
(mănăstirea Pângăraţi, biserica de lemn Văleni-
Piatra Neamţ)

p. 1

1939, anul 
XXXII

Victor Brătulescu Biserici din Prahova ( Scăieni, Boldeşti, Seciu, 
Fântânele-Ungureni, Fântânele-Mazili, Nucet)

p. 15

1939, anul 
XXXII

nicolae iorga Biserici Dâmbovicene ( Bâldana, Brezoaia, 
Costeştii de Vale, Poseşti)

p. 35

1939, anul 
XXXII

nicolae iorga Cronică. (Inscripţii pe o Evanghelie din biserica 
Feredeni)

p. 47

1939, anul 
XXXII

Victor Brătulescu Biserici din Prahova ( Schitul Crasna) p. 49
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1939, anul 
XXXII

Dj. Boskovic Du nouveau au Mont-Athos p. 64

1939, anul 
XXXII

dumitru tudor Tăbliţe votive din Tibiscum, ale cavalerilor 
danubieni

p. 70

1939, anul 
XXXII

Alexandru Bărcăcilă cetatea Severinului. raport sumar cu rezultatul 
săpăturilor din 1938-1939

p. 74

1939, anul 
XXXII

nicolae a. 
constantinescu Comunicări. Inscripţii şi însemnări din Scorţeni, 

Bordeni (jud. Prahova) şi satele vecine 
(Cocorăşti, Cosminele, Vâlcăneşti, Lilieşti, 
Urleta, Floreşti)

p. 89

1939, anul 
XXXII

*** Cronică. Descoperirea de la Porolissum p. 95

1939, anul 
XXXII

Victor Brătulescu Biserici de câmp (Bisericile din Preoţeşti-
Ilfov, Greci-Ilfov, Stoeneşti-Drugăneşti-Ilfov, 
Călugăreni-Vlaşca, Vărăşti-Ilfov, Plătăreşti)

p. 97

1939, anul 
XXXII

nicolae iorga Cel din urmă manuscris de datină artistică în 
muntenia

p. 135

1939, anul 
XXXII

nicolae iorga O nouă carte despre Curtea-de-Argeş p. 141

1939, anul 
XXXII

nicolae iorga Cronică. p. 143

1939, anul 
XXXII

nicolae iorga În legătură cu o “călăuză” necunoscută a 
maiorului d. papazoglu

p. 145

1939, anul 
XXXII

Alexandru Bărcăcilă Ştiri noi din preajma Porţilor-de-Fier: Drobeta, 
transdrobeta, transdierna

p. 152

1939, anul 
XXXII

Victor Brătulescu Mănăstirea Zamfira p. 175

1939, anul 
XXXII

niocolae iorga cetatea Silistrei la 1829 p. 186

1939, anul 
XXXII

nicolae a. 
constantinescu Comunicări.( Inscripţii şi însemnări din Scorţeni) p. 187

1940, anul 
XXXIII

nicolae iorga Vederi ardelene în cartea unui engles (Charles 
Boner, Ardealul, ţara şi oamenii, 1868)

p. 1

1940, anul 
XXXIII

Victor Brătulescu Inscripţii de curând descoperite (la biserica Sf. 
Vineri din Târgovişte, pietrele de mormânt de 
la Suslăneşti-Muscel, Brătieni-Argeş, piatra de 
mormânt a Stancăi din timpul domniei lui Const. 
mavrocordat, crucea din curtea bisericii din 
Jiblea, biserica Sf. Ilie-Gorgani din Bucureşti)

p. 5

1940, anul 
XXXIII

dumitru tudor Castra Daciae Inferioris – Castrele romane de la 
Bumbeşti-Gorj

p. 18 

1940, anul 
XXXIII

G. T. Kirileanu Schitul Cozla (Draga). Un scump odor de artă 
bisericească

p. 34 

1940, anul 
XXXIII

Constantin Mătasă Săpături de preistorie în judeţul Neamţ p. 38

1940, anul 
XXXIII

Gheorghe Bezviconi comunicari. material istoric din Basarabia (date 
privimd ctitorii bisericilor din judeţele Bălţi, 
Cetatea Albă, Ismail, Cahul, Orhei, Soroca)

p. 42 
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1940, anul 
XXXIII

nicolae iorga Ţări Româneşti în forma lor de artă populară şi 
religioasă. Ţara Nemeşilor români din Ardeal 
(case româneşti şi biserica catolică din Haţeg, 
biserica Sf. Maria – Orlea, biserica Sânpetru-
Haţeg, biserica din Băcia). Ţinutul raielei 
muntene. dincolo de olt

p. 49 

1940, anul 
XXXIII

Victor Brătulescu Biserici din Prahova (Valea Orlei, Chiţorani) p. 68 

1940, anul 
XXXIII

Paul Mihailovici Un buzdugan vechiu moldovenesc p. 83 

1940, anul 
XXXIII

maria Golescu “Prea puternicul Samson” (biserica Sf. Nicolae 
din Dozeşti, jud. Vâlcea)

p. 85 

1940, anul 
XXXIII

Alexandru Bărăcilă Câteva icoane cu mucenici şi arhangheli ostaşi 
călăreţi

p. 88 

1940, anul 
XXXIII

Victor Brătulescu Cronică. Ion Sachelarescu, Din istoria 
Bucureştilor, Plumbuita (Bucureşti, 1940). I. 
Minea, N. Grigoraş, Gh. Cojoc, Din trecutul 
Cetăţii Neamţului, - în legătură cu campania de 
săpături din vara anului 1939 (Iaşi, 1940). Erast 
Costea (Horliuc), Mănăstirea Sânt Ilie, ctitoria 
Voievodului Ştefan cel Mare (Cernăuţi, 1940) 

p. 94 

1940, anul 
XXXIII

Victor Brătulescu Cetatea Hârşova în legătură cu Dobrogea şi cu 
ţinuturile înconjurătoare

p. 3 

1940, anul 
XXXIII

Victor Brătulescu Biserici din Prahova (Vadu Săpat, Gherghiţa, 
Ceptura de Jos)

p. 25 

1940, anul 
XXXIII

dumitru tudor Castra Daciae Inferioris – Castrul şi aşezarea  
romană de la Slăveni-Romanaţi

p. 34 

1940, anul 
XXXIII

ioan popovici Un zugrav român necunoscut din veacul al 
XVIII-lea (1750 – 1838) (la mănăstirea Todireni)

p. 39 

1940, anul 
XXXIII

Victor Brătulescu Necrolog † N. Iorga (1871 – 1940) p. 3 

1940, anul 
XXXIII

Victor Brătulescu Mănăstirea Polovragi p. 5 

1940, anul 
XXXIII

dumitru tudor Castra Daciae Inferioris – Castrul Racoviţa - 
Argeş

p. 35 

1940, anul 
XXXIII

Victor Brătulescu Comunicări. Biserica din Teleşti-Costeşti, Argeş. 
Biserica Udricani din Bucureşti. Colecţie Dr. H. 
Slobozianu

p. 42

1940, anul 
XXXIII

Ioan Muşeţeanu Comunicări. Biserica Izvorul Tămăduirii din satul 
Ioan Lahovari (Cacaleţi) judeţul Ilfov. Biserica 
Adormirea Maicii Domnului din Căciulaţi, 
judeţul Ilfov. Biserica Sf. Nicolae-Baloteşti, jud. 
Ilfov. Biserica Sf. Gheorghe din Brăniştari-Vlaşca

p. 43.

1940, anul 
XXXIII

ion Barnea Cronică. (cronică la cartea lui G. A. Sotiriu 
privind odoarele patriarhiei din Constantinopol)

p. 46 

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserici de lemn din Maramureş. Introducere p. 3
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1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din Giuleşti p. 9

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din Sat-Şugatag p. 12

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din Hărniceşti p. 14

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din Deseşti p. 15

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din Budeşti (Josani) p. 20

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din Budeşti (Susani) p. 22

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din Sârbi (Josani) p. 30

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din Sârbi (Susani)   p. 35

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din Fereşti p. 37

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din Corneşti p. 37

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din Călineşti (Josani) p. 41

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din Călineşti (Susani)    p. 52

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din Vad p. 56

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din Onceşti p. 60

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din Bârsana p. 60

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din Văleni p. 74

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din Strâmtura p. 83

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din Glod p. 85

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din poenile Glodului (poienile izei) p. 87

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din Şieu p. 90

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din rozavlea p. 92

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din Botiza p. 94

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din Cuhea p. 99

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Bisericile din ieud p. 107

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Bisericile din Sălişte p. 120
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1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din moisei p. 124

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din Borşa p. 129

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din Rona de Jos p. 133

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din Valea Porcului (Valea Stejarului) p. 139

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din Apşa de Jos p. 141

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu  Biserica din Apşa de Mijloc p. 143

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu Încheiere. Prin Maramureşul lui Dragoş şi 
Bogdan

p. 147

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu Rezumat francez p. 151

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu Planşe (plan, secţiuni, vederi biserici), întocmite 
de N. Chioreanu

nr. i - 
XXXV

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu Indice alfabetic p. 153

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu tabla de materii p. 161

1941, anul 
XXXIV

Victor Brătulescu Tabela ilustraţiilor p. 163

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika -Budeşti L’ancienne architecture religieuse de la Valachie. 
Essai de synthese

p. 1

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika -Budeşti avant propos p.5

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika -Budeşti i. introduction p. 7

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika -Budeşti Première partie. Le XIV-ème et le XV-ème siècle

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika –Budeşti II. Le XIV-ème siècle. Les églises archaïques au 
plan rectangulaire à une seule nef et à la voûte en 
berceau de la Péninsule Balkanique.

p. 10

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika –Budeşti III. Les églises au plan tréflé de l’École serbe de 
la Morava et le prince Mircea l’Ancien (1386-
1418).

p. 12

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika –Budeşti IV.  Les églises au plan en croix de Byzance et les 
premiers princes de la dynastie des Bassarabes.

p. 16

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika –Budeşti V. La filation des trois types de plan du XIV-ème 
siècle.

p. 17

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika –Budeşti VI. Le XV-ème siècle. Le plan des catholikons du 
Mont Athos.

p. 18

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika –Budeşti VII. La décoration des églises. p. 20

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika –Budeşti Second partie. Le XVI-ème siècle
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1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika –Budeşti VIII. Le debut du XVI-ème siècle et le prince 
neagoe Bassarabe. (1512-1521)

p. 21

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika –Budeşti IX. L’ancienne école valaque; le prince Radu 
Paisius (1535-1545) et Michel le Brave (1593-
1601).

p. 25

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika –Budeşti X. La décoration des églises. Influence de 
l’Orient.

p. 29

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika –Budeşti Troisième partie. Le XVII-ème siècle

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika –Budeşti XI. L’ époque de transition de la première moitié 
du siècle.

p. 30

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika –Budeşti XII. L’influence de la Moldavie. La construction 
de l’église de Stelea à Tîrgovişte. (1645)

p. 33

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika –Budeşti XIII. La Renaissance roumaine et le prince 
Mathieu Bassarabe (1632-1654). Un nouveau 
type: L’église à clocher.

p. 35

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika –Budeşti XIV. Les successeurs de Mathieu Bassarabe: 
Constantin Bassarabe, Grégoire Ghica et les 
Cantacuzène. Disparition du plan byzantin et 
serbe. Structure nouvelle des églises valaques.

p. 38

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika –Budeşti XV. L’époque des Cantacuzène. La formation 
de la nouvelle école valaque et l’influence italo-
vénitienne dans la décoration.

p. 40

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika –Budeşti XVI. La décoration des églises. Influences 
mélangées.

p. 44

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika –Budeşti Quatrième partie. Le XVIII-ème siècle et le début 
du XIX-ème

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika –Budeşti XVII. La première moitié du XVIII-ème siècle. 
La prince Constantin Brancovan (1688-1714) et 
l’épanouissement de la nouvelle École valaque 

p. 46

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika –Budeşti XVIII. Les princes Phanariotes et l’influence de 
l’orient ottoman.

p. 50

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika –Budeşti XIX. L’art populaire roumain de la seconde 
moitié du XVIII-ème siècle et du XIX-ème.

p. 52

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika -Budeşti XX. La décoration des églises. L’influence italo-
vénitienne et orientale les peintures à la fresques.

p. 53

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika –Budeşti Table des planches. p. 55

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika –Budeşti Répertoire des monuments etudiés p. 57

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika –Budeşti Table des matières p. 59

1942, anul 
XXXV

Nicolae Ghika - Budeşti Planches (I - XXXII) p. 62

1942, anul 
XXXV

nicolae iorga Ce este vechea noastră artă ? (conferinţă ţinută la 
Vălenii de Munte pe 13 august 1939)

p. 127 

1942, anul 
XXXV

dumitru tudor Castra Daciae Inferioris. IV. Castrul şi băile 
romane de la Bivolari pe olt

p.143 
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1942, anul 
XXXV

i. c. ioanidu, G. G. 
Rădulescu Icoane pe sticlă p.151 

1942, anul 
XXXV

Horia Teodoru Baia Curţii vechi din Bucureşti p.167 

1942, anul 
XXXV

dan Simionescu Biserica Flămânda din Câmpulung – Muscel. 
Studiu istoric

p.173 

1942, anul 
XXXV

Horia Teodoru Biserica Schitului Mărculeşti-Flămânda din 
Câmpulung – Muscel. Studiu arhitectonic

p.179 

1942, anul 
XXXV

maria Golescu Comunicări. Biserica din Bohari. Crucea de piatră 
din Vărzari (Argeş)

p.188 

1942, anul 
XXXV

al. Frunzescu Comunicări. Mănăstirii Robaia. Însemnări pe 
un miniat (1742) din Ploieşti. Însemnări vechi 
(referitoare la chipurile voievodului Antonie 
Roset din biserica Sf. Nicolae din Iaşi)

p.190

1942, anul 
XXXV

paul Smarandescu Note şi reflexii la Istoria Bucureştilor, de N. Iorga p. 192 

1942, anul 
XXXV

Horia Teodoru recenzie. p. e. miclescu, Biserici de lemn (o 
biserică regăsită la Bascov-Argeş), 1942

p. 197

1942, anul 
XXXV

Horia Teodoru necrolog † inginerul dumitru marcu p. 198

1943, anul 
XXXVI

Ion D. Ştefănescu L’Église “Doamnei” (de la Princesse) à Bucureşti. 
les peintures murales

p. 7 

1943, anul 
XXXVI

maria Golescu Motive de animale în sculptura decorativă şi 
semnificaţia lor simbolică în arta religioasă

p. 36

1943, anul 
XXXVI

emanuel costescu Restaurarea Bisericii Mihai Vodă din Bucureşti p. 49 

1943, anul 
XXXVI

Ştefan Balş Biserica lui Ştefan cel Mare de la Vad, jud. Someş p. 75 

1943, anul 
XXXVI

Horia Teodoru Meterezele bisericilor câmpulungene p. 84 

1943, anul 
XXXVI

ion Barnea un manuscris grecesc cu miniaturi din Biblioteca 
Academiei Române

p. 102 

1943, anul 
XXXVI

maria Golescu Un arhitect român de la începutul veacului al 
XIX-lea: meşterul Ilie Gulie

p. 109 

1943, anul 
XXXVI

Horia Teodoru Schitul Mărculeşti-Flămânda în Albumul Naţional 
al pictorului Gheorghe Tattarescu

p. 114 

1943, anul 
XXXVI

Horia Teodoru Ornament de piatră pentru verigă de fier p. 116 

1943, anul 
XXXVI

Horia Teodoru Uşi împărăteşti în lemn încrustat p. 118

1943, anul 
XXXVI

Horia Teodoru Încă un nume de meşter constructor (Albu P. F.) p. 119

1943, anul 
XXXVI

Horia Teodoru Recenzie. Ion Ionaşcu, Un plan inedit al Curţii 
Vechi din 1799, în “Revista Istorică Română”, 
XIII (1943), fasc. I, p. 55 – 77.

p. 120 

1943, anul 
XXXVI

Aurelian Sacerdoţeanu Recenzie. H. Dj. Siruni, Ani. Anuarul culturii 
armene, Bucureşti, 1941 şi 1942-1943

p. 123
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1943, anul 
XXXVI

Aurelian Sacerdoţeanu recenzie. luigi m. ugolini, Butrinto. Il mito 
d’Enea. Gli scavi, roma, 1937

p. 124.

1943, anul 
XXXVI

Horia Teodoru Recenzie. Ion D. Ştefănescu, Arta balcanică şi 
arta religioasă a Ţărilor Româneşti, în “revista 
Istorică Română”, XIII (1943), p. 1 -18.

p. 124

1943, anul 
XXXVI

Aurelian Sacerdoţeanu Recenzie. Preot Ion Răuţescu, Câmpulung-
Muscel. Monografie istorică, 1943

p. 126

1943, anul 
XXXVI

ion Barnea indice p. 127

1944, anul 
XXXVII

I. D. Ştefănescu Église de Bălineşti p. 7

1944, anul 
XXXVII

Teofil Sauciuc- Săveanu Un relief de marmoră al zeului cavaler din 
Mangalia (vechiul Callatis)

p. 41 

1944, anul 
XXXVII

Horia Teodoru Hanul Ancuţei p. 45 

1944, anul 
XXXVII

ion Barnea Tetraevanghelul de la Căldăruşani p. 58 

1944, anul 
XXXVII

Traian Chiţulescu Biserica fostei mănăstiri Berca p. 69 

1944, anul 
XXXVII

dumitru tudor Arme şi diferite obiecte din castrul Jidava p. 77 

1944, anul 
XXXVII

maria Golescu Ctitorii mărunte din Vâlcea (biserica din 
Băbeni-Olteţ, biserica din Giuleşti, biserica din 
Bărcăneşti)

p. 83 

1944, anul 
XXXVII

Horia Teodoru Biserica parohiala Sfinţii Voevozi din Lăunele de 
Jos, judeţul Argeş

p. 87 

1944, anul 
XXXVII

Horia Teodoru Comunicări. Amestec de stiluri (la ancadramente 
ferestre)

p. 90 

1944, anul 
XXXVII

Aurelian Sacerdoţeanu Necrolog † Nicolae Ghika-Budeşti p. 93 

1944, anul 
XXXVII

Victor Brătulescu Necrolog † Pictorul Ion Mihail p. 94

1944, anul 
XXXVII

Aurelian Sacerdoţeanu Recenzii. Candid C. Muşlea, Biserica Sf. Nicolae 
din Şcheii Braşovului, vol. I (1292-1742), Braşov, 
Institutul de Arte Plastice “Astra”, 1943. Corneliu 
C. Secăşanu, Numismatica, Bucureşti, Marvan, 
1934. i. popescu-cilieni, Învelişul vechilor 
noastre biserici, craiova, 1945. niculae i. 
Şerbănescu, Istoria mănăstirii Snagov, Bucureşti, 
1944. A.. G. Verona, Pictura. Studiu tehnic, M-rea 
Neamţ, 1943.

p. 95.

1944, anul 
XXXVII

ion Barnea indice p. 99

1945, anul 
XXXVIII

maria Golescu Icoana pe sticlă a zugravului Ioniţă ot Braşov p. 7

1945, anul 
XXXVIII

Horia Teodoru Porţile Sucevei p. 11 

1945, anul 
XXXVIII

Teofil Sauciuc- Săveanu Două geme antice din Scythia Minor p. 20 
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1945, anul 
XXXVIII

Alexandru A. Vasilescu Cetatea Dâmboviţa p. 25 

1945, anul 
XXXVIII

Nadejda Gr. Romalo leordeni p. 54 

1945, anul 
XXXVIII

Ştefan Balş casa din leordeni p. 64 

1945, anul 
XXXVIII

Horia Teodoru O uşă mai nouă dela Biserica Scaune din 
Bucureşti

p. 77 

1945, anul 
XXXVIII

Horia Teodoru Piatră uitată (găsită în curtea unei case de pe 
Calea Victoriei-Bucureşti)

p. 78 

1945, anul 
XXXVIII

Teofil Sauciuc- Săveanu Necrolog † Profesorul Ion Andrieşescu p. 80

1945, anul 
XXXVIII

George oprescu necrolog † coriolan petranu p. 80

1945, anul 
XXXVIII

petre antonescu Necrolog † Arhitectul Paul Smărăndescu p. 81

1945, anul 
XXXVIII

Aurelian Sacerdoţeanu recenzie. Victor Bilciurescu, Bucureşti şi 
Bucureşteni de ieri şi de azi, 1945

p. 82

1945, anul 
XXXVIII

Aurelian Sacerdoţeanu recenzie. George costescu, Bucureştii vechiului 
Regat,  “Universul”, 1944 

p. 82

1945, anul 
XXXVIII

Aurelian Sacerdoţeanu Recenzie. Gheorghe Crutzescu, Podul 
Mogoşoaiei. Povestea unei străzi ,1944

p. 82

1945, anul 
XXXVIII

Aurelian Sacerdoţeanu Recenzie. Ion Ionaşcu, Documente bucureştene 
privitoare la proprietăţile mânăstirii Colţea, 
Fundaţia Regele Carol I, 1941

p. 84

1945, anul 
XXXVIII

Aurelian Sacerdoţeanu recenzie. George oprescu, Manual de istoria 
artei, vol. i-iii, 1943-1945

p. 86

1945, anul 
XXXVIII

Aurelian Sacerdoţeanu recenzie. George potra, Hanurile bucureştene, 
“Tiparul Românesc”, 1943

p. 87

1945, anul 
XXXVIII

ion Barnea indice p. 89
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Buletinul Monumente şi Muzee

An Nr Autor Titlu articol Pag.

1958 B.m.m. 1 petre constantinescu-
Iaşi

Respect faţă de monumentele istorice 13

1958 B.m.m. 1 Emil Condurachi Histria romano-bizantină în lumina ultimelor 
săpături

21

1958 B.m.m. 1 duiliu marcu, G. 
russu

Descoperirea frescei din secolul al XVI-lea de la 
mănăstirea Tismana

41

1958 B.m.m. 1 oliver Velescu Castelul de la Hunedoara. Scurtă privire istorică 57

1958 B.m.m. 1 Dan Bădărău O vedere panoramică a Iaşilor la 1793 datorită 
pictorului rus m. m. ivanov

73

1958 B.m.m. 1 teodora Voinescu Note asupra tezaurului istoric şi artistic cu ocazia 
restituirii de către   U.R.S.S.             

83

1958 B.m.m. 1 Radu Creţeanu Culele şi casele întărite de pe valea Motrului 93

1958 B.m.m. 1 radu Greceanu Casa de piatră  din Herăşti. Istoric 119

1958 B.m.m. 1 eugenia Greceanu Casa de piatră din Herăşti. Studiu arhitectonic 131

1958 B.m.m. 1 paul i. cernovodeanu, 
paula popescu

monumente istorice din comuna Budeasa (raionul 
şi regiunea Piteşti)

149

1958 B.m.m. 1 oliver Velescu un monument al istoriei noastre culturale. teatrul 
din Oraviţa

167

1958 B.m.m. 1 Vasile  Drăguţ O biserică cu gropniţă în Oltenia – sec. XVI. 
Biserica schitului Dobruşa

175

1958 B.m.m. 1 G. Bezviconi Cimitirul Bellu din Bucureşti – muzeu de 
sculptură şi arhitectură

185

1958 B.m.m. 1 dan Berindei Cu privire la biografia inginerului şi 
« arhitectonului » Moritz von Ott

205

1958 B.m.m. 1 Petre Ş. Năsturel Însemnări din Hârlău şi împrejurimi 215

1958 B.m.m. 1 Eugen Gluk Muzeul revoluţiei din 1948/49 (Arad) 227

1958 B.m.m. 1 dan Berindei Înfiinţarea Societăţii Academice şi localurile 
academiei

237

1958 B.m.m. 1 Aurel I. Gheorghiu Mănăstirea Viforâta 247

1958 B.m.m. 1 Petre Ş. Năsturel Neagoe Basarab şi Mănăstirea Moldoviţa 253

1958 B.m.m. 1 Radu Creţeanu Cei ce au ctitorit cu munca, zugrăviţi în bisericile 
de pe Valea motrului

256

1958 B.m.m. 1 t. e. Mănăstiri neînchinate 257

1958 B.m.m. 1 Virgil Cândea Cutremurul din 31 mai 1738 şi pagubele 
Hurezului

257

1958 B.m.m. 1 Dan Bădărău Vai, medicii ! 259

1958 B.m.m. 1 G. pompilian necrolog: i. popescu-cilieni 260
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1958 B.m.m. 1 Petre Ş. Năsturel Necrolog : Costache Puşcaşu 261

1958 B.m.m. 1 Radu Creţeanu Petre Constantinescu-Iaşi, Influenţe ale 
arhitecturii vechi ruseşti asupra vechii arhitecturi 
româneşti

263

1958 B.m.m. 1 Petre Ş. Năsturel tit Simedrea, Mănăstirea Vodiţa. Glosă pe 
marginea unui document inedit

264

1958 B.m.m. 1 Radu Creţeanu Grigore ionescu, Relatare asupra istoriei 
arhitecturii româneşti

266

1958 B.m.m. 1 Radu Creţeanu Paul Petrescu, Paul Stahl, Anton Dâmboianu, 
Arhitectura din Muzeul Satului

267

1958 B.m.m. 1 Radu Creţeanu *** Scurtă istorie a artelor plastice în R.P.R., I- 
Arta românească în epoca feudală

267

1958 B.m.m. 1 t. Sotirescu Wolfgang Braunfels, Mittelalterliche 
Stadtbaukunst in der Toskana

270

1958 B.m.m. 1 Costache V. Puşcaşu G. S. Kozarov, Grija pentru conservarea şi 
restaurarea monumentelor de arhitectură ale 
trecutului – sarcină însemnată a arhitecţilor şi 
inginerilor bulgari

271

1958 B.m.m. 1 Costache V. Puşcaşu V. N. Zaharov, Cercetarea şi proiectul de 
restaurare a palatului arhiepiscopal din Kremlinul 
Novgorodului

272

1958 B.m.m. 1 Costache V. Puşcaşu Antohi Mazur, Proiecte de conservare a 
monumentelor

273

1958 B.m.m. 1 Costache V. Puşcaşu Oswin Hempel, Vorschlag für die Rekonstruktion 
des historischen Viertels um die Frauenkirche in 
Dresden

273

1958 B.m.m. 1 Costache V. Puşcaşu *** Îmbolnăvirea şi degradarea picturii vechi în 
frescă şi metodele de restaurare

274

1958 B.m.m. 1 Costache V. Puşcaşu Hans Hoff, Vorbildlicher Wiederaufbau  einer 
Stadt in Sud Deutschland

276

1958 B.m.m. 1 Costache V. Puşcaşu Iosif Wiedmann,  Der Wiederaufbau der Alten 
Akademie in München

277

1958 B.m.m. 1 Costache V. Puşcaşu *** Konkurs SARP nr. 93 (concurs pentru 
restaurarea  arhitectonică a Pieţii Castelului … din 
Varşovia)

277

1958 B.m.m. 1 Costache V. Puşcaşu Dercsenyi Dezso, Zece ani de protecţie a 
monumentelor

278

1958 B.m.m. 1 ion-radu mircea *** Revista „Arhitectura C.S.R.” pe anul 1955 280

1958 B.m.m. 1 paleologu edvards passmore, The restauration of the Stoa of 
Attalos, Atena

281

1958 B.m.m. 1 *** Regulament de  funcţionare al Comisiei ştiinţifice 
a muzeelor şi monumentelor istorice şi artistice

283

1958 B.m.m. 1 *** Norme ştiinţifice privind structura, organizarea şi 
funcţionarea unui muzeu

284

1958 B.m.m. 1 *** Propuneri privind organizarea şi funcţionarea unui 
muzeu de istorie naturală

289

1958 B.m.m. 1 *** Norme ştiinţifice de organizare şi funcţionare a 
muzeelor de istorie şi etnografie

292
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Buletinul Monumentelor Istorice

An Nr Autor Titlu articol Pag.

1970 B.m.i. 1 ion moraru Cuvânt înainte 3

1970 B.m.i. 1 constantin 
daicoviciu

prolegomena 4

1970 B.m.i. 1 Horia Teodoru in memoriam (nicolae iorga) 5

1970 B.m.i. 1 Richard Bordenache, 
Victor munteanu

Criterii ştiinţifice în activitatea de restaurare a 
monumentelor istorice

6

1970 B.m.i. 1 cristian moisescu Prima Curte Domnească de la Târgovişte 11

1970 B.m.i. 1 Margareta Benkö Despre castelele transilvănene cu cornişă crenelată 16

1970 B.m.i. 1 radu ciobanu Un monument istoric puţin cunoscut: cetatea 
feudală de la Hîrşova

25

1970 B.m.i. 1 Horia Teodoru Contribuţii la studiul originii şi evoluţiei planului 
triconc în Moldova (bisericile mănăstirilor 
Moldoviţa, Humor, ruina bisericii Sf. Nicolae din 
Poiana, biserica Sf. Treime din Siret)

31

1970 B.m.i. 1 Grigore ionescu Necesitatea sistematizării şi restaurării centrelor 
istorice

37

1970 B.m.i. 1 aurelian 
Sacerdoţeanu

Mănăstirea Polovragi 41

1970 B.m.i. 1 oliver Velescu Puncte de vedere în legătură cu restaurarea 
monumentelor istorice

48

1970 B.m.i. 1 Herbert Hoffmann Monumente transilvănene într-un context modern 52

1970 B.m.i. 1 C. Bălan, Şt. Olteanu Stema cu pisanie din vremea lui Ştefan cel Mare 
descoperită la Cetatea de Scaun a Sucevei

58

1970 B.m.i. 1 Andrei Pănoiu Contribuţii la cunoaşterea tipologiei bisericilor de 
lemn

62

1970 B.m.i. 1 Pavel Chihaia Stema de piatră a voievodului Neagoe Basarab de 
la Muzeul oraşului Curtea de Argeş

65

1970 B.m.i. 1 corina popa Tabernacole gotice din zona Bistriţei 67

1970 B.m.i. 1 Ecaterina Cincheza Gheorghe, zugrav la schitul Topolniţa 69

1970 B.m.i. 1 nicolae Stoicescu Contracte vechi de meşteri de biserici 70

1970 B.m.i. 1 dinu c. Giurescu Un maestru al picturii româneşti în sec. al XVI-lea 
(V. Drăguţ, Dragoş Coman, maestrul frescelor de 
la Arbore, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1969)

72

1970 B.m.i. 1 * * * Principalele lucrări de restaurare a monumentelor 
istorice din Republica Socialistă România (1959-
1969)

73

1970 B.m.i. 1 tereza Sinigalia Fişier (note privind articole despre monumente 
din reviste de peste hotare)

79
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1970 B.m.i. 2 Boris Zderciuc Monumentele de arhitectură populară şi 
conservarea lor

3

1970 B.m.i. 2 Liviu Ştefănescu Nicolae Iorga şi monumentele istorice 12

1970 B.m.i. 2 Alexandru Bogdan Contribuţii arheologice la cunoaşterea evoluţiei 
Castelului de la Hunedoara

18

1970 B.m.i. 2 Radu Heitel În legătură cu unele probleme ale arheologiei 
cetăţilor de piatră, medievale din Transilvania

26

1970 B.m.i. 2 Ioana Cristache-
panait

Cu privire la unele monumente din Ţara 
Făgăraşului în lumina relaţiilor cu Ţara 
Românească

30

1970 B.m.i. 2 eugenia Greceanu Ţara Făgăraşului zonă de radiaţie a arhitecturii 
de la sud de Carpaţi. I. Bisericile din Ţara 
Făgăraşului, anterioare ctitoriilor brâncoveneşti. 
II. Ctitoriile lui Constantin Brâncoveanu. III. 
Arhitectura de influenţă brâncovenească.

33

1970 B.m.i. 2 Vasile Drăguţ Monumentele şi muzeele 51

1970 B.m.i. 2 Olga Mărculescu Monumentele şi omul contemporan 53

1970 B.m.i. 2 Roland Schilling Consideraţii istorice asupra vechimii castelului 
medieval din Hunedoara

55

1970 B.m.i. 2 Gheorghe I. 
cantacuzino

Cercetări arheologice la Brădet-Argeş şi problema 
datării monumentului

56

1970 B.m.i. 2 Ştefan Balş Lucrările de restaurare la biserica din Brădet-
Argeş

60

1970 B.m.i. 2 Pavel Chihaia Inscripţia genealogică a lui Ionaş Monea din 
Veneţia de Jos

65

1970 B.m.i. 2 radu popa Despre începuturile mănăstirii Remeţi - 
Maramureş

67

1970 B.m.i. 2 Andrei Pănoiu Un monument necunoscut de arhitectură populară 
vîlceană (biserica de lemn Sf. Nicolae din 
Cărpiniş, jud. Vâlcea)

69

1970 B.m.i. 2 Constanţa Tatomir Un document despre restaurările de la Curtea de 
Argeş (1875 - 1887)

71

1970 B.m.i. 2 Virgil tatomir Pledoarie pentru protejarea bunurilor culturale 73

1970 B.m.i. 2 tereza Sinigalia Athanase Papageorgiu,  Icoane din Cipru, ed. 
Nagel, 1969

74

1970 B.m.i. 2 paul d. popescu George Potra, Nicolae Simache, Contribuţii la 
istoricul oraşelor Ploieşti şi Târgşor

74

1970 B.m.i. 2 * * * Raportul final al reuniunii experţilor privind 
formarea arhitecţilor şi tehnicienilor în domeniul 
conservării monumentelor şi centrelor istorice 
(UNESCO). Pistoia (Italia) 9-14 septembrie 1968

75

1970 B.m.i. 3 panait i. panait Cercetări privind Turnul Colţei din Bucureşti 3

1970 B.m.i. 3 Mişu Davidescu cetatea Severinului 9

1970 B.m.i. 3 Vasile Drăguţ Consideraţii asupra iconografiei picturilor murale 
gotice din transilvania

15

1970 B.m.i. 3 Voica Maria Puşcaşu Date noi cu privire la evoluţia ansamblului de 
arhitectură medievală de la Strehaia

27

1970 B.m.i. 3 corina nicolescu Conservarea şi restaurarea operelor de artă în 
trecut

37
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1970 B.m.i. 3 Vahtang Beridze Monumentele de cultură ale Gruziei şi protejarea 
lor

42

1970 B.m.i. 3 ion nicola Monumentele Gorjului, astăzi 50
1970 B.m.i. 3 Adrian Rădulescu Date tehnice despre edificiul cu mozaic din 

Constanţa
52

1970 B.m.i. 3 ion istudor Consideraţii tehnice asupra lucrărilor de restaurare 
a picturii de la Galata

57

1970 B.m.i. 3 Lucian Roşu, Tereza 
Sinigalia

Două remarcabile monumente sârbeşti: Ravanica 
şi Manasija

61

1970 B.m.i. 3 Radu Creţeanu Date privind monumentele vechi din Piteşti 
şi punerea lor în valoare în cadrul acţiunii de 
sistematizare a oraşului

64

1970 B.m.i. 3 eugenia Greceanu Alexandru Avram, Arhitectura romanică din 
Crişana, Muzeul judeţean Bihor-Oradea, 1969

71

1970 B.m.i. 3 tereza Sinigalia Vasile Drăguţ, Pictura murală din Transilvania, 
Ed. Meridiane, Bucureşti, 1969

73

1970 B.m.i. 3 tereza Sinigalia marin matei popescu, Podoabe medievale în 
Ţările Române, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1970

74

1970 B.m.i. 3 * * * Dispoziţia de constituire a Comitetului Naţional 
icomoS

75

1970 B.m.i. 3 Olga Mărculescu. Şedinţa de constituire a Comitetului Naţional 
Român ICOMOS

75

1970 B.m.i. 3 * * * Recomandări ale UNESCO privind păstrarea 
bunurilor culturale puse în pericol prin lucrările 
publice sau particulare

76

1970 B.m.i. 3 * * * Publicaţii de specialitate editate în anul 1970 78

1970 B.m.i. 4 nicolae ungureanu Locul monumentelor de arhitectură populară 
în cadrul programului de sistematizare şi 
modernizare a satului contemporan

3

1970 B.m.i. 4 ana iliescu, Voica 
Puşcaşu 

Plăci ceramice descoperite în cursul cercetărilor 
de la Cetatea Făgăraş

11

1970 B.m.i. 4 Vasile Drăguţ Pictura murală din Ţara Românească şi din 
Moldova şi raporturile sale cu pictura Europei de 
sud-est în cursul secolului al XVI-lea

17

1970 B.m.i. 4 Margareta Şipoş, 
Olga Mărculescu

Care este părerea dumneavoastră? (Discuţie 
asupra restaurării Edificiului roman cu mozaic din 
Constanţa)

33

1970 B.m.i. 4 Livia Drăgoi Palatul Banffy din Cluj 39
1970 B.m.i. 4 Ştefan Andreescu, 

matei cazacu
Mănăstirea Vişina, un monument din veacul al 
XIV-lea

43

1970 B.m.i. 4 Andrei Pănoiu Un monument de arhitectură populară (biserica de 
lemn din Pişteştii din Deal, jud. Gorj)

47

1970 B.m.i. 4 aurel Bongiu Cîteva observaţii asupra bisericii din Sîrbi-Susani 51

1970 B.m.i. 4 Ruxandra Ionescu Observaţii privind ornamentaţia sculptată în lemn 
de la casa Hagi Prodan (Ploieşti)

57

1970 B.m.i. 4 Paul Păltănea Informaţii inedite despre biserica Mavromol din 
Galaţi

61

1970 B.m.i. 4 Virgiliu teodorescu O statuie a lui Gheorghe Lazăr în lumina unui 
document inedit

65
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1970 B.m.i. 4 Gheorghe I. 
cantacuzino, olga 
Bîzu

Date noi cu privire la un element de arhitectură al 
Cetăţii Poenari, recent descoperit

66

1970 B.m.i. 4 Rodica Măinescu Casa Melik (Bucureşti) 69

1970 B.m.i. 4 Virgiliu teodorescu un proiectat monument al unirii 71

1970 B.m.i. 4 constantin roman Lascaux - probleme actuale de conservare 72

1970 B.m.i. 4 Victor munteanu Obiective incluse în Planul de restaurări al 
Direcţiei Monumentelor Istorice pentru anul 1971

74

1970 B.m.i. 4 Ţicu Valer Viorica Guy Marica, Arta gotică, ed. meridiane, 
1970

75

1970 B.m.i. 4 oliver Velescu “Bulletin” (Internationales Burgen Institut), nr. 24, 
1968

77

1970 B.m.i. 4 Olga Mărculescu Fişier  “Informations UNESCO”, iulie, 1970 79

1971 B.m.i. 1 petre diaconu Cetatea bizantină din insula Păcuiul lui Soare 3 

1971 B.m.i. 1 Radu Ştefan Ciobanu cetatea enisala 21

1971 B.m.i. 1 Ioana Cristache 
Panait, Ion Scheletti

Bisericile de lemn din Sălaj 31 

1971 B.m.i. 1 Alexandru Efremov Portrete de donatori în pictura de icoane din Ţara 
Românească

41

1971 B.m.i. 1 dan Berindei “Palatul Cuza” din Iaşi şi proprietarii săi din 
secolul XIX

49

1971 B.m.i. 1 Hadrian Daicoviciu O sarcină de primă urgenţă: consolidarea şi 
conservarea monumentelor din Munţii Orăştiei

53

1971 B.m.i. 1 Horia Teodoru “Zidurile între vii” 59

1971 B.m.i. 1 Vasile Drăguţ polipticul din Bruiu 62.

1971 B.m.i. 1 mircea iliescu Mănăstirea Hlincea 63

1971 B.m.i. 1 Hermann Fabini restaurarea portalului romanic al bisericii 
evanghelice din Rodbav

69 

1971 B.m.i. 1 oliver Velescu Un monument dispărut într-o acuarelă inedită 
(biserica de lemn din Ceanu Mare, jud. Cluj)

73 

1971 B.m.i. 1 mircea dumitrescu Documente despre restaurarea Curţii de Argeş 75 

1971 B.m.i. 1 tereza Sinigalia Picturile exterioare de la monumentele din nordul 
Moldovei în atenţia specialiştilor UNESCO 
(Cronică, informaţii)

77 

1971 B.m.i. 1 Ştefan Balş Observaţii noi asupra bisericii mănăstirii Neamţ 78

1971 B.m.i. 1 radu Florescu, 
Lucian Roşu

Complexul monumental Putna. Discuţii în 
legătură cu unele rezultate ale cercetărilor la acest 
monument 

78

1971 B.m.i. 1 Lucian  Roşu, Radu 
Florescu

Sistematizarea antichităţilor dobrogene 79

1971 B.m.i. 1 m. d. prietenii monumentelor 79

1971 B.m.i. 2 Virgil Vătăşianu, 
Nicuşor 
constantinescu, 
mircea rusu

Proiect de restaurare a mânăstirii Brâncoveni.

Referat asupra cercetărilor arheologice

3
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1971 B.m.i. 2 eugenia Greceanu Restaurarea caselor egumeneşti şi a turnului de 
poartă de la mănăstirea Brâncoveni. Discutarea 
unui proiect rămas în faza de studiu, în vederea 
viitoarei restaurări

6

1971 B.m.i. 2 pavel Binder Date despre picturile murale din secolul al XVI-
lea de la Braşov şi Sibiu

15

1971 B.m.i. 2 Gheorghe Ionescu Mănăstirea Govora şi egumenia lui Meletie 
macedoneanul ( i )

20

1971 B.m.i. 2 Vasile Drăguţ Mănăstirea Văcăreşti şi locul ei în contextul artei 
din Ţara Românească

30

1971 B.m.i. 2 Olga Mărculescu Reflectarea monumentelor istorice şi de artă în 
filmul românesc

40

1971 B.m.i. 2 mircea d. matei Stadiul actual al cercetărilor româneşti în 
domeniul arheologiei medievale

49

1971 B.m.i. 2 Ştefan Balş Restaurarea cetăţii Neamţ 53

1971 B.m.i. 2 marius moga tibiscum 55

1971 B.m.i. 2 Alexandru Bauer Arhitectul austriac Franz Anton Hillebrandt, 
constructorul palatului baroc la oradea

57 

1971 B.m.i. 2 Radu Creţeanu, Ion 
dumitrescu

O ctitorie necunoscută a spătarului Mihai 
Cantacuzino: biserica din Stîlpu - Buzău

59

1971 B.m.i. 2 nicolae Stoicescu Cîteva documente despre acoperişurile vechilor 
biserici

65

1971 B.m.i. 2 Viorel Ţigu Zugravul Nedelcu Popovici 67 

1971 B.m.i. 2 Ioana Cristache 
panait, adrian 
Corvătescu

 Vasile Cucu, Marian Ştefan, Ghid - atlas al 
monumentelor istorice, Editura Ştiinţifică, 1970

73

1971 B.m.i. 2 tereza Sinigalia Şedinţa trimestrială a Comitetului Naţional 
Român ICOMOS

74

1971 B.m.i. 2 Laurenţiu Vasilescu, 
ion istudor

colocviul privind conservarea monumentelor de 
piatră

74.

1971 B.m.i. 2 tereza Sinigalia Ştiri (din publicaţiile străine) 79

1971 B.m.i. 3 Grigore ionescu Nicolae Iorga, istoric al artei româneşti 3

1971 B.m.i. 3 maria ana 
musicescu

Bizanţul şi arta Ţărilor românesti (Sec. al XIV-lea 
- prima jumătate a sec. XV)

5

1971 B.m.i. 3 nicolae 
constantinescu

Curtea domnească din Argeş, probleme de geneză 
şi evoluţie

14

1971 B.m.i. 3 Gheorghe I. 
cantacuzino

elemente de caracter bizantino-balcanic în 
fortificaţiile medievale din Ţara Românească

24

1971 B.m.i. 3 Gabriel Ştrempel Miniaturi şi ornamente în manuscrise greceşti ale 
Bibliotecii Academiei R. S. România

32

1971 B.m.i. 3 H. Nubar Un “ex voto” al zeiţei Hecate la Sucidava 48

1971 B.m.i. 3 Gheorghe Poenaru 
Bordea

monede bizantine de bronz din sec. V - Vii în 
dobrogea

51

1971 B.m.i. 3 andrei aricescu Despre numele aşezării antice de la Slava Rusă 58

1971 B.m.i. 3 Vasile Drăguţ Picturile bisericii din Sîntă Mărie Orlea - cel mai 
vechi ansamblu mural din ţara noastră

61
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1971 B.m.i. 3 Ştefan Balş, Rodica 
Mănciulescu

Un tip neobişnuit de pridvor în arhitectura veche 
din Muntenia (biserica Sf. Vineri din Târgovişte)

75

1971 B.m.i. 3 Gheorghe I. 
cantacuzino

Vechea mănăstire a Moldoviţei în lumina 
cercetărilor arheologice

79 

1971 B.m.i. 3 Ştefan Balş Cîteva date noi despre mănăstirea Moldoviţa 85 

1971 B.m.i. 3 Alexandru Efremov Probleme ale cristalizării stilului în pictura de 
icoane în sec. XVI şi o “nouă” icoană din epoca 
lui neagoe Basarab

87

1971 B.m.i. 3 cornelia pillat Ansamblurile de pictură de la mănăstirea 
Plătăreşti şi biserica din Dobreni

95

1971 B.m.i. 3 Vasile Drăguţ n. Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi a 
monumentelor feudale din România. I - Ţara 
Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), 
ed. mitropolia olteniei, 1970

111

1971 B.m.i. 4 Olga Mărculescu Un program naţional privind conservarea, 
consolidarea şi valorificarea cetăţilor dacice din 
munţii Orăştiei

3

1971 B.m.i. 4 dorin popescu tezaure de argint dacice ( i ) 19 

1971 B.m.i. 4 Gheorghe Ionescu Mănăstirea Govora şi egumenia lui Meletie 
macedoneanul (ii)

33

1971 B.m.i. 4 Al. S. Ştefan Troesmis, consideraţii topografice 43 

1971 B.m.i. 4 Olga Bâzu Restaurarea casei lui Udrişte Năsturel din Hereşti 53

1971 B.m.i. 4 Mihail G. 
Stephănescu

O piatră de mormânt uitată şi o pecete 
necunoscută. Mărturii vechi şi noi despre marele 
spătar Zotu Tzigara

58

1971 B.m.i. 4 carmen laura 
dumitrescu

Pictura de la Bucovăţ 63 

1971 B.m.i. 4 Vasile Drăguţ Al XIV-lea Congres internaţional de studii 
bizantine (Bucureşti, 6-12 septembrie 1971)

73

1971 B.m.i. 4 Vasile Drăguţ Prima perioadă din activitatea restauratorilor 
UNESCO în ţara noastră s-a încheiat

74

1971 B.m.i. 4 Paul Philippot, Paolo 
mora

Raport asupra activităţii şantierului-pilot organizat 
în Moldova de Centrul Internaţional de studii 
pentru conservarea şi restaurarea bunurilor 
culturale şi de Direcţia Monumentelor Istorice din 
r.S.r.

75

1971 B.m.i. 4 tereza Sinigalia Excursie de studii organizată de Direcţia 
monumentelor istorice

 76 

1971 B.m.i. 4 Radu Creţeanu “Anul european al conservării” în Anglia ( “The 
Architectural Review”, nr. 885/noiembrie 1970 şi 
886/decembrie 1970)

 79

1972 B.m.i. 1 * * * Conştiinţa noastră profesională, o conştiinţă 
politică

 3

1972 B.m.i. 1 dorin popescu tezaure de argint dacice (ii)  5

1972 B.m.i. 1 Hermann Fabini Studiu privind restaurarea turnului-locuinţă de la 
Primăria veche din Sibiu

 23

1972 B.m.i. 1 ioana Grigorescu Cercetări la biserica mănăstirii Secu şi propuneri 
de reconstituire

 30
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1972 B.m.i. 1 Nicolae Grigoraş Date noi şi observaţii asupra unui vechi 
monument de artă feudală din Moldova (Dolheştii 
mari)

 40

1972 B.m.i. 1 petre oprea Decoraţia interioară a vilei Florescu din Fundeni  45

1972 B.m.i. 1 oliver Velescu, 
Adrian Corvătescu

Un monument din vestul ţării - mănăstirea Bezdin  49

1972 B.m.i. 1 Mihai Manolache Cercetări privind contribuţia artistică a pictorilor 
Constantin Lecca şi Mişu Popp la biserica 
voievodală Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului

 59

1972 B.m.i. 1 mircea dumitrescu din nou despre monumentele cîmpulungului  61

1972 B.m.i. 1 nicolae Stoicescu Monumentele Ţării Româneşti şi Moldovei acum 
un secol (Cetîţi, curţi domneşti şi boiereşti)

 63

1972 B.m.i. 1 Şerban Semo Cîteva observaţii referitoare la tîmpla aşa-zisă de 
la cotroceni

67

1972 B.m.i. 1 Silvio curto un templu rupestru din nubia în muzeul egiptean 
din torino

70

1972 B.m.i. 1 pierro Gazzola A XI-a reuniune ştiinţifică a Institutului 
internaţional al cetăţilor (Eggerberg, 28 
septembrie – 1 octombrie 1971)

73

1972 B.m.i. 1 Valentina Buşilă Grigore ionescu, Arhitectura populară din 
România, editura meridiane, 1971

73

1972 B.m.i. 1 Lucian Roşu Grija faţă de monumente, o îndatorire 
cetăţenească, patriotică

74

1972 B.m.i. 1 Vasile Drăguţ Otto Demus, Max Hirmer, Romanische 
Wandmalerei 

76

1972 B.m.i. 1 Vasile Drăguţ note de drum din Bulgaria 77 

1972 B.m.i. 2 panait i. panait Hanul Manuc - cercetări arheologice 3

1972 B.m.i. 2 Constantin Joja Hanul Manuc - cercetări arhitectonice 11

1972 B.m.i. 2 Victor H. Bauman Bazilica cu “Martyricon” din epoca romanităţi 
tîrzii, descoperită la Niculiţel (Jud. Tulcea)

17

1972 B.m.i. 2 dinu V. rosetti Vestigiile feudale de la Suslăneşti (Jud. Argeş) 27

1972 B.m.i. 2 Ioana Cristache 
panait, titu elian

Bisericile de lemn din moldova 39

1972 B.m.i. 2 Virgil Vătăşianu Probleme privind arhitectura Moldovei şi a Ţării 
Româneşti din sec. XIV 

60

1972 B.m.i. 2 Vasile Drăguţ picturile bisericii din Gura Sada 63

1972 B.m.i. 2 ion t. dragomir Tezaurul de la Zăvoaia (Jud. Brăila) 67 

1972 B.m.i. 2 nicolae Stoicescu Monumentele Ţării Româneşti şi Moldovei, acum 
un secol (ii)

74

1972 B.m.i. 2 V. Antonescu, Gh. 
Dinuţă

Simpozionul internaţional ICOMOS “Protecţia 
arhitecturii populare” – Cehoslovacia

77

1972 B.m.i. 2 mircea dumitrescu N. Grigoraş, Instituţii feudale din Moldova. 
Organizarea de stat pînă la mijlocul sec. al XVIII-
lea, Bucureşti, 1971

79

1972 B.m.i. 3 Vasile Drăguţ Răspunderea unei aniversări 3
1972 B.m.i. 3 aurelian 

Sacerdoţeanu
comisiunea monumentelor istorice la 80 de ani 7
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1972 B.m.i. 3 Horia Teodoru din activitatea comisiunii monumentelor istorice 17

1972 B.m.i. 3 Virgil Vătăşianu Secţia pentru Transilvania a Comisiunii 
monumentelor istorice

18

1972 B.m.i. 3 Ştefan Balş Restaurarea bisericii Creţulescu 19

1972 B.m.i. 3 radu Florescu Limesul dunărean în perioada tîrzie a Imperiului 
roman

23

1972 B.m.i. 3 cristian m. 
Vlădescu, Gheorghe 
poenaru Bordea

Un segment din Limes Alutanus. Fortificaţiile 
romane din jurul masivului Cozia

27

1972 B.m.i. 3 Maria Coja Cercetări noi în aşezarea greco-romană de la 
Capul Dolojman - Argamum (?)

33

1972 B.m.i. 3 Al. - S. Ştefan Apeductele cetăţii Tropaeum Traiani 43

1972 B.m.i. 3 radu popa Cetăţile din Ţara Haţegului 54

1972 B.m.i. 3 Alexandru Efremov Pictura interioară din paraclisul mănăstirii Bistriţa 
– Vîlcea

67

1972 B.m.i. 3 * * * Comisia Monumentelor Istorice şi de Artă 
(membrii comisiei)

79

1972 B.m.i. 4 dinu V. rosetti tezaurul de podoabe medievale de la olteni 
(Teleorman) şi elementele lor bizantine

3

1972 B.m.i. 4 Radu Creţeanu Mănăstirea Surpatele 15

1972 B.m.i. 4 Vlasta Dvorakova La légende de Saint Ladislas découverte dans 
l’église de Velka Lomnica

25

1972 B.m.i. 4 oliver Velescu Zonele de protecţie a monumentelor istorice. 
Rolul şi funcţiile lor

43

1972 B.m.i. 4 Victor H. Bauman O “villa” romană la nord-est de satul Horia (Jud. 
tulcea)

45

1972 B.m.i. 4 Sergiu iosipescu Note istorice despre mănăstirea Mira (Mera), 
ctitorie fortificată a Cantemireştilor

53

1972 B.m.i. 4 Voica Maria Puşcaşu, 
ion dumitrescu

Biserica din Baldovineşti 57

1972 B.m.i. 4 Vasile Drăguţ Un portret necunoscut al lui Mihai Viteazul. 
Însemnări privind biserica din Ocna Sibiului

60

1972 B.m.i. 4 dumitru Vîlceanu Locuinţe de suprafaţă din sec. al XI-lea la Păcuiul 
lui Soare

63

1972 B.m.i. 4 paolo mora, paul 
Philippot 

problema tencuielilor în restaurarea 
monumentelor

66

1972 B.m.i. 4 peter Fister “Taberele” ţărăneşti antiotomane din Slovenia, 
probleme comune cu bisericile fortificate 
transilvănene

67

1972 B.m.i. 4 Walter Meier-Arendt Mozaicul lui Dionysos de pe partea sudică a 
domului din Köln

72

1972 B.m.i. 4 eugenia Greceanu Simpozion icomoS cu tema: “integrarea 
arhitecturii contemporane în ansamblurile 
istorice”

75

1972 B.m.i. 4 Valentina Buşilă Cel de-al IX-lea Congres Internaţional al 
frontierelor romane

 76
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1972 B.m.i. 4 tereza Sinigalia Din activitatea Comisiei Monumentelor Istorice şi 
de Artă

 77

1972 B.m.i. 4 a. d. monumentele de pe acropole în pericol  78

1973 B.m.i. 1 Al. Simion Ştefan Noviodunum, studiu de foto-interpretare 
arheologică

 3

1973 B.m.i. 1 Vasile Drăguţ O epocă artistică uitată: epoca lui Miron 
Barnovschi

 15

1973 B.m.i. 1 Gh. Poenaru Bordea, 
onoriu Stoica

cîteva descoperiri monetare din oltenia 
preromană

 25

1973 B.m.i. 1 Vasile cosma Prospectări arheologice submarine  31

1973 B.m.i. 1 dan cernovodeanu Un sigiliu puţin cunoscut al vel-logofătului 
Andronachi Donici

 39

1973 B.m.i. 1 eugenia Greceanu Realizări privind protecţia unor centre istorice din 
sudul Transilvaniei (1960-1972)

 41

1973 B.m.i. 1 Hermann Fabini Piaţa Republicii din Sibiu - un studiu de istorie şi 
urbanism

 49

1973 B.m.i. 1 Alexandru Efremov Icoane de la mijlocul sec. al XVII-lea din biserica 
Stelea - Tîrgovişte

 53

1973 B.m.i. 1 Gheorghe Zidaru descoperirea prin restaurare a unei icoane 
bizantine la mănăstirea Agapia

 57

1973 B.m.i. 1 petre oprea Picturile murale din două locuinţe bucureştene 
(casa Protopopescu, str. Sf. Apostoli nr. 2 şi casa 
Grădişteanu, str. T. Arghezi nr. 48) construite în 
ultimul pătrar al sec. al XIX-lea

 64

1973 B.m.i. 1 Horia Medeleanu, 
George manea

Un remarcabil monument de arhitectură populară 
de pe Valea Mureşului de Jos (biserica de lemn 
din Troaş, jud. Arad)

 68

1973 B.m.i. 1 Victor munteanu Noi orientări şi recente realizări în restaurarea 
monumentelor istorice şi de artă

 72

1973 B.m.i. 1 * * * Săpăturile arheologice efectuate de D.M.I.A. în 
anul 1972 (catedrala romano-catolică din Alba 
Iulia; mănăstirea Bistriţa, jud. Neamţ; biserica 
Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului; cetatea 
Târgu Mureş; mănăstirea Căluiu; mănăstirea 
Comana; mănăstirea Cotmeana; cetatea Făgăraş; 
biserica evanghelică Sf. Margareta din Mediaş; 
mănăstirea Polovragi; palatul Potlogi; mănăstirea 
Putna; biserica Stelea din Târgovişte; mănăstirea 
Tismana; biserica din Vad, jud. Cluj; cetatea 
ţărănească cu biserica fortificată din Valea Viilor, 
jud. Sibiu)

 74

1973 B.m.i. 1 Adrian Corvătescu activitatea de restaurare a monumentelor istorice 
din R.P. Polonă

 75

1973 B.m.i. 1 Valentina Buşilă ioan Godea, Monumente de arhitectură populară 
din nord-vestul României, vol. I, Muzeul Ţării 
Crişurilor, Oradea, 1972

 77

1973 B.m.i. 1 maria irina 
cantacuzino

“Monumente”, Tirana, nr. 1, 2, 1971  78

1973 B.m.i. 1 tereza Sinigalia Sesiune omagială de comunicări ştiinţifice a 
d.m.i.a.

 79
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1973 B.m.i. 2 panait i. panait Curtea domnească din Bucureşti în secolul al 
XVI-lea

 3

1973 B.m.i. 2 lia milencovici-
Bătrîna

Podoabe din necropola fostei mănăstiri Comana  10

1973 B.m.i. 2 Vasile Drăguţ din nou despre picturile bisericii din Strei  19

1973 B.m.i. 2 petre aurelian Date noi în legătură cu valurile antice de apărare 
din dobrogea

 27

1973 B.m.i. 2 constantin c. 
petolescu

Un altar dedicat lui Jupiter Optimus Maximus  32

1973 B.m.i. 2 petre diaconu Cîteva consideraţii în legătură cu un zid medieval 
de la Păcuiul lui Soare

 33

1973 B.m.i. 2 Ioana Cristache 
panait

Consideraţii privind arhitectura românească de zid 
din Transilvania, secolul XVIII

 37

1973 B.m.i. 2 Dana Tarnavschi-
Schuster

Biserici de lemn din Ţara Lăpuşului (Costeni, 
Cupşeni, Dobric, Lăpuş, Libotin,  Rogoz, 
Stoiceni, Târgu Lăpuş, Ungureni)

 41

1973 B.m.i. 2 Monica Budiş-
Dancău, Victoria 
popovici

Două monumente de ahitectură populară 
transilvăneană strămutate (biserica de lemn din 
Techirghiol, adusă din Vişeu ; biserica “lui Horea” 
din Băile Olăneşti, adusă din Albac)

 58

1973 B.m.i. 2 petre oprea Decoraţia interioară a casei I.C. Mihail din 
Bucureşti

 61

1973 B.m.i. 2 Alexandru Avram, 
Doina Lăutărescu

Monumente de arhitectură în stil baroc din Oradea  64

1973 B.m.i. 2 Gheorghe I. 
cantacuzino

Unele aspecte ale cercetării arheologice la 
monumentele istorice

 71

1973 B.m.i. 2 niculae niculae Unde ne sînt monumentele?  73

1973 B.m.i. 2 Alexandra Ştefan A XII-a Conferinţă internaţională a Comitetului 
“EIRENE”

 77

1973 B.m.i. 2 Vasile Drăguţ Cea de a VII-a adunare generală a Centrului 
International de Studii pentru Conservarea şi 
restaurarea Bunurilor culturale

 78

1973 B.m.i. 2 Vasile Drăguţ “Repertoriul internaţional al medieviştilor”, 
Edmond René Labande, Bernadette Leplant,  
poitiers, 1971

 78

1973 B.m.i. 2 Ioan Şerban “Zeitschrift für Schweizerische Archäeologie und 
Kunstgeschichte”, Band 29, 1972, Doppelheft 2/3

 79

1973 B.m.i. 2 I. Ş. “Les monuments historiques de la France”, 1, 
1973

 79

1973 B.m.i. 3 octavian Floca, 
Wanda Wolski    

Aedicula funerară în Dacia romană  3

1973 B.m.i. 3 Vasile Drăguţ Şantierul pilot de restaurare pictură de la biserica 
fostei mănăstiri Humor. Însemnări marginale la 
campania anului 1972

 53

1973 B.m.i. 3 ion istudor Unele probleme privind curaţarea, desinfectarea 
şi fixarea picturilor murale, apărute cu prilejul 
restaurării bisericii fostei Mănăstiri Humor

 54

1973 B.m.i. 3 ion neagoe Consideraţii asupra operaţiilor de consolidare 
(pictura bisericii Humor)

 58
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1973 B.m.i. nicolae Sava, daniel 
Dumitrache, Oliviu 
Boldura 

restaurarea cupolei pronaosului (pictura bisericii 
Humor)

 61

1973 B.m.i. 3 casian labin Decaparea şi înălţarea unor tencuieli anterioare 
(pictura bisericii Humor)

 64

1973 B.m.i. 3 Jenö Bartos Probleme de chituire aparute în cursul lucrărilor 
(pictura bisericii Humor)

 66

1973 B.m.i. 3 Viorel Grimalschi, 
Ştefania Grimalschi

Probleme de curaţire a picturii şi de consolidare a 
peliculei de culoare exfoliate (biserica Humor)

 70 

1973 B.m.i. 3 Matei Lăzărescu probleme de cercetare în procesul de restaurare 
(pictura biericii Humor)

 74

1973 B.m.i. 3 Alexandru Efremov Restaurarea picturii privită prin prisma istoricului 
de artă (pictura bisericii Humor)

 76

1973 B.m.i. 4 Radu Creţeanu, Ion 
dumitrescu

Trei conace boiereşti din prima jumătate a 
veacului al XVIII-lea aflate în judeţul Ilfov 
(Drugăneşti, Frunzăneşti, Micşuneştii Mari)

 3

1973 B.m.i. 4 titu elian punerea în valoare a bisericilor de lemn din nordul 
Moldovei prin restaurarea şi încadrarea lor în 
circuitul turistic

 27

1973 B.m.i. 4 Vasile Drăguţ Restaurarea picturilor murale de la Ghelinţa  45

1973 B.m.i. 4 dinu V. rosetti, 
Lucian Chiţescu

Cetatea geto-dacică de la Cetăţeni, jud. Argeş  55

1973 B.m.i. 4 Mihai Sâmpetru Precizări cronologice în legătură cu edificiul 
roman cu mozaic de la Constanţa

 59

1973 B.m.i. 4 * * * dosar de restaurare a panoului Fecioarei din 
Biserica Neagră din Braşov

 61

1973 B.m.i. 4 petre oprea Vila matilda  67

1973 B.m.i. 4 Nicolae N. Puşcaşu Informare asupra săpăturilor de cercetare 
arheologică efectuate la mănăstirea Putna în anii 
1969-1970

 70

1973 B.m.i. 4 tereza Sinigalia Proiecte şi perspective în activitatea de restaurare 
(Convorbire cu Vasile Draguţ, directorul Direcţiei 
monumentelor istorice şi de artă))

 73

1973 B.m.i. 4 Vasile Drăguţ Conferinţa de la Zürich pentru “Anul european al 
patrimoniului arhitectural”

 73

1973 B.m.i. 4 Vasile Drăguţ colocviu icomoS, Salonic, octombrie, 1973  74

1973 B.m.i. 4 Grigore ionescu, 
Sanda Voiculescu

Campania de relevee a studenţilor Institutului de 
Arhitectură “Ion Mincu” din timpul practicii de 
vară

 75

1973 B.m.i. 4 tereza Sinigalia Din activitatea Direcţiei Monumentelor Istorice şi 
de Artă

 75

1973 B.m.i. 4 Ioana Cristache 
panait

Unele probleme privind arhitectura populară de 
lemn din polonia

 75

1973 B.m.i. 4 Mihail Ştephănescu “The Architectural Review” despre România  77

1973 B.m.i. 4 oliver Velescu Nicolae Boşcaiu şi Al. Filipaşcu, Reintegrarea în 
peisaj a unor monumente istorice din jud. Suceava

 77
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1973 B.m.i. 4 tereza Sinigalia S. Mnaţakanian şi N. Stepanian, Architectural 
monuments in the Soviet Republic of Armenia 
(Monumente de arhitectură din R.S. S. Armenia), 
leningrad, editura aurora, 1971

 78

Revista Muzeelor şi Monumentelor. Monumente Istorice şi de Artă

An Nr Autor Titlu articol Pag.

1974 r.m.m.-
m.i.a.

1 Vasile Drăguţ trei decenii în activitatea de restaurare a 
monumentelor istorice

 3

1974 r.m.m.-
m.i.a.

1 Anişoara Sion, 
Alexandru 
Suceveanu

Contribuţii stratigrafice la urbanistica Histriei 
romane (sec. ii-Vi e.n.)

 5

1974 r.m.m.-
m.i.a.

1 Lia Bătrîna, 
Adrian Bătrîna

Evoluţia ansamblului fostei mănăstiri Comana în 
lumina cercetărilor arheologice

 16

1974 r.m.m.-
m.i.a.

1 aurelian petre Organizarea Limesului dunărean în Provincia 
moesia

 33 

1974 r.m.m.-
m.i.a.

1 Gheorghe I. 
cantacuzino

Vechea biserică Stelea din Tîrgovişte  39

1974 r.m.m.-
m.i.a.

1 Hermann Fabini Turnuri de patricieni în Sibiu la sfîrşitul Evului 
mediu

 43

1974 r.m.m.-
m.i.a.

1 cristian moisescu Decoraţia exterioară zugrăvită pe tencuială a 
monumentelor din Ţara Românească (sec. XIV - 
XVII)

 54

1974 r.m.m.-
m.i.a.

1 mariana Beldie “Rotonda” din Odorheiu-Secuiesc şi problema 
datării monumentului

 59

1974 r.m.m.-
m.i.a.

1 Alexandru Al. 
Bogdan

Cetatea din veacul al XVII-lea de la Tîrgu Mureş  63

1974 r.m.m.-
m.i.a.

1 Alexandru 
Efremov

Primul peisaj de concepţie occidentală în pictura 
de icoane din Ţara Românească

 69

1974 rm.m.-
m.i.a.

1 Gheorghe Sion Noi date privitoare la arhitectura palatului 
brîncovenesc de la potlogi

 75

1974 r.m.m.-
m.i.a.

1 petre oprea Locuinţe cu picturi murale din ultima decadă a 
secolului al XIX – lea

 83

1974 r.m.m.-
m.i.a.

1 Romulus Oşianu Gospodăria ţărănească din Galda de Sus  88

1974 r.m.m.-
m.i.a.

1 pavel Binder Consideraţii asupra artei bisericilor voievodale din 
Ţara Zarandului

 91

1974 r.m.m.-
m.i.a.

1 Vasile Drăguţ Miron Barnovschi, ctitor la Suceava  91

1974 r.m.m.-
m.i.a.

1 Mihai Apostol Grigorescu inedit  92

1974 r.m.m.-
m.i.a.

1 paolo mora, 
laura mora, paul 
Philippot

Notă asupra misiunii efectuate în România între 
13-20 iulie 1973

 93

1974 r.m.m.-
m.i.a.

1 tereza Sinigalia Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a 
d.m.i.a.

 94

1974 r.m.m.-
m.i.a.

1 Ştefan Balş Profesorul Horia Teodoru la 80 de ani  95
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1974 r.m.m.-
m.i.a.

2 liviu rotman Dosar de restaurare: Mănăstirea Văcăreşti - Note 
istorice

 3

1974 r.m.m.-
m.i.a.

2 liana Bilciurescu [Mănăstirea Văcăreşti] Cercetarea, restaurarea şi 
punerea în valoare a monumentului 

 8

1974 r.m.m.-
m.i.a.

2 Vasile Drăguţ Legenda “eroului de frontieră” în pictura 
medievală din Transilvania

 21

1974 r.m.m.-
m.i.a.

2 Al. Simion Ştefan Cercetări aerofotografice privind topografia 
urbană a Histriei. I. Epoca romană (sec. I - III e.n.)

 39

1974 r.m.m.-
m.i.a.

2 cristian moisescu Noi puncte de vedere asupra vechimii şi etapelor 
de construcţie ale bisericii mitropolitane din 
Tîrgovişte

 52

1974 r.m.m.-
m.i.a.

2 mircea iliescu Pictura bisericii Sf. Ioan din Delniţa  59

1974 r.m.m.-
m.i.a.

2 Bogdana irimia Datarea picturilor murale de la Părhăuţi  66

1974 r.m.m.-
m.i.a.

2 tereza Sinigalia trei pisanii din epoca lui matei Basarab  73

1974 r.m.m.-
m.i.a.

2 Matei Lăzărescu Observaţii şi propuneri cu privire la cercetarea 
picturilor murale

 76

1974 r.m.m.-
m.i.a.

2 Ioana Cristache 
panait, marinel 
daia

Biserica românească din Sănduleşti (Jud. Cluj)  86

1974 r.m.m.-
m.i.a.

2 titu elian Case vechi, case noi, în mediul rural  89

1974 r.m.m.-
m.i.a.

2 petre oprea Case bucureştene (calea Griviţei nr. 48, str. Gen. 
Budişteanu nr. 28 bis, str. Gabriel Peri nr. 2 şi nr. 
5) cu picturi murale executate în pragul sec. al 
XX-lea (I)

 91

1974 r.m.m.-
m.i.a.

2 radu popa Pe marginea unor consideraţii privind “Zidul 
medieval” de la Păcuiul lui Soare

 93

1974 r.m.m.-
m.i.a.

2 Alexandru 
Efremov

Un exemplu de urmat (Ion B. Mureşianu, 
Catalogul Colecţiei de artă religioasă veche a 
Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului)

 94

1974 r.m.m.-
m.i.a.

2 Gheorghe I. 
cantacuzino

Cronica săpăturilor arheologice – 1974 (m-rea 
Dobrovăţ, m-rea Bradu, biserica Stamatineşti-
Focşani, piaţa centrală din Târgovişte, m-rea 
Mera, casa Ion Zidaru din Bistriţa, ruinele bisericii 
catolice din Baia, biserica Sf. Nicolae din Rădăuţi, 
biserica reformată din Feliceni, cetatea Aiud, 
castelul din Criş, cetatea Târgu Mureş, biserica Sf. 
Nicolae din Brâncoveni, biserica fostei episcopii 
din Vad, biserica Sf. Margareta din Mediaş, 
biserica din Sadu, Catedrala romano-catolică din 
alba iulia)

 94

1975 r.m.m.-
m.i.a.

1 Mihai Ispir Poduri vechi de piatră în Moldova  3

1975 r.m.m.-
m.i.a.

1 Lia Bătrîna, 
Adrian Bătrîna

Date noi cu privire la evoluţia bisericii fostei 
mănăstirii Cotmeana

 11

1975 r.m.m.-
m.i.a.

1 eugenia Greceanu paramentul medieval  25

1975 r.m.m.-
m.i.a.

1 cristian moisescu Un vechi monument dâmboviţean necunoscut -  
biserica fostei mănăstiri Gorgota

 41
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1975 r.m.m.-
m.i.a.

1 Ştefan Balş Restaurarea bisericii Radu Vodă din Bucureşti  45

1975 r.m.m.-
m.i.a.

1 ion dumitrescu, 
Radu Creţeanu

Un conac brâncovenesc necunoscut şi o biserică 
inedită de la jumătatea veacului al XVIII-lea la 
marginea Bucureştilor (Tunari)

 53

1975 r.m.m.-
m.i.a.

1 Vasile Drăguţ O pictură murală exterioară regăsită la Baia  59

1975 r.m.m.-
m.i.a.

1 liviu rotman Un proiect de lege din 1871 privind protecţia 
monumentelor

 61

1975 r.m.m.-
m.i.a.

1 Ioana Cristache 
panait, ion 
Scheletti

Monumentele de lemn din jud. Bistriţa-Năsăud în 
lumina istoriei

 63

1975 r.m.m.-
m.i.a.

1 Mihai Aldea Casa meşterului Antonie Mogoş la 100 ani – 
sondaj într-un ornament

 74

1975 r.m.m.-
m.i.a.

1 casian labin Echilibru dinamic în pictura de la Humor  79

1975 r.m.m.-
m.i.a.

1 petre oprea Case bucureştene (str. G. Peri nr. 6, str. Amzei nr. 
23, str. Al. Sahia nr. 45, calea Victoriei nr. 141, bd. 
Mărăşeşti nr. 43) cu picturi murale executate în 
pragul secolului al XX-lea (II)

 82

1975 r.m.m.-
m.i.a.

1 paolo mora Cauzele alterării picturilor murale (I)  85

1975 r.m.m.-
m.i.a.

1 tatiana pogonat Câteva consideraţii asupra mortarelor folosite în 
restaurarea monumentelor istorice şi de artă

 90

1975 r.m.m.-
m.i.a.

1 * * * Seminar pe tema integrării arhitecturii 
contemporane în vechile ansambluri, 16-19 
octombrie 1974 - Kazimierz Dolny

 92

1975 r.m.m.-
m.i.a.

1 * * * Colocviul internaţional “Salvgradarea oraşelor 
istorice” – Bruges, 12-15 mai 1975

 92

1975 r.m.m.-
m.i.a.

1 Vasile Drăguţ A IV-a adunare generală ICOMOS, Rothenburg 
o.d. tauber, mai 1975

 93

1975 r.m.m.-
m.i.a.

1 Vasile Drăguţ Adunarea generală a Centrului internaţional de 
studii pentru conservarea şi restaurarea bunurilor 
culturale – Roma, 1975

 93

1975 r.m.m.-
m.i.a.

1 tereza Sinigalia “Un viitor pentru trecutul nostru” (cronică la 
Sesiunea de comunicări ştiinţifice - DPCN)

 93

1975 r.m.m.-
m.i.a.

1 * * * Activitatea de restaurare a Direcţiei Patrimoniului 
Cultural Naţional  (Lucrari recepţionate la sfârşitul 
anului 1974)

 94

1975 r.m.m.-
m.i.a.

2 Vasile Drăguţ Monumentele şi centrele istorice din România  3

1975 r.m.m.-
m.i.a.

2 cristian moisescu Originea şi structura urbană a oraşului Târgovişte  12

1975 r.m.m.-
m.i.a.

2 cristian moisescu, 
alba-delia popa

Consideraţii asupra zonei istorice a oraşului 
Târgovişte

 15

1975 r.m.m.-
m.i.a.

2 Gheorghe 
Curinschi

Conservarea specificului oraşelor. Înnoirea 
fondului construit urban, un proces legic

 21 

1975 r.m.m.-
m.i.a.

2 eugenia Greceanu Structura urbană a oraşului Roman, mărturie a 
trecutului istoric

 30

1975 r.m.m.-
m.i.a.

2 Hermann Fabini Valorificarea fondului de arhitectură gotică civilă 
din Sibiu

 41
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1975 r.m.m.-
m.i.a.

2 Al. Simion Ştefan Cercetări aerofotografice privind topografia 
urbană a Histriei II. Epoca romană tîrzie (sec. III 
– IV e.n.)

 51

1975 r.m.m.-
m.i.a.

2 Gheorghe I. 
cantacuzino

Cercetările arheologice la biserica lui Ştefan cel 
Mare din Războieni

 63

1975 r.m.m.-
m.i.a.

2 Ştefan Balş Restaurarea bisericii din Războieni, jud. Neamţ  65

1975 r.m.m.-
m.i.a.

2 Lia Bătrîna, 
Adrian Bătrîna

O locuinţă domnească din vremea lui Alexandru 
cel Bun (la mănăstirea Bistriţa-Neamţ)

 72

1975 r.m.m.-
m.i.a.

2 Ioana Lăzărescu Cercetare de arhitectură la cula din Racoviţa   81

1975 r.m.m.-
m.i.a.

2 liviu rotman Ctitorii de meşteşugari şi negustori din Bucureşti   87

1975 r.m.m.-
m.i.a.

2 petre oprea Case bucureştene (str. Spătarului nr. 9, str. Batiştei 
nr. 13, casa Kalinderu) cu picturi murale executate 
în pragul sec. al XX-lea (III)

  89

1975 r.m.m.-
m.i.a.

2 Georgeta Stoica Colocviul internaţional ICOMOS: “L’architecture 
vernaculaire et son adaptation aux besoins de la 
vie moderne”, Plovdiv, 24 sept.-2 oct. 1975

  91

1975 r.m.m.-
m.i.a.

2 cristian moisescu,

marinel daia

“Monumentele istorice şi mediul înconjurător al 
oraşului Praga” (simpozion) -Praga, octombrie 
1975

  92

1975 r.m.m.-
m.i.a.

2 Petre Ghelerter Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Direcţiei 
Patrimoniului Cultural Naţional

  93

1975 r.m.m.-
m.i.a.

2 tereza Sinigalia Misiune UNESCO în România   93

1975 r.m.m.-
m.i.a.

2 * * * Cronica săpăturilor arheologice efectuate de 
d.p.c.n. - 1975

  94

1976 R.M.M.-
m.i.a.

1 Adrian Gheorghiu Scara de acces ca formă arhitectonică în 
arhitectura populară românească

  3

1976 R.M.M.-
m.i.a.

1 Mihai Ispir Ratoşele din Moldova   21 

1976 R.M.M.-
m.i.a.

1 Vasile Drăguţ Ceramica monumentală din Moldova - operă de 
inspirată sinteză

  33

1976 R.M.M.-
m.i.a.

1 Hermann Fabini Restaurarea unui valoros monument al arhitecturii 
civile din timpul Renaşterii din Transilvania: Casa 
Schuller din Mediaş

  39 

1976 R.M.M.-
m.i.a.

1 Al. Simion Ştefan Cercetări aerofotografice privind topografia 
urbană a Histriei III. Epoca romană tîrzie (sec. IV-
Vii e. n.)

  43

1976 R.M.M.-
m.i.a.

1 Luminiţa 
munteanu, 
mariana Beldie 
Dumitrache

Rezultatele cercetărilor arheologice la biserica Sf. 
Nicolae din Şcheii Braşovului, etapa 1975

  52

1976 R.M.M.-
m.i.a.

1 Bogdana irimia Semnificaţia picturilor murale de la Părhăuţi   57

1976 R.M.M.-
m.i.a.

1 tereza Sinigalia Biserica fortificată din Dealul Frumos   67

1976 R.M.M.-
m.i.a.

1 Ioana Cristache 
panait, marinel 
daia

Noi rezultate ale cercetării arhitecturii de lemn în 
jud. Sălaj

  73
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1976 R.M.M.-
m.i.a.

1 ion Godea, ioan 
Opriş

Monumente de arhitectură populară din nord-
vestul judeţului Buzău

  77 

1976 R.M.M.-
m.i.a.

1 Radu Creţeanu Bisericile de lemn din Rogoz (Ţara Lăpuşului)   83

1976 R.M.M.-
m.i.a.

1 tatiana pogonat restaurarea picturilor murale din paraclisul 
mănăstirii Bistriţa-Neamţ

  86

1976 R.M.M.-
m.i.a.

1 petre oprea Picturi murale din locuinţe şi instituţii bucureştene 
în pragul secolului al XX-lea. (str. Batiştei nr. 
24 A, Casa de Economii şi Consemnaţiuni, cal. 
Victoriei nr. 5, str. Sf. Constantin nr. 18-20, 
Biblioteca Centrală de Stat, str. I. Ghica nr. 4, str. 
M. Eminescu nr. 65, str. Nicolae Iorga nr. 2)

  90

1976 R.M.M.-
m.i.a.

1 tereza Sinigalia Sesiunea anuală de comunicări a Direcţiei 
Patrimoniului Cultural Naţional

  93

1976 R.M.M.- 
m.i.a.

1 Vasile Drăguţ In memoriam: Horia Teodoru   94

1976 R.M.M.- 
m.i.a.

1 teodora Voinescu In memoriam: Victor Brătulescu   94

1976 R.M.M.- 
m.i.a.

1 Vasile Drăguţ In memoriam: Simion Jucan   94

1976 R.M.M.-
m.i.a.

2 radu Florescu Consideraţii asupra Monumentului triumfal de la 
adamclisi

  3

1976 R.M.M.-
m.i.a.

2 Vasile Drăguţ Picturile murale de la Mediaş, o importantă 
recuperare pentru istoria artei transilvănene 
(biserica evanghelică Sf. Margareta)

  11

1976 R.M.M.-
m.i.a.

2 Pavel Chihaia Udrişte Năsturel şi casele de la Herăşti   23

1976 R.M.M.-
m.i.a.

2 maria-elena 
ionescu

Câteva date cu privire la biserica ortodoxă Sf. 
Nicolae Vechi – Râşnov

  27

1976 R.M.M.-
m.i.a.

2 corina popa Constantinos şi Ioan – autorii ansamblului de 
pictură de la Biserica Doamnei – Bucureşti

  33

1976 R.M.M.-
m.i.a.

2 Victor popa Zona centrală a oraşului Curtea de Argeş   47

1976 R.M.M.-
m.i.a.

2 Ioana Cristache-
panait

Semnificaţia istorică şi valoarea artistică a bisericii 
de lemn din Vechea (Jud. Cluj)

  52

1976 R.M.M.-
m.i.a.

2 cristian moisescu Un monument bucureştean dispărut – biserica 
mănăstirii Sărindar

  58

1976 R.M.M.-
m.i.a.

2 Ştefan Balş Biserica Sf. Gheorghe din Piteşti   62

1976 R.M.M.-
m.i.a.

2 Radu Voinaroschi Ce se ştie despre biserica Sf. Treime – Beştelei din 
Piteşti

  67

1976 R.M.M.-
m.i.a.

2 ion dimitrescu Un monument de arhitectură din veacul al XVIII-
lea. Conacul Filipescu din Filipeştii de Tîrg

  71

1976 R.M.M.-
m.i.a.

2 Dan Căpăţînă Cercetări arheologice la Hălmagiu şi Vîrfurile 
(Jud. Arad)

  76

1976 R.M.M.-
m.i.a.

2 Ştefan Mosora un document privind restaurarea turnului cu ceas 
din Sighişoara în urmă cu două secole

  81

1976 R.M.M.-
m.i.a.

2 Victor Simion Lucrări ale unor argintari transilvăneni din sec. 
XVII şi XVIII

  82
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1976 R.M.M.-
m.i.a.

2 ion istudor, i. 
Lazăr, I. Ioniţă, 
lucia dumitru

Unele consideraţii asupra fenomenului de 
eflorescenţă a picturilor murale

  87

1976 R.M.M.-
m.i.a.

2 petre oprea Case bucureştene (str. Italiană nr. 21, str. Verona 
nr. 19, splaiul Independeţei nr. 70, str. Donici nr. 
40) cu picturi murale executate în pragul secolului 
al XX-lea (V)

  90

1976 R.M.M.-
m.i.a.

2 Ioan Opriş Oficiile pentru patrimoniul cultural naţional, 
organisme de mare importanţă în politica de 
ocrotire a patrimoniului cultural

  92

1976 R.M.M.-
m.i.a.

2 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Vasile Drăguţ, Dicţionar enciclopedic de 
artă medievală românească, Ed. Ştiinţifică şi 
Enciclopedică 

  94

 

1976 R.M.M.-
m.i.a.

2 nicolae n. 
Rădulescu

Monumente germane oglindite în două publicaţii 
(Cronică, Recenzii)

  94

1976 R.M.M.-
m.i.a. 

2 nicolae n. 
Rădulescu

Meridiane (Cronică, Recenzii)   94

1977 r.m.m.-
m.i.a.

1 Al. Simion Ştefan Cetatea romană de la Slava Rusă (Libida ?). 
Cercetările aerofotografice şi apărarea 
patrimoniului arheologic

  3

1977 r.m.m.-
m.i.a.

1 Vasile Boroneanţ Arta rupestră din peştera Gaura Chindiei, comuna 
Pescari (Judeţul Caraş-Severin)

  23

1977 r.m.m.-
m.i.a.

1 C. Rişcuţia, Irina 
Rişcuţia

Impresiunile palmare rupestre din peştera Gaura 
Chindiei, comuna Pescari (Judeţul Caraş-Severin)

  34

1977 r.m.m.-
m.i.a.

1 Maria Comşa Inscripţia chirilică din peştera Gaura Chindiei, 
comuna Pescari (Judeţul Caraş-Severin)

  35

1977 r.m.m.-
m.i.a.

1 m. davidescu Cercetările arheologice din Ostrovul Banului – 
Golu – Gura Văii (Jud. Mehedinţi)

 37

1977 r.m.m.-
m.i.a.

1 Grigore ionescu În legătură cu primul edificiu al Mitropoliei Ţării 
Româneşti de la Argeş

  43

1977 r.m.m.-
m.i.a.

1 Vasile Drăguţ Biserica Domnească din Cîmpulung: o nouă 
ipoteză

  45

1977 r.m.m.-
m.i.a.

1 marius porumb Vechi icoane româneşti din Transilvania (secolele 
XV-XVI)

  51

1977 r.m.m.-
m.i.a.

1 N. Sabău Teme iconografice în sculptura figurativă laică din 
Transilvania din perioada barocă

  61

1977 r.m.m.-
m.i.a.

1 dinu V. rosetti Observaţii arheologice privind vechimea oraşului 
Piteşti

 69

1977 r.m.m.-
m.i.a.

1 Ioana Cristache-
panait, marinel 
daia

Tradiţia lemnului pe valea Fildului  71

1977 r.m.m.-
m.i.a.

1 Alexandru Avram Monumentul romanic din Daia (comnuma Roşia, 
judeţul Sibiu)

 75

1977 r.m.m.-
m.i.a.

1 Şerban Voinea 
Semo

Pe urmele unor icoane vechi  78 

1977 r.m.m.-
m.i.a.

1 Dan Mohanu Pictura murală a bisericii mănăstirii Dobrovăţ şi 
urgenţe în restaurare

 82

1977 r.m.m.-
m.i.a.

1 Al. Breţcanu, M. 
Moţoiu

Răşinile poliesterice nesaturate şi posibilităţi de 
utilizare a lor în restaurarea operelor de artă

 87 

1977 r.m.m.-
m.i.a.

1 petre oprea Case bucureştene (calea Victoriei nr. 133, Casa 
Tattarescu, str. Domniţa Anastasia ) cu picturi 
murale de la sfârşitul secolului al XIX-lea

 91 
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1977 r.m.m.-
m.i.a.

1 G. S. Cronica restaurărilor Direcţiei Patrimoniului 
Cultural Naţional – 1976

 94

1977 r.m.m.-
m.i.a.

1 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Edgar Schultze, Tehnici de conservare şi 
restaurare a monumentelor (Terenuri şi fundaţii)

 95 

1977 r.m.m.-
m.i.a.

1 Decebal Ţoca “ Monumente din Bihor “ (recenzie)  96

1977 r.m.m.-
m.i.a.

1 nicolae n. 
Rădulescu

Meridiane artistice (cronică)  96

1977 r.m.m.-
m.i.a.

2 dumitru Berciu unele date preliminare asupra rezultatelor 
cercetărilor de la Ocniţa, judeţul Vîlcea

 3

1977 r.m.m.-
m.i.a.

2 Otilia Gherghe, 
Petre Gherghe

Tezaurul de la Bumbeşti-Jiu  9

1977 r.m.m.-
m.i.a.

2 Al. Simion Ştefan Cetăţile romane de la Enisala. Studiu 
aerofotografic

 15

1977 r.m.m.-
m.i.a.

2 panait i. panait Hanul Gabroveni din Bucureşti  26

1977 r.m.m.-
m.i.a.

2 Grigore ionescu Tipologii specifice ale clădirilor populare din lemn  30

1977 r.m.m.-
m.i.a.

2 radu Greceanu, 
eugenia Greceanu

Din nou despre Mănăstirea Cotmeana  37

1977 r.m.m.-
m.i.a.

2 Vasile Boroneanţ, 
radu ciuceanu

Cercetări arheologice din peştera de la Limanu, 
judeţul Constanţa

 49

1977 r.m.m.-
m.i.a.

2 mioara turcu Tipurile de aşezări şi locuinţe Latène din Cîmpia 
munteniei

 58

1977 r.m.m.-
m.i.a.

2 Mihai Rada, 
Nicolae Cochină

Identificarea aerofotografică a oraşului medieval 
Ester, judeţul Constanţa

 62

1977 r.m.m.-
m.i.a.

2 Maria Mulţescu, 
Alexandru 
Mulţescu

Monumente de arhitectură civilă medievală din 
oraşul Piteşti

 65

1977 r.m.m.-
m.i.a.

2 carmen Bogdan Datarea zidirii monumentului de la Bălineşti, sec. 
XV (opinii)

 69

1977 r.m.m.-
m.i.a.

2 octavian 
Mărculescu

Jeţul domnesc de la mănăstirea Negru Vodă din 
cîmpulung

 75

1977 r.m.m.-
m.i.a.

2 Ioana Cristache-
panait

Monumentele comemorative ale Războiului de 
independenţă (1877 - 1878)

 77

1977 r.m.m.-
m.i.a.

2 niculae niculae Societăţi şi aşezăminte pentru ridicarea operelor 
comemorative de război

 79

1977 r.m.m.-
m.i.a.

2 petre oprea Case bucureştene de la sfârşitul secolului al XIX-
lea (calea Victoriei nr. 194, str. occidentului nr. 11 
B)

 83

1977 r.m.m.-
m.i.a.

2 Claudia Cleja Probleme actuale ale conservării şi restaurării 
centrelor şi oraşelor istorice

 85

1977 r.m.m.-
m.i.a.

2 Vasile Drăguţ Profil: Ştefan Balş  89

1977 r.m.m.-
m.i.a.

2 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Cu privire la cercetările arheologice din zona 
Hidrocentralei « Porţile de Fier » II

 90

1977 r.m.m.-
m.i.a.

2 tereza Sinigalia Colocviul “Conservarea şi restaurarea picturilor 
murale”,  Suceava, 2-7 iulie 1977

 93

1977 r.m.m.-
m.i.a.

2 nicolae n. 
Rădulescu

Meridiane artistice (cronică)  95

1978 r.m.m.-
m.i.a.

1 Hadrian 
daicoviciu

Cercetări arheologice privind cunoaşterea 
sistemelor de fortificaţii la geto-daci

 3
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1978 r.m.m.-
m.i.a.

1 radu popa Streisîngeorgiu. Mărturii de istorie românească 
din secolele XI – XIV în sudul Transilvaniei

 9

1978 r.m.m.-
m.i.a.

1 G. Mihăilă Cele mai vechi inscripţii cunoscute ale 
românilor din Transilvania (1313-1314 şi 1408, 
Streisîngeorgiu – oraşul Călan, jud. Hunedoara)

 33

1978 r.m.m.-
m.i.a.

1 Vasile Drăguţ Streisîngeorgiu. Observaţii preliminare privind 
picturile murale

 39

1978 r.m.m.-
m.i.a.

1 Şerban Popescu-
Dolj

Rezultatele cercetărilor de arhitectură la biserica 
din Streisîngeorgiu – Jud. Hunedoara

 43

1978 r.m.m.-
m.i.a.

1 oliviu Boldura, 
Şerban Angelescu, 
Marius Rădulescu, 
Gabriela 
Mruczinschi

Rezultatele cercetărilor efectuate asupra picturilor 
medievale româneşti de la Streisîngeorgiu

 47

1978 r.m.m.-
m.i.a.

1 ioana popovici, m. 
adam

Consideraţii asupra structurii antropologice a 
populaţiei descoperite în necropola medievală de 
la Streisîngeorgiu

 51

1978 r.m.m.-
m.i.a.

1 Gheorghe Baltag Podoabe din secolele XIV – XVIII din inventarul 
necropolelor de la Streisîngeorgiu şi Strei – jud. 
Hunedoara

 53 

1978 r.m.m.-
m.i.a.

1 Victor Eskenasy Cercetări şi sondaje arheologice pe teritoriul 
aşezării medievale de la Streisîngeorgiu

 57

1978 r.m.m.-
m.i.a.

1 Grigore ionescu Începuturile lucrărilor de restaurare a 
monumentelor istorice în România şi activitatea 
în acest domeniu a arhitectului francez André 
Lecomte du Nouy

 63

1978 r.m.m.-
m.i.a.

1 Gheorghe I. 
cantacuzino, 
Victor popa

Cercetarea şi restaurarea unei case din ansamblul 
fostei Curţi domneşti din Cîmpulung

 71

1978 r.m.m.-
m.i.a.

1 petre oprea Picturi murale din case bucureştene (str. General 
Praporgescu nr. 42, str. Sfinţilor nr. 12, calea 
Moşilor nr. 99) de la începutul secolului al XX-lea

 77

1978 r.m.m.-
m.i.a.

1 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

monumente andaluze   79

1978 r.m.m.-
m.i.a.

1 Ştefan Milcu C. S. Nicolăescu-Plopşor, aşa cum l-am cunoscut   81

1978 r.m.m.-
m.i.a.

1 radu Vulpe Amintiri despre C.S. Nicolăescu-Plopşor; 
începuturi în arheologie

  82 

1978 r.m.m.-
m.i.a.

1 Lucian Roşu C.S. Nicolăescu-Plopşor   84

1978 r.m.m.-
m.i.a.

1 Vasile Boroneanţ C.S. Nicolăescu-Plopşor, fondatorul şcolii 
paleolitice româneşti

  87

1978 r.m.m.-
m.i.a.

1 Emilian Bureţea Observaţii referitoare la limbă în unele lucrări 
ştiinţifice ale lui C. S. Nicolăescu -Plopşor

  88

1978 r.m.m.-
m.i.a.

1 aurelian i. 
popescu

C.S. Nicolăescu-Plopşor, folclorist   90

1978 r.m.m.-
m.i.a.

1 Dardu Nicolăescu-
Plopşor

Concepţia antropologică în cercetarea trecutului la 
C.S. Nicolăescu-Plopşor

  92

1978 r.m.m.-
m.i.a.

1 Alexandru 
nemoianu

A XII-a sesiune anuală de rapoarte privind 
rezultatele cercetărilor arheologice din 1977

  94

1978 r.m.m.-
m.i.a.

1 panait i. panait Petre Diaconu, Silvia Baraschi, Octavian Iliescu, 
M. Mihalcu, Păcuiul lui Soare ( II). Aşezarea 
medievală ,  Ed. Academiei, Bucureşti, 1977

  94
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1978 r.m.m.-
m.i.a.

1 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

 “Arhitectura rurală şi amenajarea teritoriului “ 
(Seminar organizat de consiliul europei la 
Granada, 1977)

  95

1978 r.m.m.-
m.i.a.

1 nicolae n. 
Rădulescu

Meridiane artistice (cronici, informaţii)   95

1978 r.m.m.-
m.i.a.

2 panait i. panait Contribuţia arheologiei bucureştene la cunoaşterea 
istoriei capitalei, a patriei

  3

1978 r.m.m.-
m.i.a.

2 mioara turcu Aşezarea geto-dacică descoperită în cartierul 
Bucureştii Noi

  6 

1978 r.m.m.-
m.i.a.

2 Vasile Boroneanţ Cercetări privind secolul al VI-lea în zona de nord 
a Bucureştilor

  12

1978 r.m.m.-
m.i.a.

2 aristide 
Ştefănescu

Interdependenţa raporturilor economice dintre 
oraş şi sat în lumina descoperirilor din raza 
Bucureştilor (sec. XIV-XVI)

  17

1978 r.m.m.-
m.i.a.

2 panait i. panait Hanul cu Tei din Bucureşti   20

1978 r.m.m.-
m.i.a.

2 Gabriel Mihăescu, 
Eugen Fruchter

Tîrgovişte. Consideraţii asupra începuturilor 
oraşului medieval

  25

1978 r.m.m.-
m.i.a.

2 Grigore ionescu André Lecomte du Nouy şi restaurarea 
monumentelor istorice din România (II)

  35

1978 r.m.m.-
m.i.a.

2 Vasile Drăguţ cetatea Bologa (note preliminare)   43

1978 r.m.m.-
m.i.a.

2 mariana 
Dumitrache

Un sistem de fundare necunoscut descoperit la 
incinta cetăţii oraşului Aiud

  45

1978 r.m.m.-
m.i.a.

2 mircea iliescu Un căpitan al lui Constantin Brâncoveanu: 
Mănăilă de Buzău

  54

1978 r.m.m.-
m.i.a.

2 rica popescu Cahle şi plăci decorative descoperite la curtea 
domnească din Vaslui

  63

1978 r.m.m.-
m.i.a.

2 Ana Dobjanschi, 
Victor Simion

Motive ornamentale în arta moldovenească a 
secolului al XVII-lea

  69

1978 r.m.m.-
m.i.a.

2 Florin Şerbănescu Pictura pe lemn de la jumătatea secolului al XVII-
lea la monumentul istoric din comuna Sîmbureşti, 
jud. Olt

 78 

1978 r.m.m.-
m.i.a.

2 marcela 
Bratiloveanu-
popilian

Locuinţa ţărănească de pe valea inferioară a 
motrului

 85

1978 r.m.m.-
m.i.a.

2 Vasile Drăguţ Cea de-a V-a adunare generală a I.C.O.M.O.S.  93

1978 r.m.m.-
m.i.a.

2 * * * Index al autorilor de articole apărute 
în  ”Monumente Istorice şi de Artă ” , 1974-1978

 94

1979 r.m.m.-
m.i.a.

1 * * * De la part du Comité National Roumain de 
l’ICOMOS

 3 

1979 r.m.m.-
m.i.a.

1 Georgeta Stoica The Investigation, Preservation and Integration of 
Vernacular Monuments and Architectural Piles in 
romania

 4

1979 r.m.m.-
m.i.a.

1 Adrian Gheorghiu Ensambles d’architecture populaire roumaine  13

1979 r.m.m.-
m.i.a.

1 Max Gschwend L’architecture vernaculaire: possibilités et 
moyens d’intégration dans l’environnement des 
constructions contemporaines

 26

1979 r.m.m.-
m.i.a.

1 Haluk Sezgin L’architecture vernaculaire et les problèmes 
qu’elle présente devant les conditions de la vie 
moderne

 39



213

1979 r.m.m.-
m.i.a.

1 paul petrescu Romanian Variant of an Age-old European Form 
of Vernacular Architecture: the Farmstead with 
fortified Enclosure

 44

1979 r.m.m.-
m.i.a.

1 Panu Kaila The Crisis and Solutions in Finnish Vernacular 
Architecture

 55

1979 r.m.m.-
m.i.a.

1 Vasile Drăguţ Une forme représentative de l’architecture 
vernaculaire: les fortifications populaires du 
moyen âge

 60

1979 r.m.m.-
m.i.a.

1 eric mercer The Study of Vernacular Architecture in England  73

1979 r.m.m.-
m.i.a.

1 andrás román La définition du champ national des monuments 
populaires de Hongrie

 76

1979 r.m.m.-
m.i.a.

1 Mihai Ispir Aspects de l’arhitecture vernaculaire en Moldavie 
au début de l’époque moderne

 79

1979 r.m.m.-
m.i.a.

1 D. St. Pavlovitch Le parc ethnographique – Le Marais d’Obed  84

1979 r.m.m.-
m.i.a.

1 cornel Bucur A Valuable Complex of Vernacular Architecture: 
the Bucket Mills on the Rudăria Waters (The 
Almăj Valley –Banat)

 91

1979 r.m.m.-
m.i.a.

1 dinu antonescu Sur certains aspects de l’architecture géto-dace. 
L’ensemble de Popeşti

 102

1979 r.m.m.-
m.i.a.

1 Grigore ionescu André Lecomte du Nouy et la restauration des 
monuments historiques de Roumanie

 107

1979 r.m.m.-
m.i.a.

1 Georgeta Stoica Qu’est-ce que l’architecture vernaculaire ?  113

1979 r.m.m.-
m.i.a.

1 eric mercer Vernacular Architecture in England  114

1979 r.m.m.-
m.i.a.

1 Radu Creţeanu Sur l’architecture vernaculaire irlandaise  115

1979 r.m.m.-
m.i.a.

1 * * * Résolution de la réunion du Comité International 
de l’Architecture vernaculaire – Plovdiv, 14-17 
juin, 1978

 116

1979 r.m.m.-
m.i.a.

1 * * * Bibliographie  117

1979 r.m.m.-
m.i.a.

1 * * * Le Comité International pour l’architecture 
vernaculaire – Membres permanents

 119

1979 r.m.m.-
m.i.a.

2 andrei aricescu Ocrotirea şi valorificarea patrimoniului cultural 
naţional – datorie ştiinţifică şi cetăţenească

 3

1979 r.m.m.-
m.i.a.

2 mircea Grozdea Realizări în arta monumentală contemporană a 
României

 10

1979 r.m.m.-
m.i.a.

2 Georgeta Stoica Probleme actuale ale conservării şi valorificării 
arhitecturii tradiţionale populare

 17

1979 r.m.m.-
m.i.a.

2 G. popilian, m. 
nica

Realizări în domeniul cercetărilor arheologice din 
oltenia

 23

1979 r.m.m.-
m.i.a.

2 A. V. Rădulescu, 
a. panaitescu

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie 
Constanţa. Realizări ale ultimului cincinal

 27

1979 r.m.m.-
m.i.a.

2 Grigore ionescu Evoluţia concepţiilor privind necesitatea 
conservării monumentelor istorice

 29

1979 r.m.m.-
m.i.a.

2 Gheorghe 
Curinschi-Vorona

Arhitectura contemporană în context istoric urban  37

1979 r.m.m.-
m.i.a.

2 paul petrescu Tradiţie şi modernitate în arhitectura populară din 
judeţul Bacău

 50
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1979 r.m.m.-
m.i.a.

2 paul niedermaier Geneza oraşului Sighişoara  67

1979 r.m.m.-
m.i.a.

2 A. V. Rădulescu remember tropaei traiani  75

1979 r.m.m.-
m.i.a.

2 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Despre două cule din judeţul Dolj  77

1979 r.m.m.-
m.i.a.

2 petre oprea Istoricul unui monument public bucureştean 
(Coloana din fosta grădină a Episcopiei, 1872)

 79

1979 r.m.m.-
m.i.a.

2 petre antonescu Un breviar de arhitectură românească. Ordine şi 
ordonanţe (cap.I)

 80 

1979 r.m.m.-
m.i.a.

2 lucia cornea Expoziţia  “Realizări urbanistice bihorene în anii 
socialismului”

 89

1979 r.m.m.-
m.i.a.

2 Elisabeta Ruşinaru Arhitectura urbană a secolului XIX (Comunicări 
ştiinţifice, 11-12 decembrie 1979)

 90

1979 r.m.m.-
m.i.a.

2 lizica papoiu conservarea monumentelor istorice în r. p. 
Polonă

 90

1979 r.m.m.-
m.i.a.

2 anatolie teodosiu Vasile Drăguţ, Arta gotică în România, ed. 
meridiane

 91

1979 r.m.m.-
m.i.a.

2 panait i. panait corina nicolescu, Case, conace şi palate vechi 
româneşti, ed. meridiane, 1979

 92

1979 r.m.m.-
m.i.a.

2 nicolae n. 
Rădulescu

Ana Dobjanschi, Victor Simion, Arta în epoca lui 
Vasile Lupu, ed. meridiane, 1979

 93

1979 r.m.m.-
m.i.a.

2 nicolae n. 
Rădulescu

Meridiane artistice (cronici, informaţii)  93

1980 r.m.m.-
m.i.a.

1 Marin Cârciumaru, 
maria Bitiri

Cele mai vechi picturi rupestre paleolitice din 
România

 3 

1980 r.m.m.-
m.i.a.

1 adrian Florescu Aspecte noi privind fortificaţiile traco-geto-
dacice, din a doua jumătate a mileniului I î.e.n., 
descoperite în moldova

11

1980 r.m.m.-
m.i.a.

1 Hamparţumian 
Nubar, Anişoara 
Sion

Incinta romano-bizantină de la Histria în lumina 
ultimilor cercetări

 19 

1980 r.m.m.-
m.i.a.

1 panait i. panait Vlad Ţepeş şi cetatea Bucureştilor  32

1980 r.m.m.-
m.i.a.

1 Gabriel Mihăescu,

Eugen Fruchter

Câte porţi avea Tîrgoviştea? Contribuţii la 
cunoaşterea topografiei istorice a oraşului 
medieval

 37

1980 r.m.m.-
m.i.a.

1 Ioana Cristache-
panait

Decoraţia sculptată a monumentelor istorice din 
lemn din judeţul Cluj

 42

1980 r.m.m.-
m.i.a.

1 Cornel Taloş Vestigii ale hanului Zlătari  48

1980 r.m.m.-
m.i.a.

1 ilie 
constantinescu, 
Sorin Sebastian 
duicu

Tezaurul medieval de la Verbiţa (judeţul Dolj)  52

1980 r.m.m.-
m.i.a.

1 radu ciuceanu,

desdemona Biciu

Palatul Ghica Tei. Cercetare istorică şi arheologică  56

1980 r.m.m.-
m.i.a.

1 Constanţa 
modoran (carp)

Palatul Ghica Tei – Rezultatele lucrărilor de 
restaurare

 63

1980 r.m.m.-
m.i.a.

1 Mihail Mihalcu, 
Mihaela 
Drăgănoiu

Varul şi tehnologiile legate de prepararea şi 
utilizarea lui în recomandările erminiilor şi 
practica din pictura murală medievală românească

 64 
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1980 r.m.m.-
m.i.a.

1 dinu antonescu Arhitectura sanctuarelor patrulatere dace. 
Comentarii şi propuneri.

 69

1980 r.m.m.-
m.i.a.

1 ioana Florescu O casă veche din Tîrgu Jiu (Casa Oteteleşanu)  76

1980 r.m.m.-
m.i.a.

1 panait i. panait Profil - Profesorul universitar doctor docent Ion 
Ionaşcu

 80

1980 r.m.m.-
m.i.a.

1 n. c. 
moutsopoulos

La notion et les limites de l’architecture 
traditionnelle en Grece

 82

1980 r.m.m.-
m.i.a.

1 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Dovezi de necontestat ale existenţei multimilenare 
a poporului român, ale unei civilizaţii superioare 
(Concluzii în urma celei de-a XIV –a Sesiuni 
anuale de rapoarte privind rezultatele cercetărilor 
arheologice din anul 1979, ţinută la Tulcea)

 92

1980 r.m.m.-
m.i.a.

1 Nicolae Dunăre  radu-octavian maier, Arhitectura ţărănească şi 
elementele ei decorative în vestul ţării 

 95

1980 r.m.m.-
m.i.a.

1 Georgeta Stoica A doua sesiune de lucrări a Comitetului 
internaţional pentru arhitectură vernaculară – 
Plovdiv, 16-20 oct. 1979

 95 

1980 r.m.m.-
m.i.a.

2 * * * Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina 
acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural-
naţional

 3

1980 r.m.m.-
m.i.a.

2 dinu c. Giurescu Patrimoniul arhitectonic şi construcţiile oraşelor  4

1980 r.m.m.-
m.i.a.

2 Constantin Joja Despre arhitectura urbană tradiţională  7

1980 r.m.m.-
m.i.a.

2 Viorica Guy 
marica

Discuţii pe marginea eclectismului în arhitectura 
secolului al XIX-lea

 15

1980 r.m.m.-
m.i.a.

2 oliver Velescu Consideraţii privind sistematizarea Bucureştilor la 
sfîrşitul secolului al XIX-lea

 18

1980 r.m.m.-
m.i.a.

2 liviu rotman Direcţii în modernizarea Bucureştilor în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea. Proiecte şi 
realizări

 20

1980 r.m.m.-
m.i.a.

2 cezara mucenic Arhitectura urbană românească în Bucureştii 
secolului al XIX-lea

 22

1980 r.m.m.-
m.i.a.

2 Mihai Ispir Case de tîrgoveţi bucureştene şi arhitectura “de 
loisir” în pragul secolului al XIX-lea

 25

1980 r.m.m.-
m.i.a.

2 mircea iliescu Mahalaua Tabacii de Sus după o catagrafie 
necunoscută

 30

198o r m.m.-
m.i.a

2 tereza Sinigalia Cvartalul “Învoirii”, reper pentru studiul 
arhitecturii bucureştene de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea  

 33

1980 r.m.m.-
m.i.a.

2 Vasile mitrea Contribuţia secolului al XIX-lea la definirea 
cadrului urban contemporan al Clujului

 35

1980 r.m.m.-
m.i.a.

2 Mihaela Strîmbu Preocupări de integrare volumetrică a arhitecturii 
secolului al XIX-lea în Cluj-Napoca

 38

1980 r.m.m.-
m.i.a.

2 Undina Neamţu Un important monument neo-gotic în Cluj-Napoca 
- Palatul Széky

 40

1980 r.m.m.-
m.i.a.

2 Hermann Fabini Criterii de apreciere şi posibilităţi de valorificare 
a arhitecturii din secolul al XIX-lea şi de la 
începutul secolului al XX-lea în Sibiu

 43

1980 r.m.m.-
m.i.a.

2 eugenia Greceanu Arhitectura civilă a oraşului Botoşani în veacul al 
XIX-lea

 47
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1980 r.m.m.-
m.i.a.

2 corneliu Filip Arhitectura urbană botoşăneană a secolului 
al XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a 
patrimoniului cultural-naţional

 58

1980 r.m.m.-
m.i.a.

2 Maria Mulţescu, 
Alexandru 
Mulţescu

Cîmpulung-Muscel - Repere arhitecturale înscrise 
în cronica secolului al XIX-lea

 60

1980 r.m.m.-
m.i.a.

2 Rodica Medeleţ Ansambluri ale arhitecturii Secession în Timişoara 
la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul 
secolului al XX-lea

67

1980 r.m.m.-
m.i.a.

2 Gheorghe 
Lanevschi

Consideraţii privind Secessionul în Arad în 
contextul urbanisticii secolului al XIX-lea

 69

1980 r.m.m.-
m.i.a.

2 Szekely Zoltan, 
Gabriel lambescu

Construcţii reprezentative de secol XIX în 
municipiul Sf. Gheorghe şi în oraşul Tîrgu 
Secuiesc

 70

1980 r.m.m.-
m.i.a.

2 maria paleolog Cîteva observaţii cu privire la ocrotirea şi 
valorificarea grădinilor istorice

 74

1980 r.m.m.-
m.i.a.

2 Mihai Ispir Un dosar de  “restaurare” din 1859 (biserica Sf. 
Paraschiva din Comani, jud. Olt)

76 

1980 r.m.m.-
m.i.a.

2 liana tugearu Profilatura şi sculptura decorativă de Renaştere de 
la castelul din Criş

 81

1980 r.m.m.-
m.i.a.

2 Radu Creţeanu Zugravi din judeţul Vîlcea  88

1980 r.m.m.-
m.i.a.

2 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Pe marginea lucrărilor Secţiei a VIII-a a Sesiunii 
ştiinţifice,  “Continuitate multimilenară”, Cluj-
napoca, 1980

 96 

1981 r.m.m.-
m.i.a.

1 mircea deac Sculptura monumentală românească, sensuri şi 
semnificaţii sociale

 3 

1981 r.m.m.-
m.i.a.

1 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Locuri şi case din Bucureşti legate de activitatea 
Partidului Comunist Român

 9

1981 r.m.m.-
m.i.a.

1 Florica cruceru monumentele dobrogei  11

1981 r.m.m.-
m.i.a.

1 Eugen Comşa Date privind aşezările neolitice din judeţul 
Dîmboviţa

 20

1981 r.m.m.-
m.i.a.

1 marilena Florescu Contribuţia cercetărilor de la Cîndeşti şi 
Mînăstioara-Fitioneşti (jud. Vrancea) la 
cunoaşterea istoriei străvechi (mileniile II – I 
î.e.n.) a zonelor situate la curbura Carpaţilor 
Răsăriteni

 26

1981 r.m.m.-
m.i.a.

1 Victor Eskenasy O nouă fortificaţie românească din Ţara 
Făgăraşului – Cetatea Comanei (secolele XIII – 
XIV)

 34 

1981 r.m.m.-
m.i.a.

1 Lucian Chiţescu Consideraţii istorice asupra fortificaţiilor 
Moldovei. Privire specială asupra secolului al XVI 
-lea

 45

1981 r.m.m.-
m.i.a.

1 rica popescu Cîteva elemente de factură gotică descoperite la 
Curţile Domneşti de la Vaslui

 50

1981 r.m.m.-
m.i.a.

1 Monica Gâţeiu, 
nicolae Stoicescu

Însemnare despre o ctitorie cantacuzinească 
necunoscută (Bărcăneşti, Uluiţi-Manasia)

 55

1981 r.m.m.-
m.i.a.

1 Ioana Cristache-
panait

Consideraţii privind tipologia monumentelor 
istorice de lemn din judeţul Cluj (sec. XVII – 
XIX)

 57

1981 r.m.m.-
m.i.a.

1 Dan Mohanu cîteva date despre activitatea comisiunii 
monumentelor istorice

 62
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1981 r.m.m.-
m.i.a.

1 Aurel Loşonţi Cronica castelului medieval Bánffy din Bonţida, 
judeţul Cluj

 67

1981 r.m.m.-
m.i.a.

1 Mihaela Strîmbu Consideraţii privind arhitectura  castelului 
medieval Bánffy din Bonţida, judeţul Cluj

 80

1981 r.m.m.-
m.i.a.

1 Horia Medeleanu Perspectivă nouă asupra picturii din biserica 
română Lipova (judeţul Arad)

 83

1981 r.m.m.-
m.i.a.

1 radu Florescu Expresivitatea monumentelor ruinate  89

1981 r.m.m.-
m.i.a.

1 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Din nou despre patrimoniul arhitectural (Sesiune 
de comunicări ştiinţifice, decembrie, 1980)

 93

1981 r.m.m.-
m.i.a.

1 Grigore ionescu O nouă carte despre arhitectură: Târgovişte, 
monumente istorice şi de artă, de cristian 
moisescu, ed. meridiane

 93 

1981 r.m.m.-
m.i.a.

1 irina coroiu Constantin Joja, Sensuri şi valori regăsite, ed. 
eminescu, 1981

 94

1981 r.m.m.-
m.i.a.

1 Gelcu Maksutovici Ioan Godea, Ioana Cristache-Panait, Monumente 
istorice bisericeşti din Eparhia Oradiei, ed. 
Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Oradea, 
1978

 95

1981 r.m.m.-
m.i.a.

1 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

pe marginea Sesiunii anuale de rapoarte de 
arheologie

 96

1981 r.m.m.-
m.i.a.

2 radu Greceanu Nicolae Iorga şi Comisiunea Monumentelor 
istorice

 3

1981 r.m.m.-
m.i.a.

2 Grigore ionescu Trei personalităţi de seamă ale arhitecturii 
româneşti (Grigore Cerchez, Nicolae Ghica-
Budeşti, Petre Antonescu)

 11

1981 r.m.m.-
m.i.a.

2 aurel teodorescu Reconstrucţia capului de pod construit de 
apollodor din damasc la drobeta-turnu Severin

 14 

1981 r.m.m.-
m.i.a.

2 carol nicolae 
debie

Ştiri noi despre casa Hagi Prodan  29

1981 r.m.m.-
m.i.a.

2 Călin Hoinărescu Tradiţie şi influenţe la casa Hagi Prodan  32

1981 r.m.m.-
m.i.a.

2 Ruxandra Ionescu Consideraţii privind decoraţia casei Hagi Prodan  40 

1981 r.m.m.-
m.i.a.

2 Hermann Fabini probleme legate de restaurarea Bisericii negre din 
Braşov

 44

1981 r.m.m.-
m.i.a.

2 marcel Berendei, 
Sorin Sebastian 
duicu

Trei monumente feudale din Dolj, conservarea şi 
punerea lor în valoare (bolniţa mănăstirii Sadova, 
biserica Albă din Dobreşti, biserica Sf. Nicolae 
din satul leu)

 47

1981 r.m.m.-
m.i.a.

2 A. Terfve- E. De 
Witte

Analiza produselor comerciale hidrofobizante  51

1981 r.m.m.-
m.i.a.

2 Mihai Ispir Locuinţe feudale şi case de tîrgoveţi în Moldova 
secolului al XVIII-lea

 55

1981 r.m.m.-
m.i.a.

2 carmen cantemir Oraşul Caracal. Contribuţii la cunoaşterea 
patrimoniului arhitectural de la finele secolului al 
XIX-lea

 58

1981 r.m.m.-
m.i.a.

2 Mihai Niculăescu Cîteva monumente istorice din Tîrgovişte în 
contextul sistematizării urbane de la sfârşitul 
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-
lea

 62
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1981 r.m.m.-
m.i.a.

2 Alexandru Avram Cîteva consideraţii cu privire la bazilicile scurte 
din bazinul Hîrtibaciului şi zona Sibiului

 64

1981 r.m.m.-
m.i.a.

2 Ioana Cristache-
panait

locul monumentelor de cult din lemn ale 
judeţului Mureş în ansamblul arhitecturii populare 
româneşti

 72

1981 r.m.m.-
m.i.a.

2 Dorinel Ichim Monumente de arhitectură populară din judeţul 
Bacău

 76

1981 r.m.m.-
m.i.a.

2 oliver Velescu Sarcofagul Domniţei Bălaşa executat de Ion 
Georgescu. Contribuţii documentare

 79

1981 r.m.m.-
m.i.a.

2 Ştefan Balş Rezultatele cercetărilor la Biserica Sf. Gheorghe 
Nou din Bucureşti

83

1981 r.m.m.-
m.i.a.

2 Mihaela Strîmbu, 
Undina Neamţu

Propunere de valorificare a curţilor din centrul 
istoric al oraşului Cluj-Napoca

 89

1981 r.m.m.-
m.i.a.

2 Gheorghe 
Săsărman

Arhitectură şi istorie în municipiul Cluj-Napoca  92

1981 r.m.m.-
m.i.a.

2 Manfred Koller Consideraţii privind restaurarea Bisericii Filiale 
din St. Georgen pe mattig (austria)

 93

1981 r.m.m.-
m.i.a.

2 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

pe marginea Sesiunii “continuitate 
multimilenară“- Cluj-Napoca, 1981

 96

1982 r.m.m.-
m.i.a.

1 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Situaţia prezentă şi de perspectivă privind 
conservarea şi restaurarea monumentelor (I) 
[opinii, observaţii şi propuneri de la Rafila Iacob, 
Ilie Bădiţescu, Hadrian Daicoviciu, Gavrilă 
Simion, aurel teodorescu, liana Bilciurescu, 
Cristian Brăcăcescu, Mihaela Strîmbu, Toma 
Goronea]

 3

1982 r.m.m.-
m.i.a.

1 Cristian Călinescu Consolidarea, conservarea şi valorificarea 
complexului arheologic Sarmizegetusa-Grădiştea 
Muncelului. O acţiune în plină desfăşurare

 13

1982 r.m.m.-
m.i.a.

1 Gheorghe 
lazarovici

Parţa, un monument preistoric  31

1982 r.m.m.-
m.i.a.

1 cristian moisescu A avut pronaosul Coziei un nivel superior ?  40

1982 r.m.m.-
m.i.a.

1 Adrian Corvătescu Casa Brăiloiu din Vădeni. Cercetări de arhitectură  44

1982 r.m.m.-
m.i.a.

1 Andrei Kertesz-
Bádrus

Pictura murală a unor monumente din Sibiu  49

1982 r.m.m.-
m.i.a.

1 petre oprea Grupurile statuare de la casele banului dimitrie 
Ghica

 51

1982 r.m.m.-
m.i.a.

1 Horia Medeleanu Aradul în secolul al XVIII-lea, pe baza 
conscripţiei străzilor din anul 1783

 53

1982 r.m.m.-
m.i.a.

1 marcel Berindei, 
Sorin Sebastian 
duicu

Două reşedinţe rurale din Dolj (conacul Brăiloilor, 
sat Negoeşti; conacul Stan Jianu, sat Preajba)  
– contribuţie la studiul evoluţiei arhitecturii în 
secolul al XVIII-lea

 59

1982 r.m.m.-
m.i.a.

1 Andrei Pănoiu Din opera de sistematizare rurală şi de organizare 
a teritoriului în secolul al XIX-lea

 62

1982 r.m.m.-
m.i.a.

1 Gheorghe 
Lanevschi

Propunere de integrare în circuitul public a două 
monumente din Arad (Teatrul vechi şi Casa de pe 
str. cozia nr. 5)

 70

1982 r.m.m.-
m.i.a.

1 Undina Neamţu, 
Mihaela Strîmbu

Piaţa Libertăţii din Cluj-Napoca - studiu de 
culoare

 74
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1982 r.m.m.-
m.i.a.

1 Eugen Şendrea Obiective istorice din municipiul Bacău intrate 
în evidenţa Oficiului judeţean pentru patrimonial 
cultural naţional

 75

1982 r.m.m.-
m.i.a.

1 Viorica ursu Valorificarea muzeală a unui monument istoric 
băimărean

 76

1982 r.m.m.-
m.i.a.

1 Gheorghe 
Bratiloveanu

Casa Lateş Eugenia, un monument de arhitectură 
populară cîmpulungeană. Propuneri pentru o 
conservare şi valorificare in situ

 78

1982 r.m.m.-
m.i.a.

1 peter derer Rezervaţiile orăşeneşti, muzee ale construcţiei 
urbane

 80

1982 r.m.m.-
m.i.a.

1 Carmen Jinga propuneri pentru realizarea unui model de 
cercetare urbanistică

 84

1982 r.m.m.-
m.i.a.

1 Ioan Opriş Comisiunea Monumentelor Istorice şi ocrotirea 
patrimoniului cultural în judeţul Mureş

 86

1982 r.m.m.-
m.i.a.

1 radu patrulius evocare. George matei cantacuzino  89

1982 r.m.m.-
m.i.a.

1 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

cu privire la colocviul consacrat monumentelor 
de arhitectură

 94

1982 r.m.m.-
m.i.a.

1 e. r. „Valori ale patrimoniului cultural naţional“, 
Sesiune de comunicări, Craiova, 1981

 96

1982 r.m.m.-
m.i.a.

1 *** Pe marginea acţiunii de repertoriere a picturilor 
murale medievale din România

 96

1982 r.m.m.-
m.i.a.

2 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Situaţia prezentă şi de perspectivă privind 
conservarea şi restaurarea monumentelor 
(II) [opinii, observaţii şi sugestii de la Petre 
Popa, Vasile Drăguţ, Adrian Rădulescu, Eugen 
Iordăchescu, Thurman Zoltan, Maria Bucătaru, 
Gabriel Lambescu]

 3

1982 r.m.m.-
m.i.a.

2 Ştefan Balş Casa domnească de la Putna. Istoricul proiectului 
de restaurare

 11

1982 r.m.m.-
m.i.a.

2 Vasile Drăguţ Complexul de lucrări de cercetare, consolidare şi 
ridicare a monumentului Ostrov. Schitul Ostrov: 
valoare istorică şi arhitectonică

 15

1982 r.m.m.-
m.i.a.

2 aurel teodorescu Monumentul de pe insula Ostrov. Cercetări de 
arhitectură

 17

1982 r.m.m.-
m.i.a.

2 Eleodor Săftoiu Probleme de structuri impuse de lucrările de 
ridicare a monumentului ostrov

 20

1982 r.m.m.-
m.i.a.

2 Dan Mohanu Pictura murală a Bisericii domneşti din Curtea de 
Argeş în lumina noilor cercetări efectuate în turla 
naosului

 23

1982 r.m.m.-
m.i.a.

2 ioan istudor Cercetări de laborator efectuate asupra picturii 
murale din turla Bisericii domneşti de la Curtea de 
Argeş

 32

1982 r.m.m.-
m.i.a.

2 Hermann Fabini Păstrarea optimă a patrimoniului de monumente 
de piatră

 34

1982 r.m.m.-
m.i.a.

2 Cornel Taloş, 
cristian 
Brăcăcescu

Unele aspecte privind evidenţa, conservarea, 
restaurarea şi îmbogăţirea patrimoniului 
arhitectural bucureştean

 39

1982 r.m.m.-
m.i.a.

2 dumitru Berciu Centenarul naşterii lui Vasile Pârvan (1882 – 
1982)

 41

1982 r.m.m.-
m.i.a.

2 Gheorghe Baltag Locuinţe, ateliere şi instalaţii de foc din secolele 
IV-VIII în aşezarea de la Sighişoara – Dealul 
Viilor

 44
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1982 r.m.m.-
m.i.a.

2 nicolae Stoicescu Cultura şi arta în vremea domniei lui Matei 
Basarab

 51 

1982 r.m.m.-
m.i.a.

2 cristian 
Brăcăcescu

O lucrare mai puţin cunoscută a arhitectului Horia 
Creangă (casa de pe str. Caimatei nr. 8, Bucureşti)

61

1982 r.m.m.-
m.i.a.

2 paul niedermaier cu privire la planul de parcelare al centrului 
istoric clujean

 63

1982 r.m.m.-
m.i.a.

2 Victor Chiriţă documente privind activitatea comisiunii 
Monumentelor Istorice deţinute de Filiala 
Arhivelor Statului Dolj

 64

1982 r.m.m.-
m.i.a.

2 Radu Haret Virginia Haret-Andreescu  -  Prima arhitectă din 
lume

 65

1982 r.m.m.-
m.i.a.

2 Ion Cherciu Arhitectura tradiţională din Ţara Vrancei - Casa 
ţărănească

 67

1982 r.m.m.-
m.i.a.

2 Ioana Cristache-
panait

Monumentul lui Horea din Albac (astăzi la 
Olăneşti). 230 de ani de la edificare

 74

1982 r.m.m.-
m.i.a.

2 Vasile Cărăbiş Morile, pivele şi ferăstraiele din Oltenia în secolul 
al XIX-lea

 77 

1982 r.m.m.-
m.i.a.

2 Mihail Mihalcu, 
Mihaela 
Drăgănoiu

Prepararea şi utilizarea cinabrului în ″cărţile″ de 
pictură româneşti (erminii) şi în practica pictorilor 
medievali români

 82

1982 r.m.m.-
m.i.a.

2 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Sesiunea ştiinţifică  “Continuitate multimilenară“, 
Cluj-Napoca, 1982

 87

1982 r.m.m.-
m.i.a.

2 peter derer Expoziţia “Tradiţii de construcţie urbană”  87

1982 r.m.m.-
m.i.a.

2 Sanda Voiculescu Grigore ionescu, Arhitectura pe teritoriul 
României de-a lungul veacurilor, ed. academiei

 90

1982 r.m.m.-
m.i.a.

2 Gh. Sebestyén Nou despre vechi (Eugenia Greceanu, Ansamblul 
urban medieval Botoşani, editată de Muzeul de 
Istorie al R.S.România, 1981)

 91

1982 r.m.m.-
m.i.a.

2 Georgeta Stoica Expoziţia “Arhitectura vernaculară din România“, 
Zürich, 1982

 91

1982 r.m.m.-
m.i.a.

2 Mihail Guboglu pe marginea volumului Monumentele 
arhitectonice otomane din România şi Ungaria, 
de Ekrem Hakki Ayverdi, Y. Mimar Aydin Yuksel

 92

1983 r.m.m.-
m.i.a.

1 Gheorghe Neacşu 90 de ani de la crearea partidului Social democrat 
al Muncitorilor din România. Sedii, case şi locuri 
legate de constituirea şi activitatea Partidului 
Social Democrat al Muncitorilor din România

 3

1983 r.m.m.-
m.i.a.

1 Ioan Opriş Despre evoluţia conceptelor de conservare şi 
restaurare a monumentelor istorice

 7

1983 r.m.m.-
m.i.a.

1 eugen 
Iordăchescu

Lucrările de translaţie a monumentelor Schitul 
Maicilor şi Olari din Bucureşti

17

1983 r.m.m.-
m.i.a.

1 aurel teodorescu Lucrări de conservare, restaurare şi amenajare la 
ansamblul brâncovenesc din Rîmnicu Sărat

 25

1983 r.m.m.-
m.i.a.

1 Lucian Chiţescu Cetăţeni – important centru politic şi cultural al 
formaţiunii statale româneşti din secolul al XIII-
lea conduse de voievodul Seneslau

 32

1983 r.m.m.-
m.i.a.

1 mircea d. matei, 
Alexandru 
Rădulescu, Radu 
ciuceanu

Principalele probleme şi rezultate ale cercetării 
arheologice a Casei Domneşti de la Mănăstirea 
putna

 38
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1983 r.m.m.-
m.i.a.

1 Mihai Ispir Consideraţii asupra decoraţiei arhitecturii din 
Moldova (secolele XVI-XVII)

 46

1983 r.m.m.-
m.i.a.

1 panait i. panait Dinamica operei ctitoriceşti a epocii lui Matei 
Basarab

 56 

1983 r.m.m.-
m.i.a.

1 eugenia Greceanu Tehnică şi măiestrie în arhitectura de lemn a 
judeţului Hunedoara

 59

1983 r.m.m.-
m.i.a.

1 Ion Cherciu Arhitectura tradiţională din Ţara Vrancei  65

1983 r.m.m.-
m.i.a.

1 Sanda Voiculescu Stabilirea listei de monumente de arhitectură. 
propunere de metodologie

 74

1983 r.m.m.-
m.i.a.

1 Mihalache Brudiu Aspecte ale civilizaţiei paleolitice surprinse în 
aşezarea de la Cotu Miculinţi-Gîrla Mare (Judeţul 
Botoşani)

 78

1983 r.m.m.-
m.i.a.

1 andrei paleolog Cîteva argumente în favoarea conservării şi 
restaurării unor picturi murale exterioare în Ţara 
Românească

  84

1983 r.m.m.-
m.i.a.

1 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

O manifestare ştiinţifică prestigioasă : “Artă 
şi istorie. Imaginea-document în civilizaţia 
românească”

 91

1983 r.m.m.-
m.i.a.

1 peter derer, 
Marius Călinescu

Slatina – tradiţii de construcţie urbană (expoziţie)  92

1983 r.m.m.-
m.i.a.

1 Gheorghe Cosma Prima sinteză a istoriei artelor româneşti (Vasile 
Drăguţ, Vasile Florea, Arta românească)

 93

1983 r.m.m.-
m.i.a.

1 Ion I. Drăgoescu Construcţii tradiţionale din oraşul Buftea  94

1983 r.m.m.-
m.i.a.

1 Lidia Mihăescu  Românii lui Cuza-Vodă  (proiect de monument)  95

1983 r.m.m.-
m.i.a.

2 Alexandru 
Porţeanu

monumentala unire de la 1 decembrie 1918  3

1983 r.m.m.-
m.i.a.

2 Gheorghe 
Curinschi-Vorona

De la restaurarea urbanistică la creaţia urbanistică 
cu caracter specific

 6 

1983 r.m.m.-
m.i.a.

2 eugen 
Iordăchescu

Translaţia casei memoriale “Anton Pann “ din 
oraşul Rîmnicu Vîlcea

 17

1983 r.m.m.-
m.i.a.

2 nicolae n. 
Puşcaşu, Voica-
Maria Puşcaşu

Mărturii de civilizaţie şi de urbanizare medievală 
descoperite în vatra istorică a Iaşilor

 20

1983 r.m.m.-
m.i.a.

2 corneliu ionescu Consideraţii asupra arhitecturii şi urbanismului 
oraşului Tîrgovişte în a doua jumătate a veacului 
al XIV-lea

 65 

1983 r.m.m.-
m.i.a.

2 cristian moisescu ansamblul monumental codreni de pe valea 
Mostiştei (judeţul Călăraşi)

 71

1983 r.m.m.-
m.i.a.

2 Radu Creţeanu Portretul unui boier român la Mănăstirea Xenofon 
de la Muntele Athos

 75

1983 r.m.m.-
m.i.a.

2 panait i. panait aspecte privind procesul de urbanizare a 
localităţii Călăraşi (secolele XVIII-XIX)

 77

1983 r.m.m.-
m.i.a.

2 Nicolae Sabău Castelul Haller din Coplean (judetul Cluj)  80

1983 r.m.m.-
m.i.a.

2 Florin Buimestruc Patru tipuri de case construite la Iaşi în secolul al 
XIX-lea

 87

1983 r.m.m.-
m.i.a.

2 maria marcu Vila Mathilda din Bucureşti – o locuinţă  ”fin de 
siècle “

 90

1983 r.m.m.-
m.i.a.

2 Dan Zamora Casa  “Iuliu Zanne“ din Capitală  96
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1983 r.m.m.-
m.i.a.

2 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Obiecte de artă decorativă la o casă monument 
de arhitectură din Craiova (casa Vorvoreanu, str. 
lotrului)

 99

1983 r.m.m.-
m.i.a.

2 petre oprea elemente de decorare a palatului mitropolitan din 
craiova

102

1983 r.m.m.-
m.i.a.

2 peter derer, dan 
Zamora

Rezervaţia orăşenească “Calea Moşilor”, ipoteză 
de studiu

104

1983 r.m.m.-
m.i.a.

2 Adrian Rădulescu, 
octavian 
Georgescu

Amenajările muzeale – centre polarizatoare ale 
activităţii cultural-educative

109

1983 r.m.m.-
m.i.a.

2 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Însemnări de la şedinţa de lucru a Comisiei 
centrale a patrimoniului cultural naţional (aprilie 
1983)

 111

1983 r.m.m.-
m.i.a.

2 Romeo Rău Cea de-a doua Bienală Mondială de Arhitectură, 
INTERARCH ’83, de la Sofia

 111

1984 r.m.m.-
m.i.a.

1 Gavrilă 
Sarafolean

Locuri de luptă şi victorii – 40 de ani de la 
Revoluţia de eliberare socială şi naţională, 
antifascistă şi antiimperialistă

 3 

1984 r.m.m.-
m.i.a.

1 mircea deac 23 august 1944, propulsor al artei monumentale  8 

1984 r.m.m.-
m.i.a.

1 octav dimitriu Consolidarea, restaurarea şi remodelarea unui 
edificiu din zona Lipscanilor (str. Lipscani nr. 18-
20)

 11

1984 r.m.m.-
m.i.a.

1 Nicolae Sabău Gherla. Aspecte istorico-artistice ale dezvoltării 
oraşului

 18

1984 r.m.m.-
m.i.a.

1 Mihaela Bodea Valoare în peisajul urban al Gherlei  27

1984 r.m.m.-
m.i.a.

1 Ana Dobjanschi, 
Victor Simion

Un climat nou de artă în epoca lui Vasile Lupu  30

1984 r.m.m.-
m.i.a.

1 radu lungu Oraşul de Floci – Monumente istorice 35 

1984 r.m.m.-
m.i.a.

1 Gheorghe 
Sebestyén

Unele cetăţi ale Banatului şi desenele lui L.F. 
marsigli

 41

1984 r.m.m.-
m.i.a.

1 Tüdös S. Kinga Fortificările medievale în sud-estul Transilvaniei 50

1984 r.m.m.-
m.i.a.

1 Ioana Cristache-
panait

Tipuri sociale şi aspecte de critică socială în 
pictura monumentelor de lemn din centrul şi 
vestul ţării

 54

1984 r.m.m.-
m.i.a.

1 Ioan Opriş Alexandru Lapedatu şi monumentele istorice  60

1984 r.m.m.-
m.i.a.

1 Virgiliu Z. 
teodorescu

Contribuţia pictorului Paul Molda la restaurarea 
unor monumente istorice

 64

1984 r.m.m.-
m.i.a.

1 Maria Mulţescu, 
Alexandru 
Mulţescu

Date noi privind cîteva monumente de arhitectură 
din judeţul Argeş (case şi biserici din Budeasa şi 
Merişani)

 71

1984 r.m.m.-
m.i.a.

1 anca Sandu 
Tomaşevschi

”Casa Economu“  din str. Plantelor, Bucureşti  76

1984 r.m.m.-
m.i.a.

1 Rodica Stăncioiu Locuinţa arhitectului L. L. Lipizer din Bucureşti 
(str. Stelea Spătaru nr. 10 A)

 78

1984 r.m.m.-
m.i.a.

1 Gheorghe 
Curinschi-Vorona

Introducere în arhitectura comparată 81

1984 r.m.m.-
m.i.a.

1 *** Lucrări de conservare şi punere în valoare a 
monumentelor de cultură, efectuate în anul 1983

90
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1984 r.m.m.-
m.i.a.

1 maria ignat “Reşedinţe voievodale pe teritoriul ţării“ (Sesiune 
ştiinţifică, 12-13 decembrie, 1983)

 91

1984 r.m.m.-
m.i.a.

1 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Arta românească în secolul al XVIII-lea (Sesiune 
anuală organizată de Academia de Ştiinţe Sociale 
şi Politice, 30-31 martie 1984)

 92

1984 r.m.m.-
m.i.a.

1 ion Grigorescu Un compendiu de istorie a României prin 
monumente (Florian Tucă, Mircea Cociu, 
Monumente ale anilor de luptă şi jertfă, editura 
Militară)

 93

1984 r.m.m.-
m.i.a.

1 Pavel Anghel un periodic de specialitate din r.S. Slovenia 
(iugoslavia)

 94

1984 r.m.m.-
m.i.a.

2 *** Valorificarea patrimoniului cultural-naţional — 
atitudine şi responsabilitate revoluţionare

 3

1984 r.m.m.-
m.i.a.

2 Călin Hoinărescu Ansamblul cultural ”Nicolae Iorga“ din Vălenii de 
munte

 5

1984 r.m.m.-
m.i.a.

2 Ioana Cristache-
panait

Valori de cultură şi artă ce evocă răscoala condusă 
de Horea, Cloşca şi Crişan

 11

1984 r.m.m.-
m.i.a.

2 radu popa, 
nicolae 
Chidioşan, Antal 
Lukács

O reşedinţă feudală din secolele XI-XII la 
Sînnicolau de Beiuş. Contribuţii la istoria 
Bihorului medieval

 21

1984 r.m.m.-
m.i.a.

2 Gheorghe I. 
cantacuzino, 
petru diaconescu, 
Gabriel Mihăescu

Date arheologice asupra unor vestigii medievale 
din zona centrală a oraşului Tîrgovişte (zona 
ansamblului Stelea)

 35

1984 r.m.m.-
m.i.a.

2 Gheorghe 
Sebestyén

Despre structura portalurilor gotice din România  43

1984 r.m.m.-
m.i.a.

2 ioana Bogdan-
Cătăniciu

Consideraţii privind zona arheologică Troesmis  45

1984 r.m.m.-
m.i.a.

2 Constantin Joja Datele stilistice ale arhitecturii ţărăneşti  50

1984 r.m.m.-
m.i.a.

2 Theodora 
Kiţulescu

Două locuinţe tradiţionale din municipiul Slatina  60

1984 r.m.m.-
m.i.a.

2 Victor Simion din nou despre arnota  62

1984 r.m.m.-
m.i.a.

2 Alexandru 
Porţeanu

Un om de cultură - Onisifor Ghibu şi 
monumentele istorice

 64

1984 r.m.m.-
m.i.a.

2 Virgiliu Z. 
teodorescu

Preocupările lui V.A. Urechia în vederea propăşirii 
artei statuare în România

 68

1984 r.m.m.-
m.i.a.

2 Lidia Mihăilescu-
Brânceanu

Demersurile lui V.A. Urechia pentru ridicarea 
statuii lui miron costin

 72

1984 r.m.m.-
m.i.a.

2 Sorin Sebastian 
duicu, marcel 
Berindei

Casa Romanescu, edificiu reprezentativ al 
Craiovei secolului al XIX-lea

 75 

1984 r.m.m.-
m.i.a.

2 Gheorghe 
Curinschi-Vorona

Introducere în arhitectura comparată (II). Geneza 
arhitecturilor monumentale

 79

1984 r.m.m.-
m.i.a.

2 Anghel Marcu Expoziţia „Arhitectura civilă autentică. Imagini. 
Studiu. Experiment “ 

 92

1984 r.m.m.-
m.i.a.

2 cristian moisescu A VII-a Adunare generală a ICOMOS. Rostock, 
dresda, 12-18 mai 1984

 93

1984 r.m.m.-
m.i.a.

2 Decebal Ţoca „Argument” (Corneliu Ştefan, Vestigii rupestre 
din Munţii Buzăului, 1980)

 95
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1985 r.m.m.-
m.i.a.

1 mircea deac 9 Mai 1945 – 9 Mai 1985. Monumentele victoriei  3 

1985 r.m.m.-
m.i.a.

1 Anghel Pavel, 
Gavrilă 
Sarafolean

Valorificare monumentelor în activitatea cultural-
educativă desfăşurată în muzee (Dezbatere)

 8

1985 r.m.m.-
m.i.a.

1 cristian moisescu Procedee tehnice, materiale şi meşteri constructori 
români în evul mediu

 25

1985 r.m.m.-
m.i.a.

1 corneliu ionescu Complexul istoric şi de arhitectură Stelea din zona 
centrală a municipiului Tîrgovişte

 30

1985 r.m.m.-
m.i.a.

1 Călin Hoinărescu Ctitoriile cantacuzine din Prahova – premisă 
fundamentală a arhitecturii brâncoveneşti

 53

1985 r.m.m.-
m.i.a.

1 Mihaela Bodea, 
Ioan Opriş

Valori istorice şi artistice în cîteva aşezări de pe 
platoul Dîngăului

 70

1985 r.m.m.-
m.i.a.

1 eugenia Greceanu Patriciatul şi monumentele de arhitectură urbană 
din Botoşani şi Piteşti înainte de 1800

 74

1985 r.m.m.-
m.i.a.

1 Gheorghe 
Simionescu, petre 
Simionescu

Consideraţii referitoare la datarea monumentului 
de lemn din comuna Leleasca, judeţul Olt 
(biserica de lemn Păroşi)

 82

1985 r.m.m.-
m.i.a.

1 Anghel Pavel Novgorodul şi monumentele sale  87

1985 r.m.m.-
m.i.a.

1 ** * Lucrări de conservare şi punere în valoare a 
monumentelor de cultură, efectuate în anul 1984

 90

1985 r.m.m.-
m.i.a.

1 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

A XIX-a Sesiune anuală de rapoarte privind 
rezultatele cercetărilor arheologice din anul 1984

 91 

1985 r.m.m.-
m.i.a.

1 mircea deac Vasile Drăguţ, Dobrovăţ, ed. meridiane, 
Bucureşti, 1984

 92

1985 r.m.m.-
m.i.a.

1 radu popa Mihail Mihalcu, Valori medievale româneşti, ed. 
Sport-Turism,  Bucureşti, 1984

 93

1985 r.m.m.-
m.i.a.

1 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Mihai Ispir, Clasicismul în arta românească, ed. 
Meridiane, Bucureşti, 1984

 93

1985 r.m.m.-
m.i.a.

1 Călin Hoinărescu Constantin Joja, Actualitatea tradiţiei 
arhitecturale româneşti, Ed. Tehnică, Bucureşti, 
1984

 94

1985 r.m.m.-
m.i.a.

1 ion Grigorescu Aurelia Mincă, Mihail Butoi, Monumente 
istorice şi de artă din judeţul Olt, ed. meridiane, 
Bucureşti,1984

 94

1985 r.m.m.-
m.i.a.

1 daniela marcu Sara Champion, Lexicon Archäologischer 
Fachbegriffe und Techniken, Colecţia du Mont, 
116, Köln,  1982

 95

1985 r.m.m.-
m.i.a.

2 Anişoara Sion Cetatea dacică de la Costeşti. Scurtă privire asupra 
sistemului de construcţie

3

1985 r.m.m.-
m.i.a.

2 peter derer Patrimoniul clădit – componentă a avuţiei 
naţionale. Spre o calitate superioară în 
sistematizarea localităţilor urbane

13

1985 r.m.m.-
m.i.a.

2 Mihai Ispir Observaţii asupra arhitecturii populare din 
moldova. pe marginea unui repertoriu

26

1985 r.m.m.-
m.i.a.

2 Ioana Cristache-
panait

Valenţele istorice şi artistice ale bisericilor 
de lemn din judeţul Cluj, propuse pe Lista 
monumentelor

32

1985 r.m.m.-
m.i.a.

2 Ion Cherciu Arhitectura populară din zona Panciului 42
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1985 r.m.m.-
m.i.a.

2 Dorinel Ichim Trei monumente medievale de lemn din judeţul 
Bacău (bisericile de lemn din Pogleţ, Bereşti şi 
Caşin)

47

1985 r.m.m.-
m.i.a.

2 Ioan Panţuru Ultimul  Foişor de foc  al Capitalei 52

1985 r.m.m.-
m.i.a.

2 Doina Boroş, 
Mihaela Bodea

aspecte legate de conservarea unei sculpturi în 
piatră (statuia “Sfîntul Anton de Padova”, din nişa 
sudică a bisericii franciscanilor – Cluj Napoca)

55

1985 r.m.m.-
m.i.a.

2 petre oprea Picturi murale din cîteva case bucureştene 59

1985 r.m.m.-
m.i.a.

2 nicolae Goga, 
petre oprea

Un monument de arhitectură urbană din Slatina de 
la finele secolului al XIX-lea

64

1985 r.m.m.-
m.i.a.

2 Virgil Grădinaru Monumentul lui Dimitrie Ţichindeal de la 
Becicherecu Mic

69

1985 r.m.m.-
m.i.a.

2 ioan Vlad Un monument braşovean al luptei pentru unitatea 
naţională – semnificaţii, istoric şi destin

72

1985 r.m.m.-
m.i.a.

2 Gheorghe 
Curinschi-Vorona

Introducere în arhitectura comparată (III). 
modelarea proceselor de tipologizare

75

1985 r.m.m.-
m.i.a.

2 Victor Simion Carte despre  „un tratat de speranţă“ (Andrei 
paleolog, Pictura exterioară din Ţara 
Românească)

90

1985 r.m.m.-
m.i.a.

2 marius dobrescu Două vestigii antice din Republica Populară 
Socialistă Albania

91

1985 r.m.m.-
m.i.a.

2 * * * Index cuprinzând titlurile studiilor şi articolelor 
apărute în “Monumente istorice şi de artă”, în anii 
1979 – 1985

93

1986 R.M.M.-
m.i.a.

1 Gheorghe I. Ioniţă Mari ctitorii ale României socialiste 3

1986 R.M.M.-
m.i.a.

1 Iulia Stănescu, 
Eugen Stănescu

Case şi locuri istorice din judeţul Prahova legate 
de activitatea Partidului Comunist Român între 
anii 1918-1944

14

1986 R.M.M.-
m.i.a.

1 peter derer Patrimoniul clădit – parte a avuţiei naţionale. Spre 
o calitate superioară în sistematizarea localităţilor 
urbane (partea a ii-a)

22

1986 R.M.M.-
m.i.a.

1 nicolae Stoicescu O perioadă de însemnate realizări artistice 37

1986 R.M.M.-
m.i.a.

1 cristian moisescu Creaţia architecturală din vremea domniei lui 
Mircea cel Mare. Construcţiile de apărare

44

1986 R.M.M.-
m.i.a.

1 Gabriela Stoian, 
ion neagoe

Privire generală asupra lucrărilor de restaurare 
a ansamblului pictural de la biserica mare a 
mănăstirii Cozia

55

1986 R.M.M.-
m.i.a.

1 Viorel Grimalschi, 
Ştefania 
Grimalschi, Cornel 
Boambeş

Conservarea şi restaurarea picturilor murale 
din secolul al XVIII-lea de la biserica mare a 
mănăstirii Cozia

63

1986 R.M.M.-
m.i.a.

1 eugenia Greceanu O prezenţă de tradiţie bizantină în arhitectura 
românească de zid din Ţara Haţegului în veacurile 
XII – XIII: monumentul de cult din Peşteana, 
judeţul Hunedoara

69

1986 R.M.M.-
m.i.a.

1 Gheorghe 
Curinschi-Vorona

Introducere în arhitectura comparată (IV). 
urbanismul comparat

79

1986 R.M.M.-
m.i.a.

1 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Din activitatea de cercetare arheologică 
românească a ultimelor două decenii

93
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1986 R.M.M.-
m.i.a.

1 Elisabeta Ancuţa 
-Ruşinaru

Vasile Chirica, Marcel Tanasachi, Repertoriul 
arheologic al judeţului Iaşi

95

1986 R.M.M.-
m.i.a.

2 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Valorificarea moştenirii trecutului poporului 
român, obiectiv major al cercetării arheologice 
actuale (dezbatere)

3

1986 R.M.M.-
m.i.a.

2 mircea d. matei Câteva consideraţii pe marginea începuturilor 
oraşului Siret, în lumina celor mai recente 
descoperiri arheologice

19

1986 R.M.M.-
m.i.a.

2 Răzvan 
Theodorescu

Arta aulică din ţările române către 1600. Texte şi 
context

26

1986 R.M.M.-
m.i.a.

2 peter derer Patrimoniul clădit – componentă a avuţiei 
naţionale. Partea a III-a : Sensuri şi perspective

31

1986 R.M.M.-
m.i.a.

2 Călin Hoinărescu Locul arhitecturii săteşti de pe Valea Teleajenului 
în orizontul arhitecturii tradiţionale prahovene

43

1986 R.M.M.-
m.i.a.

2 Ioan Şerban Mănăstirea Rîmeţ (judeţul Alba) – un important 
monument de arhitectură românească din secolul 
al XIV-lea.  Monumentul în evoluţia artei 
româneşti din Transilvania

56

1986 R.M.M.-
m.i.a.

2 Ioan Opriş dosarul de restaurare a monumentului în anii 
1921 – 1947 (Rîmeţ)

59

1986 R.M.M.-
m.i.a.

2 toma Goronea Unele probleme referitoare la lucrările de 
conservare şi restaurare de la biserica mănăstirii 
(Rîmeţ)

63

1986 R.M.M.-
m.i.a.

2 eugeniu i 
Iordăchescu

Translaţia a două monumente istorice şi de 
arhitectură bucureştene (Mihai Vodă şi Sf. Ilie 
Rahova)

66

1986 R.M.M.-
m.i.a.

2 Doina Boroş, 
Mihaela Bodea

Aspecte legate de conservarea unui basorelief în 
piatră (basorelieful Maria de Loretto, de pe faţada 
vestică a bisericii franciscanilor din Cluj Napoca)

76

1986 R.M.M.-
m.i.a.

2 Lia Bătrîna, 
Adrian Bătrîna

Obiecte de podoabă şi accesorii vestimentare din 
cuprinsul necropolei din secolele XIV – XIX de la 
Niculiţel (judeţul Tulcea)

80

1986 R.M.M.-
m.i.a.

2 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Sesiunea „Arta românească în context European. 
Consonanţe şi sincronisme stilistice”

93

1986 R.M.M.-
m.i.a.

2 nicolae Stoicescu, 
Iolanda Ţighiliu

Teodor Octavian Gheorghiu, Arhitectura 
medievală de apărare din România, Ed. Tehnică, 
Bucureşti, 1985

94

1986 R.M.M.-
m.i.a.

2 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

„Comunicări” -XV/1983 şi XVI/1984 (anuar 
editat de Institutul pentru protecţia monumentelor 
istorice al republicii Socialiste Serbia)

95

1987 r.m.m.-
m.i.a.

1 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Valorificarea patrimoniului cultural – o necesitate 
imperioasă în activitatea de educaţie patriotică, 
revoluţionară a maselor (masă rotundă)

3

1987 r.m.m.-
m.i.a.

1 radu popa, dan 
Căpăţînă, Viorel 
Achim

O cetate medievală la izvoarele Begheiului. 
Cercetările de la Gladna Română, judeţul Timiş

12

1987 r.m.m.-
m.i.a.

1 cristian moisescu etape evolutive din istoria ansamblului 
monumental Arnota, judeţul Vîlcea

17

1987 r.m.m.-
m.i.a.

1 Călin Hoinărescu Locul arhitecturii săteşti de pe Valea Teleajenului 
în orizontul arhitecturii tradiţionale prahovene (II)

20

1987 r.m.m.-
m.i.a.

1 Ioana Cristache-
panait

Casa de lemn din judeţul Harghita 30

1987 r.m.m.-
m.i.a.

1 Carmen Jinga-
oprescu

Prelucrări cîmpulungene ale casei ţărăneşti din 
zona de deal

42



227

1987 r.m.m.-
m.i.a.

1 Mihai Ispir Variante de „Rundbogenstil“ în arhitectura de 
secol XIX. Note preliminare

47

1987 r.m.m.-
m.i.a.

1 Virgiliu Z. 
teodorescu

Informaţii referitoare la activitatea sculptorului 
Ioan C. Dimitriu Bârlad

52

1987 r.m.m.-
m.i.a.

1 dorin alicu Restaurarea şi conservarea monumentelor romane 
de la ulpia traiana

63

1987 r.m.m.-
m.i.a.

1 teodora 
Ianculescu-Spătaru

Cercetări stratigrafice murale în vederea 
restaurării picturilor monumentului istoric şi de 
arhitectură Sf. Mina din Craiova

67

1987 r.m.m.-
m.i.a.

1 paul rezeanu Contribuţii la cunoaşterea dezvoltării edilitare a 
craiovei între 1831-1944

71

1987 r.m.m.-
m.i.a.

1 lidia Brînceanu Un monument din Alexandria, pictat de Ştefan 
Luchian (Catedrala Sf. Alexandru)

74

1987 r.m.m.-
m.i.a.

1 petre oprea Picturi murale în case bucureştene în pragul 
secolului al XX-lea (str. G. Peri nr. 9, calea 
Dorobanţi nr. 2, Lipscani nr. 2)

77

1987 r.m.m.-
m.i.a.

1 d. m. acsinte Cele mai vechi case din Hîrlău 81

1987 r.m.m.-
m.i.a.

1 petre Simionescu Contribuţii la studiul monumentului Beştelei din 
Piteşti (Biserica Sf. Treime)

86

1987 r.m.m.-
m.i.a.

1 Mihaela Bodea Pentru o arhivă a arhitecturii 91

1987 r.m.m.-
m.i.a.

1 Valentina Buşilă Patrimoniul milenar al Egiptului în perspectivă 
contemporană

93

1987 r.m.m.-
m.i.a.

2 Alexandru 
artimon

Date istorice şi arheologice cu privire la Curtea 
Domnească din Bacău

3

1987 r.m.m.-
m.i.a.

2 Gabriel Mihăescu Din istoricul cercetărilor arheologice la Curtea 
Domnească din Tîrgovişte

14

1987 r.m.m.-
m.i.a.

2 tereza Sinigalia Observaţii privind structura urbană a Bucureştilor 
la sfârşitul secolului al XVII-lea şi prima jumătate 
a secolului al XVIII-lea

25

1987 r.m.m.-
m.i.a.

2 Călin Hoinărescu Locul arhitecturii săteşti de pe Valea Teleajenului 
în orizontul arhitecturii tradiţionale prahovene 
(iii)

36

1987 r.m.m.-
m.i.a.

2 Grigore 
constantinescu

Monumente ale arhitecturii lemnului din sud-
vestul judeţului Argeş (bisericile de lemn din 
Lipia, Catane şi Cotmeana)

54

1987 r.m.m.-
m.i.a.

2 Maria Cioară-
Bâtcă

Instalaţii ţărăneşti în câmpia Munteniei de vest 58

1987 r.m.m.-
m.i.a.

2 Theodor Enescu Luchian şi picturile sale decorative din 1897 de la 
vila Mathilda (Bucureşti)

63

1987 r.m.m.-
m.i.a.

2 Viorel Grimalschi Conservarea-restaurarea şi punerea în valoare a 
picturilor murale şi a decoraţiei policromate de la 
vila Mathilda

65

1987 r.m.m.-
m.i.a.

2 Adrian Rădulescu, 
Theodor Bănică

 Aspecte ale conservării şi restaurării 
patrimoniului de arhitectură în municipiul 
Constanţa

73

1987 r.m.m.-
m.i.a.

2 Ariadna Zeck Importanţa unui act de cultură - Muzeul Ion 
Kalinderu (Bucureşti)

77

1987 r.m.m.-
m.i.a.

2 Virgil Grădinaru Cinstirea memoriei înaintaşilor. Monumentul lui 
Emanuil Ungureanu din Timişoara

86

1987 r.m.m.-
m.i.a.

2 petre oprea Picturi murale în case bucureştene (bd. Lascăr 
Catargi nr.2, str. Justiţiei nr. 40, calea Griviţei nr. 
102, str. Sf. Ioan Nou nr. 33)

90
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1987 r.m.m.-
m.i.a.

2 radu Florescu Energiile unei vocaţii (In memoriam Vasile 
Drăguţ)

95

1988 r.m.m.-
m.i.a.

1 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Două decenii de la reorganizarea teritorial-
administrativă. Dezvoltare-urbanizare-reevaluare

3

1988 r.m.m.-
m.i.a.

1 mircea d. matei etapele devenirii Sucevei medievale 7

1988 r.m.m.-
m.i.a.

1 emil ioan emandi Contribuţii la cunoaşterea evoluţiei urbanistice a 
oraşului Suceava în secolele XIV-XX

24

1988 r.m.m.-
m.i.a.

1 Gheorghe 
Curinschi-Vorona

Suceava: înnoire şi specific 40

1988 r.m.m.-
m.i.a.

1 Vasile Boroneanţ Peştera de la Nucu-Bozioru (judeţul Buzău), 
monument al artei preistorice

46

1988 r.m.m.-
m.i.a.

1 dorin alicu Urbanism şi arhitectură în Dacia Romană. I. Ulpia 
traiana Sarmizegetusa

61

1988 r.m.m.-
m.i.a.

1 Liliana Roşiu, 
doina Sturdza

Piaţa Unirii din Timişoara – aspecte privind 
evoluţia unui ambient istoric şi preocupări 
contemporane de punere în valoare

75

1988 r.m.m.-
m.i.a.

1 ioan andreescu metoda straturilor suprapuse în proiectarea de 
arhitectură - exemplificare în Piaţa Unirii din 
Timişoara

83

1988 r.m.m.-
m.i.a.

1 Dan Mohanu Lucrări de conservare-restaurare la cel mai vechi 
ansamblu de pictură murală din oraşul Piteşti: 
diaconiconul bisericii Buna-Vestire

85

1988 r.m.m.-
m.i.a.

1 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Valorificarea arhitecturii tradiţionale în casele 
viitorului (Simpozion, 28-30 octombrie, Sibiu)

93

1988 r.m.m.-
m.i.a.

1 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

O epocă de strălucite infăptuiri : epoca lui Mircea 
cel Mare (recenzie la cartea elaborată de un 
colectiv coordonat de Ion Pătroiu, Marele Mircea 
Voievod, ed. academiei, 1987)

94

1988 r.m.m.-
m.i.a.

1 Mihai Ispir Răzvan Theodorescu, Civilizaţia românilor între 
medieval şi modern - Orizontul imaginii (1550- 
1800), Ed. Meridiane, Bucureşti, 1987

95

1988 r.m.m.-
m.i.a.

2 paul i. dicu Din istoria municipiului Piteşti. Scurtă privire 
asupra epocilor străveche, veche şi medievală

3

1988 r.m.m.-
m.i.a.

2 petre popa Municipiul Piteşti – important centru urbanistic al 
României contemporane

13

1988 
r.m.m.-m i.a.

2 tereza Sinigalia Observaţii privind miniatura şi ornamentica de 
carte manuscrisă din epoca brâncovenească

20

1988 r.m.m.-
m.i.a.

2 Victor Simion Argintăria brâncovenească 30

1988 r.m.m.-
m.i.a.

2 ilie uzum Ilidia, o reşedinţă puţin cunoscută a cnezilor 
români din sudul Banatului

39

1988 r.m.m.-
m.i.a.

2 Spiridon 
cristocea, carmen 
oprescu

Cercetările arheologice de la mănăstirea Tutana 
(judeţul Argeş) şi problema încadrării tipologice 
a unui nou triconc de la cumpăna veacurilor XIV-
XV

45

1988 r.m.m.-
m.i.a.

2 petru diaconescu, 
Gabriel Mihăescu

Complexul monumental al Mitropoliei din 
Târgovişte. Rezultatul cercetărilor arheologice

59

1988 r.m.m.-
m.i.a.

2 constantin c. 
petolescu, teodor 
Cioflan

Discuţii pe marginea reconstituirii unor elemente 
ale sistemului de apărare al castrului roman de la 
Câmpulung

70
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1988 r.m.m.-
m.i.a.

2 petre oprea O clădire monumentală din Bucureşti: Atheneul 
Român

73

1988 r.m.m.-
m.i.a.

2 Virgiliu Florea Din istoricul Atheneului Român. Amintiri şi 
scrisori inedite

76

1988 r.m.m.-
m.i.a.

2 adrian-Silvan 
ionescu

Peregrinările unei turiste britanice la monumentele 
româneşti, acum un veac

83

1988 r.m.m.-
m.i.a.

2 Maria Bâtca Gospodăria ţărănească din câmpia Munteniei de 
vest

90

1988 r.m.m.-
m.i.a.

2 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

„ Arta şi arhitectura, componente ale 
patrimoniului cultural naţional“

96

1989 r.m.m.-
m.i.a.

1 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Orientări privind înfăptuirea programului 
de organizare şi sistematizare a teritoriului 
şi localităţilor patriei cuprinse în Expunerea 
tovarăşului Nicolae Ceauşescu la marele forum al 
democraţiei socialiste, din noiembrie 1988

3

1989 r.m.m.-
m.i.a.

1 cristian moisescu Preocupări actuale în activitatea de conservare, 
restaurare şi punere în valoare a monumentelor de 
cultură în România

6

1989 r.m.m.-
m.i.a.

1 panait i. panait Aspecte ale activităţii de ocrotire a monumentelor 
bucureştene

9

1989 r.m.m.-
m.i.a.

1 radu Stancu Judeţul Argeş, unul dintre judeţele cu o bogată 
activitate în domeniul conservării şi restaurării 
monumentelor 

12

1989 r.m.m.-
m.i.a.

1 ilie uzum Aplicarea prevederilor legale, o condiţie esenţială 
în desfăşurarea activităţii de conservare-restaurare 
a monumentelor (jud. Caraş Severin)

16

1989r.m.m.-
m.i.a.

1 Mihaela Bodea Cunoaşterea patrimoniului arhitectural-istoric, o 
necesitate a omului modern (jud. Cluj)

19

1989 r.m.m.-
m.i.a.

1 ioan igna Aspecte ale stării de conservare a monumentelor 
maramureşene

21

1989 r.m.m.-
m.i.a.

1 dorin teodorescu Unele aspecte ale activităţii ocrotirii şi valorificării 
monumentelor istorice din judeţul Olt

22

1989 r.m.m.-
m.i.a.

1 Zoe Stoicescu-
Apostolache

Valorificarea plenară a monumentelor se 
realizează prin cercetarea lor ştiinţifică (jud. 
Prahova)

23

1989 r.m.m.-
m.i.a.

1 octav monoranu, 
Sergiu Luchian

monumentele sucevene în contemporaneitate 26

1989 r.m.m.-
m.i.a.

1 Liliana Roşiu Ocrotirea monumentelor necesită o abordare 
globală, sistemică, extinsă la conservarea mediului 
construit (jud. Timiş)

27

1989 r.m.m.-
m.i.a

1 nicolae mocioiu Aspecte documentare privind teatrul brăilean 
de la primele afirmări la constituirea teatrului 
permanent

30

1989 r.m.m.-
m.i.a.

1 doina Bubulete Consolidarea, reamenajarea şi punerea în valoare 
a clădirii Teatrului de Stat „Maria Filotti“ din 
Brăila

38

1989 r.m.m.-
m.i.a.

1 Dan Mohanu O nouă etapă în conservarea şi restaurarea 
picturilor murale din secolul al XIV-lea de la 
Argeş: absida altarului (biserica Sf. Nicolae 
Domnesc – Curtea de Argeş)

48

1989 r.m.m.-
m.i.a.

1 Doina Boroş, 
Mihaela Bodea

Experimente privind curăţarea şi consolidarea 
pietrei, investigaţia chimică în stabilirea 
diagnosticului şi tratamentului pietrei degradate

63
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1989 r.m.m.-
m.i.a

1 dorin alicu, 
Andrei Janitsek

Restaurarea grupurilor statuare de la clădirea 
Teatrului Naţional din Cluj-Napoca

66

1989 r.m.m.-
m.i.a.

1 dorin alicu, 
coriolan opreanu

Urbanism şi arhitectură în Dacia romană. II. Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa - Amfiteatrul

77

1989 r.m.m.-
m.i.a.

1 Pavel Anghel Expoziţia “Paul Abadie – arhitectul, 1812 – 1886” 94

1989 r.m.m.-
m.i.a.

1 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Godisnjak 13/1987 (Anuar editat de Institutul de 
protecţie a monumentelor din Zagreb)

94

1989 r.m.m.-
m.i.a.

1 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

petre popa, paul dicu, Silvestru Voinescu, Istoria 
municipiului Piteşti, ed. academiei r.p.r., 1988

95

1989 r.m.m.-
m.i.a.

1 Pavel Anghel Buletinul institutului regal al patrimoniului 
Artistic (Belgia), nr. XXI/1986-1987

96

1989 r.m.m.-
m.i.a.

2 dorin alicu Urbanism şi arhitectură în Dacia Romană. III 
ulpia traiana Sarmizegetusa

3

1989 r.m.m.-
m.i.a

2 petre munteanu 
Beşliu

Vechi monumente medievale româneşti din vatra 
satului Sălişte (judeţul Sibiu)

14

1989 r.m.m.-
m.i.a

2 adrian andrei 
rusu

Biserica medievală românească de sub cetatea 
Colţi. Observaţii privind funcţia şi evoluţia 
monumentului

22

1989 r.m.m.-
m.i.a.

2 Anca Brătuleanu, 
Liviu Brătuleanu

Materiale pentru o istorie a arhitecturii civile 
româneşti. Studiu asupra sistemelor de boltire 
utilizate la beciurile caselor domneşti şi boiereşti 
din Ţara Românească, în secolele XVII şi XVIII

30

1989 r.m.m.-
m.i.a.

2 Virgiliu Z. 
teodorescu

Informaţii referitoare la activitatea sculptorului 
Ioan Schmidt-Faur

38

1989 r.m.m.-
m.i.a.

2 tatiana pogonat, 
oliviu Boldura

Conservarea şi restaurarea picturilor murale 
exterioare de la Biserica Mănăstirii Voroneţ

56

1989 r.m.m.-
m.i.a.

2 cristian moisescu Biserica Mănăstirii Săraca – secolul al XIV-lea 
- din Şemlacul Mic (Judeţul Timiş). Consideraţii 
privind arhitectura monumentului

66

1989 r.m.m.-
m.i.a.

2 Alexandru 
Cişmigiu, Mircea 
Crişan

Lucrările de consolidare a monumentului (biserica 
mănăstirii Săraca)

72

1989 r.m.m.-
m.i.a.

2 Dan Căceu Unele aspecte privind lucrările de conservare şi 
restaurare ale picturilor murale (biserica mănăstirii 
Săraca)

76

1989 r.m.m.-
m.i.a.

2 Viorel Grimalschi Conservarea şi restaurarea picturilor murale de la 
Schitul Ostrov – Călimăneşti (judeţul Vâlcea)

82

1989 r.m.m.-
m.i.a.

2 marius Butunoiu monumentul eroilor patriei de la academia 
Militară - Bucureşti

91

1989 r.m.m.-
m.i.a.

2 constantin 
popovici

Monumentul Electricităţii – Vidraru. Monumentul 
Independenţei – Oradea

92

1989 r.m.m.-
m.i.a.

2 Gabriela manole 
Adoc, Gheorghe 
adoc

Monumentul Independenţei – Iaşi 93

1989 r m.m.-
m.i.a.

2 mircea deac O nouă viziune plastică. Fântânile sculptural- 
monumentale

94

1989 r.m.m.-
m.i.a.

2 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

„Zilele Institutului de istorie şi arheologie“, Cluj-
napoca, 1989

95
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Revista Monumentelor Istorice

1990 r.m.i. 1 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Monumentele României – parte din tezaurul 
mondial de valori (interviu luat lui radu popa)

3

1990 r.m.i. 1 ioan piso, adriana rusu Nymphaeum-ul de la Germisara 9

1990 r.m.i. 1 Andrei Opaiţ, Cristina 
Opaiţ, Teodor Bănică

Complexul monastic paleocreştin de la Slava 
Rusă

18

1990 r.m.i. 1 Spiridon cristocea Biserica Drujeşti din Curtea de Argeş în 
lumina cercetărilor arheologice

29

1990 r.m.i. 1 Dana Harhoiu Ansamblul rezidenţial de la Paşcani (Ilfov) 36

1990 r.m.i. 1 peter derer remontarea unor piese istorice în incinta 
ansamblului Ghica-Tei

46

1990 r m.i. 1 eugenia Greceanu Puncte de vedere asupra noţiunii de 
valorificare a monumentelor şi ansamblurilor 
istorice

52

1990 r.m.i. 1 adrian andrei rusu Înflorire şi răscruce în arhitectura Transilvaniei 
din vremea regelui matia corvin

62

1990 r.m.i. 1 raluca Verussi Nicolae Iorga – Drumuri şi oraşe, sate, biserici 
şi mănăstiri

66

1990 r.m.i. 1 R. Mănciulescu, Ştefan 
Balş

Lucrări de restaurare la Mănăstirea Râşca, 
judeţul Suceava

74

1990 r.m.i. 1 Cornel Boambeş Conservarea, restaurarea şi punerea în valoare 
a picturilor murale de la biserica Mănăstirii 
Râmeţ, judeţul Alba

80

1990 r.m.i. 1 petre oprea Picturi murale în Bucureştii de odinioară 91

1990 r.m.i. 2 Victor-Heinrich 
Baumann

Mărturii ale spiritualităţii populaţiei autohtone 
din zona Limes-ului nord-scythic, în secolul al 
iV-lea e.n.

3

1990 r.m.i. 2 Alexandru Andronic, 
Stela Cheptea

Curtea Domnească din Iaşi 12

1990 r.m.i. 2 andrei pippidi N. Iorga şi Comisia Monumentelor Istorice 27

1990 r.m.i. 2 maria Golescu amintiri despre iorga 32

1990 r.m.i. 2 Grigore ionescu G.M. Cantacuzino – architect, pictor şi literat 34

1990 r.m.i. 2 Lucian Roşu C.S. Nicolăescu-Plopşor. Preocupări multiple 
pentru cunoaşterea şi valorificarea mărturiilor 
istorice

37

1990 r.m.i. 2 Georgeta Stoica Un viitor pentru satul tradiţional din România 43

1990 r.m.i. 2 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Priorităţi în evidenţa, inventarierea şi 
cercetarea monumentelor istorice (masă 
rotundă, condusă de Radu Popa)

61

1990 r.m.i. 2 Georgeta pop Priorităţi în protejarea, conservarea şI 
restaurarea monumentelor istorice – probleme 
de arhitectură şi inginerie (masă rotundă, 
condusă de Aurelian Trişcu)

65

1990 r.m.i. 2 teodor octavian 
Gheorghe

cu privire la conservarea monumentelor 
şi ansamblurilor de arhitectură urbană 
tradiţională din Buzău şi Râmnicu Sărat

67
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1990 r.m.i. 2 Hermann Fabini Restaurarea Bisericii Negre din Braşov 75

1990 r.m.i. 2 Călin Hoinărescu Restaurarea monumentelor în Prahova. 
Tradiţie şi actualitate

81

1990 r.m.i. 2 Virgiliu Z. Teodorescu Mausoleul lui Vasile Alecsandri de la Mirceşti. 
Contribuţii documentare

86

1990 r.m.i. 2 Gheorghe Lanveschi Feroneria Stil 1900 din arad 91

1990 r.m.i. 2 *** Indice. Articole şi studii apărute în “Revista 
Muzeelor şi Monumentelor. Monumente 
Istorice şi de Artă”, în anii 1986-1990

94

1991 r.m.i. 1 adrian andrei rusu Biserica românească de la Ribiţa (judeţul 
Hunedoara)

3

1991 r.m.i. 1 Constanţa Costea Narthexul Dobrovăţului 10

1991 r.m.i. 1 eleonora costescu Trei monumente destinate artei în Bucureştii 
începutului de veac XX [Muzeul Naţional de 
Artă Populară Carol I ( actualmente Muzeul 
Ţăranului Român), Muzeul Simu şi Muzeul 
Storck]

23

1991 r.m.i. 1 paula popoiu Arhitectura tradiţională din Dobrogea. Zona 
eşantion: comuna Topalu, judeţul Constanţa

38

1991 r.m.i. 1 Grigore ionescu Societatea arhitecţilor români şi problema 
restaurării monumentelor istorice

62

1991 r.m.i. 1 corneliu ionescu Restaurarea Casei Nifon din cadrul mănăstirii 
Stelea Târgovişte

66

1991 r.m.i. 1 Hermann Fabini Un monument medieval din Sibiu, astăzi 
dispărut

74

1991 r.m.i. 1 Petre Beşliu Istoria unei biserici de mănăstire din Sibiu 78

1991 r.m.i. 1 nicolae pruncu Palatul Doamnei din Curtea Veche a 
Bucureştilor

85

1991 r.m.i. 1 Liviu Brătuleanu Un monument, o epocă, conacul Rosetti-Balş 
(secolul al XVII-lea)

89

1991 r.m.i. 1 petre oprea Picturi murale din clădiri bucureştene 95

1991 r m.i. 2 Gavrilă Simion Trei piese romane de artă monumentală 
descoperite la Isaccea (judeţul Tulcea)

3

1991 r.m.i. 2 mircea d. matei Biserica adormirea maicii domnului din 
Suceava în lumina datelor arheologice

8

1991 r.m.i. 2 Ioana Cristache-Panait Arhitectura de lemn din judeţul Mehedinţi 
(repertoriu). Studiu preliminar

16

1991 r.m.i. 2 Vittoria calzolari Rome: La mise en valeur du centre historique. 
Intervention et programmes 1976-1981

48

1991 r.m.i. 2 constantin pavelescu Conceptul de consolidare în cadrul restaurării 
(I) (biserica mănăstirii Tutana şi biserica 
Rucăru de Jos)

59

1991 r.m.i. 2 Teodor Bănică Tomis  - Poarta nr 1 a incintei fortificate 62

1991 r.m.i. 2 Tudor Oteteleşeanu Contribuţie la cunoaşterea arhitecturii 
bisericilor de lemn din transilvania

66
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1991 r.m.i. 2 Nicolae Sabău Istoricul construirii Bisericii ortodoxe (fostă 
unită) din Racoviţa (jud. Sibiu)

73

1991 r.m.i. 2 Steluţa Pisică Arhitectura gălăţeană de la sfârşitul secolului 
al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea

91

1992 r.m.i. 1 peter derer Reutilizarea clădirilor vechi (I) Experienţa 
istorică din antichitate şi evul mediu

3

1992 r.m.i. 1 panait i. panait Cercetări privind biserica Mănăstirii Cotroceni 
din Bucureşti

13

1992 r.m.i. 1 daniela marcu Cahle săseşti din secolele XVI-XVII 
descoperite la Feldioara, jud. Braşov

27

1992 r.m.i. 1 radu Sc. Greceanu Capela Ghica din Ghergani. Istoric 40

1992 r.m.i. 1 Adda Gheorghevici Capela Ghica din Ghergani. Arhitectura şi 
problemele de restaurare

48

1992 r.m.i. 1 Ana Bârcă Arhitectura tradiţională pe Valea Arieşului 61

1992 r.m.i. 1 Gerhard Schuster Giebel und tore: zur Fassadengestaltung des 
sächsischen Bauernhauses in Siebenbürgen. I. 
(Arhitectura săsească)

77

1992 r.m.i. 1 constantin pavelescu Conceptul de consolidare în cadrul restaurării 
(ii)

87

1992 r.m.i. 1 Grigore ionescu Şcoala română de la Roma şi aportul ei la 
dezvoltarea ştiinţei româneşti

91

1992 r.m.i. 1 Colette Axentie date istorice despre Spitalul pantelimon 
(1735-1900)

92

1992 r.m.i. 2 Aurelian Trişcu 100 de ani de la înfiinţarea Comisiunii 
monumentelor istorice

3

1992 r.m.i. 2 oliver Velescu preliminariile legii monumentelor istorice 
din 1892. Fapte istorice, juridice şi deprinderi 
estetice

5

1992 r.m.i. 2 cezara mucenic Legislaţia privind monumentele istorice din 
România, 1892-1992. Studiu comparativ

14

1992 r.m.i. 2 Sanda ignat inventarul cmi al monumentelor (1892-1947) 21

1992 r.m.i. 2 Sergiu iosipescu comisiunea monumentelor istorice - 
iniţiatoarea cercetărilor de arheologie 
medievală. Săpăturile de la Curtea de Argeş

23

1992 r.m.i. 2 raluca Verussi Monumentele şi siturile arheologice din 
Dobrogea în preocupările Comisiunii 
monumentelor istorice

35

1992 r.m.i. 2 cristina ionescu Restaurarea bisericii mănăstirii Hurezi - 
Vâlcea de către CMI

39

1992 r.m.i. 2 Sergiu iosipescu Precursori, membri şi colaboratori ai 
comisiunii monumentelor istorice

46

1992 r.m.i. 2 Dan Mohanu, Constantin 
Bălan

Unele consideraţii privind cercetările de la 
Biserica Domnească din Curtea de Argeş. 
Timpanul de vest al naosului şi inscripţiile 
descoperite. Observaţii stratigrafice 

53

1992 r.m.i. 2 Sergiu iosipescu Un întemeietor - Alexandru Odobescu (1834-
1895)

66

1992 r.m.i. 2 peter derer Cazul “Lecomte du Nuöÿ”. Demers analitic 
privind intervenţiile sale asupra monumentelor

68
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1992 r.m.i. 2 andrei pippidi În ajunul înfiinţării Comisiunii. Rolul lui 
nicolae Gabrielescu

72

1992 r.m.i. 2 Virgiliu Z. Teodorescu Virgiliu N. Drăghiceanu şi monumentele 
istorice

76

1992 r.m.i. 2 Liviu Brătuleanu Din activitatea membrilor corespondenţi ai 
CMI oglindită în rapoartele anuale

85

1992 r.m.i. 2 marina Sabados I. D. Ştefănescu 87
1992 r.m i. 2 Sanda Voiculescu Profesorul Grigore Ionescu. In memoriam 89

1992 r.m.i. 2 Ioana Cristache-Panait Valoarea istorică a bisericilor de lemn 92

1993 – 1994 
rmi

1-2 Sergiu iosipescu Memento – Dr. Radu Popa (1933 – 1993) 3

1993 – 1994 
rmi

1-2 peter derer Reutilizarea clădirilor vechi. II. Experienţa 
istorică de la Renaştere pînă la finele secolului 
al XIX-lea. III. Secolul al XIX-lea

4

1993 – 1994 
rmi

1-2 oliver Velescu Biserica catedrală a Mitropoliei din Bucureşti. 
Istoric şi arhitectură

26

1993 – 1994 
rmi

1-2 Dan Mohanu Extragerea picturilor murale între distrugere 
şi salvare: câteva exemple privind cazul 
românesc

43 

1993 – 1994 
rmi

1-2 Liliana Roşiu Aspecte compoziţionale în barocul din 
Timişoara 

52

1993 – 1994 
rmi

1-2 Dan Mohanu Biserica Olari din Bucureşti. Dosarul cercetarii 
stratigrafice a picturilor murale

57

1993 – 1994 
rmi

1-2 Ioan Opriş Restaurarea monumentelor din Bucureşti între 
1850 şi 1950

64

1993 – 1994 
rmi

1-2 adina nanu pentru un capitol necunoscut al istoriei artei 
româneşti. Pictura monumentală de Costin 
ioanid

78

1993 – 1994 
rmi

1-2 Aristide Ştefănescu Cercetări privind istoria ansamblului 
Mănăstirii Sf. Spiridon Vechi din Bucureşti

89

1993 – 1994 
rmi

1-2 mircea d. matei, em. i. 
Emandi, Gheorghe Sion

A avut mitropolitul Iosif un palat, în Suceava, 
în secolul al XIV-lea ?

102

1993 – 1994 
rmi

1-2 Gheorghe Asanache, 
Gion d. ionescu

Monografia istorică a fostei Mănăstiri Bordeşti 108

1993 – 1994 
rmi

1-2 Ioana Cristache-Panait Arhitectura de lemn din judeţul Dâmboviţa 118

1993 – 1994 
rmi

1-2 paula popoiu Monografia aşezării şi arhitecturii din satul 
Cataloi, judeţul Tulcea

138

1993 – 1994 
rmi

1-2 Gerhard Schuster Giebel und Tore. Zur Fassadengestaltung des 
sächischen Bauernhauses in Sibenbürgen. II.

154 

1993 – 1994 
rmi

1-2 Constanţa Carp Proiect de consolidare şi restaurare a 
imobilului din str. Baraţiei nr. 46, Bucureşti

164

1993 – 1994 
rmi

1-2 Anatolie Mihul, Ilie 
Lazăr

Intervenţii urgente pentru asigurarea stabilităţii 
turlelor bisericii Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi, în 
urma cutremurului din 1986

171

1993 – 1994 
rmi

1-2 Spiridon cristocea, 
Romeo Maschio

Rezultatul cercetărilor arheologice de la 
biserica fostei Mănăstiri Râncăciov, judeţul 
Argeş

174

1993 – 1994 
rmi

1-2 panait i. panait Clădirea Şcolii bulgare din Bucureşti 181
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1993 – 1994 
rmi

1-2 Nicolae Chipurici Bunurile imobiliare de la Vlădaia-Mehedinţi 
ale Buzeştilor, la sfârşitul secolului al XIX-lea

184

1993 – 1994 
rmi

1-2 Monica Mărgineanu-
Cârstoiu

Incrementa atque decrementa… Ce n-a reuşit 
cutremurul am reuşit noi, oamenii… (Casa 
Cerchez din Calea Victoriei, Bucureşti)

185

1995 rmi 1-2 Mircea D. Matei, Gh. 
Sion, Paraschiva-Victoria 
Batariuc

Probleme care aşteaptă răspuns de la 
cercetarea arheologică a bisericii Sf. Gheorghe 
(Mirăuţi) din Suceava

 3

1995 rmi 1-2 cristian moisescu Date noi privind vechimea şi arhitectura 
bisericii Mănăstirii Topolniţa, Jud. Mehedinţi

 15

1995 rmi 1-2 Liviu Brătuleanu Cuhniile ansamblurilor civile şi religioase din 
Ţările Române. Analiză arhitecturală

 20

1995 rmi 1-2 adina nanu Pictura monumentală realizată de Olga 
Greceanu

 36

1995 rmi 1-2 Ioana Cristache- Panait Bisericile de lemn din centrul şi nordul 
Judeţului Arad

 45

1995 rmi 1-2 Gerhardt Schuster Giebel und tore ( iii )  67

1995 rmi 1-2 Elisabeta Ancuţa- 
Ruşinaru

Muzeul de arhitectură populară “Pădurea 
Verde” în actualitate (jud. Timiş)

89

1995 rmi 1-2 Alexandru Suceveanu Monumente greco-romane din România. 
Probleme de conservare şi restaurare

 90

1995 rmi 1-2 Sanda ignat Biserica Sfântu Gheorghe-Şerbeşti, comuna 
Ştefan cel Mare, judeţul Neamţ. Cercetare 
arhitecturală

 95

1995 rmi 1-2 cristina ionescu Influenţa doctrinelor de restaurare, de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea şi până la cel 
de-al doilea război mondial, asupra restaurării 
monumentelor istorice din România.  Analiză 
de caz: restaurarea schitului Stăneşti-Vâlcea

 109

1995 rmi 1-2 Constanţa Carp Biserica Sf. Arhangheli din Brăila. Conservare 
şi restaurare

 122

1995 rmi 1-2 panait i. panait Preocupări ale arheologiei româneşti pentru 
cercetarea şi salvarea monumentelor antice din 
dobrogea, în perioada 1878-1900

 132

1995 rmi 1-2 George Georgescu Lucrări de restaurare la Biserica Domnească 
de la Curtea de Argeş la 1851 şi 1879

 136

1995 rmi 1-2 Viorica Pisică Cum a fost construit Palatul Administrativ de 
la Galaţi

 138

1995 rmi 1-2 petre oprea Sculptura, decor al clădirilor particulare şi 
publice bucureştene (casele de pe str. Gr. 
Alexandrescu nr. 28, str. Brezoianu nr. 15, bd. 
republicii nr. 93, bd. l. catargi nr. 21, palatul 
Ghica Tei, Spitalul Colţea, Palatul Ministerului 
Agriculturii, Facultatea de Medicină, 
universitatea)

 149

1995 rmi 1-2 carmen ion Aspecte ale evoluţiei mobilierului pictat în 
transilvania

158

1996 RMI 1-2 Anca Brătuleanu, Aurel 
ioan Botez

Repere tipologice zonale. Biserica Mănăstirii 
Bordeşti

 3

1996 RMI 1-2 Spiridon cristocea, 
Romeo Maschio

Cercetările arheologice de la fosta mănăstire 
Vieroşi, judeţul Argeş

 16
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1996 RMI 1-2 Ioana Cristache-Panait Obştea transilvană, ctitor de cultură şi artă 
(secolul al XVIII-lea)

 27

1996 RMI 1-2 Alexandru Dumitru 
Baboş

Maramureş, medieval wooden churches 
(biserici de lemn medievale)

 40

1996 RMI 1-2 ana-maria Biro Consideraţii asupra sistemelor de încălzire la 
monumentele istorice

 66

1996 RMI 1-2 Liviu Brătuleanu, Florin 
dobrescu

Proiect de consolidare şi restaurare a bisericii 
ortodoxe” Adormirea Maicii Domnului”, 
comuna Belin, judeţul Covasna

 84

1996 RMI 1-2 corina lucescu Ocolul, biserica şi Curtea Domnească de la 
Bădeuţi în hrisoave şi alte documente istorice

 92

1996 RMI 1-2 Rodica Crişan Umiditatea zidăriilor vechi. Criterii de 
intervenţie

 96

1997 rmi 1-2 andrei pippidi Martor la demolări 5

1997 rmi 1-2 Voica Maria Puşcaşu Cercetări arheologice la biserica mănăstirii 
probota

8

1997 rmi 1-2 Gheorghe I. Cantacuzino Cercetări arheologice la mănăstirea Probota - 
Zona de vest a incintei

25

1997 rmi 1-2 Aristide Ştefănescu Observaţii arheologice privind Biserica Sf. 
Nicolae- Şelari

29

1997 rmi 1-2 eugenia Greceanu Cimitirele oraşelor, oglindă a culturii urbane 33

1997 rmi 1-2 Veronica pribeagu, 
Gheorghe Vecerdea

Influenţa arhitecturii franceze la Constanţa în 
prima etapă de dezvoltare a oraşului modern 
(1860-1916)

40

1997 rmi 1-2 adina nanu Influenţa picturii religioase tradiţionale asupra 
lui Sabin popp

44

1997 rmi 1-2 Nicolae Vlădescu Restaurarea Palatului Cotroceni (1976-1985) 54

1997 rmi 1-2 carmen ion Câteva consideraţii asupra decoraţiei 
canaturilor de uşi în Transilvania

93

1998 rmi 1-2 tereza Sinigalia Un program arhitectural din moştenirea 
brâncovenească destinat “zăbavei şi 
primblării”.

5

1998 rmi 1-2 Constanţa Costea Despre reprezentarea Sf. Ioan cel Nou în arta 
medievală din Moldova

18

1998 rmi 1-2 adrian andrei rusu un ansamblu de monumente medievale 
dispărute la Vinţu de Jos (jud. Alba). 
Mănăstirea Dominicană şi castelul Martinuzzi 
(rezultatele preliminare ale cercetărilor 
arheologice)

36

1998 rmi 1-2 cristian moisescu Noi puncte de vedere asupra dispărutei biserici 
domneşti “Negru Vodă” din Câmpulung-
muscel

49

1998 rmi 1-2 paula popoiu Materiale de construcţie tradiţionale şi tehnici 
de prelucrare a acestora: piatra

62

1998 rmi 1-2 Mihaela Gavriş Fenomenul Art Déco în arhitectura 
Bucureştiului

85

1998 rmi 1-2 carmen popescu anatole de Baudot en roumanie. un rapport 
de restauration inédit (Biserica Episcopală 
Curtea de Argeş)

100

1998 rmi 1-2 Petre Munteanu-Beşliu Arheologia Palatului Brukenthal (Sibiu) 109
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1998 rmi 1-2 Florentina ittu Contribuţii la cunoaşterea ceramicii din zona 
Sibiului: descoperirile arheologice din curtea 
palatului Brukenthal

127

1998 rmi 1-2 Szabolcs Guttman Studiu şi proiect de extindere al Bibliotecii 
Muzeului Brukenthal din Sibiu

133

1998 rmi 1-2 Alexandru Avram Palatul Brukenthal - Decoraţia interioară 160

1998 rmi 1-2 Gudrun liane ittu Sponsori ai muzeului Brukenthal 1939-1940, 
ani de profunde modificări la palat

177

1998 rmi 1-2 Sergius ciocanu Mănăstirea Căpriana - istoricul cercetărilor 
arheologice

180

1998 rmi 1-2 Lidia Popiţa-Stoicescu “Munţii noştri aur poartă...” 185

1999 rmi 1-2 Iuliu Şerban comisiunea monumentelor istorice (1892 
- 1948). Inventar arhivă. Localităţi şi 
monumente (A-Z) - dosarele nr.1-3806. 
Legislaţie, activitate, organizare, colaborări 
externe - dosarele 3807-3885

1 - 
197

2000 rmi 1-2 andrei pippidi Horia Bernea (necrolog) 5

2000 rmi 1-2 petru comarnescu Despre stilul arhitectural al Iaşilor 7

2000 rmi 1-2 George matei-
cantacuzino

Oraşul Iaşi - un peisagiu (introducere de 
eugenia Greceanu)

17

2000 rmi 1-2 Aurelian Trişcu Liberté et contrainte dans la protection du 
patrimoine

17

2000 rmi 1-2 eugenia Greceanu Etapele de construcţie ale bisericii din 
Gurasada - jud. Hunedoara

32

2000 rmi 1-2 marie-laure crosnier 
leconte

Regards sur la Valachie en 1865 par deux 
archéologues français

41

2000 rmi 1-2 Liliana Roşiu patrimoniul construit din Banat 57

2000 rmi 1-2 raluca iosipescu, Sergiu 
iosipescu

Studiu istoric al bisericii “Sfinţii Voievozi” din 
Hotărani - jud. Olt

61

2000 rmi 1-2 cezara mucenic Comisia Naţională a Monumentelor, 
Ansamblurilor şi Siturilor Istorice (CNMASI) 
şi Direcţia Monumentelor, Ansamblurilor şi 
Siturilor istorice ( dmaSi) - istoria anilor 
1989-1993

69

2000 rmi 1-2 Michael Petzet Principiile de bază ale conservării 
monumentelor istorice

79

2000 rmi 1-2 daniela tutunea-costin Hanul Solacolu (Bucureşti), casa de la răscruce 
de lumi; analiza complexă şi premizele 
restaurării

140

2000 rmi 1-2 Adda Gheorghievici, 
Cătălina Preda

atelier pe tema “itinerarii culturale ale 
Europei de Sud-Est”; Sofia, 12-17 septembrie 
2000

148

2000  rmi 1-2 Monica Mărgineanu-
Cârstoiu

Tezaurul Sifnienilor din Delphi. Geometrie şi 
metrologie

166

2000 rmi 1-2 Paul Takacs Enigme ale habitatului subteran din 
cappadocia

189

r.m.i. 2001-
2003

1 tereza Sinigalia Vasile Drăguţ - 1928-2003 5

r.m.i. 2001-
2003

1 Monica Mărgineanu-
Cârstoiu

Capitelurile corintice şi corintizante de la 
Histria

7
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r.m.i. 2001-
2003

1 Geanina Roşu Tabloul funerar din pronaosul Bisericii 
Arbore. Semnificaţii. Restaurare

22

r.m.i. 2001-
2003

1 tereza Sinigalia Programul iconografic al spaţiului funerar din 
Biserica Sf. Ioan Botezătorul din satul Arbore

27

r.m.i. 2001-
2003

1 Vlad Bedros Rolul ideologiei politice în apariţia şi fixarea 
tipului de necropolă voievodală în Moldova 
secolelor al XV-lea şi al XVI-lea

35

r.m.i. 2001-
2003

1 Gheorghe I. Cantacuzino Vestigii din zona vechii reşedinţe voievodale 
de la Câmpulung

41

r.m.i. 2001-
2003

1 Dana Mihai Materiale, tehnici de construcţie şi soluţii 
constructive documentate arheologic în Ţara 
Românească, secolele XVI-XVII 

59

r.m.i. 2001-
2003

1 Sorin Minghiat, Corina 
lucescu, andreea pop

Şcoala latină din Comuna Cincu (judeţul 
Braşov)

65

r.m.i. 2001-
2003

1 ioan istudor Consideraţii tehnice asupra unor picturi murale 
din România (epocile antică, medievală, 
modernă)

76

r.m.i. 2001-
2003

1 Sergiu nistor Monumente în risc şi monumente în pericol: 
gestiunea specială a monumentelor ameninţate

101

r.m.i. 2001-
2003

1 Ştefan Bâlici, Virgil 
apostol

Observaţii privind protecţia şi conservarea 
monumentelor arheologice în România

109

r.m.i. 2001-
2003

1 corina lucescu Conservarea integrată  - componentă a 
valorificării spaţiilor istorice

118

r.m.i. 2001-
2003

1 Iuliu Şerban Fondurile arhivistice ale Comisiunii 
Monumentelor Istorice şi Direcţiei 
monumentelor istorice

121

r.m.i. 2001-
2003

1 Mihai Sorin Rădulescu Despre genealogia familiei Balş 125

r.m.i. 2001-
2003

1 Sanda ignat Evocare - 100 de ani de la naşterea arhitectului 
Ştefan Balş (27octombrie 1902 - 12 februarie 
1994)

127

r.m.i. 2001-
2003

1 Laurenţiu Tudor I. 
Spoială

Despre restaurarea clisiarniţei de la Mănăstirea 
Moldoviţa şi alte amintiri

128

r.m.i. 2001-
2003

1 dan corneliu Oameni şi faptele lor 137

r.m.i. 2001-
2003

1 mircea mironescu in memoriam constantin pavelescu 138

r.m.i. 2001-
2003

1 Laurenţiu Tudor I. 
Spoială

in memoriam constantin pavelescu 139

2005 rmi 1-2 Voica Maria Puşcaşu Rezultatele cercetărilor arheologice efectuate 
la Biserica Sf. Nicolae din Bălineşti

 5

2005 rmi 1-2 Gheorghe Sion Biserica veche din piatră, în ruină, de la 
Volovăţ (jud. Suceava). Noi observaţii şi 
cercetări

 35

2005 rmi 1-2 tereza Sinigalia din nou despre picturile din pronaosul bisericii 
din satul arbore

 44

2005 rmi 1-2 Ruxandra Nemţeanu Circulaţia modelelor neoromâneşti prin Şcoala 
de Arte şi Meserii

 56

2005 rmi 1-2 Iosef Kovacs lista patrimoniului mondial. prezentare. 
Obiective din România

 62

2005 rmi 1-2 Iosef Kovacs Satele săseşti înscrise în Lista Patrimoniului 
Mondial. Studiu istoric şi valorificare cultural-
turistică (Partea 1)

 80
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2005 rmi 1-2 tereza Sinigalia “Stefano il Grande, Ponte tra l’Oriente e 
l’Occidente”, Expoziţie, Muzeele Vaticanului, 
octombrie 2004

 130

2006 RMI 1-2 tereza Sinigalia Saving Sacred Relics of European Medieval 
Cultural Heritage. A CULTURE 2000 Project 
in romania

 5

2006 RMI 1-2 *** List of the Laboratory 15

2006 RMI 1-2 *** Programme of the Laboratory 19

2006 RMI 1-2 Walter Mărăcineanu, 
monica Simileanu, 
Dragoş Ene, Cristian 
Deciu, Joakim Striber, 
Roxana Radvan, Roxana 
Savastru

Trends of Photonics for Restoration and 
Conservation of Cultural Heritage. Romanian 
Experience

24

2006 RMI 1-2 Johann Niemmrichter Laser Cleaning of Stone 38

2006 RMI 1-2 massimiliano Guarneri, 
luciano Bartolini, 
roberta Fantoni, mario 
Ferri de collibus, 
Giorgio Fornetti, 
emiliano paglia, claudio 
poggi, roberto ricci

Application of an Imaging Topologic Radar 
to 2D and 3D modeling of a Fresco  Painted 
Surfaces in Suceviţa Monastery during the 
culture 2000 campaign

45

2006 RMI 1-2 Francesco colao, 
roberta Fantoni, luca 
Fiorani, antonio palucci

Application of a Scanning Hyperspectral Lidar 
Flourosensor to Fresco Diagnostics during the 
culture 2000 campaign in Bucovina

53

2006 RMI 1-2 Jose Gonçalves Humidity Analysis and Control 62

2006 RMI 1-2 oliviu Boldura Perspectives on the Restoration of the 
Bălineşti Church

69

2006 RMI 1-2 oliviu Boldura Methodological Aspects on Conservation 
and Restoration of the Painting in Suceviţa 
Monastery Church

79

2006 RMI 1-2 oliviu Boldura, Geanina 
Roşu and Carmen Cecilia 
Solomonea

Research Report: Implementation of a Pilot 
Project for the Consolidation and Cleaning 
of the Interior Murals of the Churches of the 
Monasteries Suceviţa  and Popăuţi – Botoşani 
and of St. Nicholas Church in Bălineşti

93

2007 rmi 1-2 oliviu Boldura, anca 
Dină

Abordarea critică a picturilor murale acoperite 
de intervenţii

 1

2007 rmi 1-2 oliviu Boldura Tratamente complementare pentru refacerea 
coeziunii picturilor murale din nordul 
moldovei

 8

2007 rmi 1-2 oliviu Boldura Cercetări stratigrafice şi tehnologice privind 
pictura de la biserica Mănăstirii Voroneţ

 17

2007 rmi 1-2 oliviu Boldura restaurarea tabloului votiv de la biserica din 
satul arbore

 28

2007 rmi 1-2 maria-magdalena 
Drobotă

Studiu privind conservarea pigmenţilor pe 
bază de cupru în pictura murală

 36

2007 rmi 1-2 tereza Sinigalia Relaţia dintre spaţiu şi decorul pictat al 
naosurilor unor biserici de secol XV-XVI din 
moldova

 42

2007 rmi 1-2 Dorin Handrea restaurarea picturii interioare din biserica 
“Sfinţii Arhangheli” – Rogoz, jud. Maramureş

 59
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2007 rmi 1-2 liana Bilciurescu, Virgil 
Bilciurescu

Ansamblul rupestru de la Basarabi, jud. 
Constanţa [articol redactat de Amalia 
Bilciurescu în memoria părinţilor săi, Liana şi 
Virgil Bilciurescu]

76

2007 rmi 1-2 Dan Lungu, Alexandru 
aldea, cristian arion, 
Radu Văcărescu

Cutremure istorice majore în România 92

2008 rmi 1-2 Răzvan Theodorescu un veac 7
2008 rmi 1-2 tereza Sinigalia un viitor pentru trecut 9

2008 rmi 1-2 *** Simpozionul cenmo, 18-19 septembrie 
2008. Cercetarea multidisciplinară şi 
monitorizarea unor monumente din România 
în curs de restaurare (cenmo), 2005-2008. 
Program. Lista participanţilor

16

2008 rmi 1-2 tereza Sinigalia Cercetarea multidisciplinară şi monitorizarea 
unor monumente din România – Un proiect 
naţional cu interfaţă pentru un program 
internaţional

21

2008 rmi 1-2 Csilla Hegedus Activitatea Fundaţiei Transylvania 
trust în cadrul proiectului “cercetarea 
multidisciplinară şi monitorizarea unor 
monumente din România în curs de restaurare”

25

2008 rmi 1-2 oliviu Boldura, ioan 
Istudor, Anca Dină, 
Geanina Roşu

Elaborarea unui plan strategic de măsuri 
privind conservarea picturilor murale

29

2008 rmi 1-2 Octaviana Marincaş Contribuţia Universităţii de Arte “George 
Enescu” Iaşi la Proiectul “Cercetarea 
multidisciplinară şi monitorizarea unor 
monumente din România în curs de restaurare”

39

2008 rmi 1-2 maria Giurginca, 
Nicoleta Badea, Roxana 
Rădvan, Aurelia Meghea

Tehnici spectrale utilizate pentru cercetarea 
şi monitorizarea unor monumente istorice din 
România aflate în restaurare

46

2008 rmi 1-2 Geanina Roşu Redescoperirea Tabloului votiv de la Bălineşti 53

2008 rmi 1-2 carmen cecilia 
Solomonea

Aspecte privind starea de conservare şi 
intervenţiile de restaurare a picturii murale de 
la biserica Sf. Nicolae a mănăstirii Popăuţi din 
Botoşani

62

2008 rmi 1-2 oliviu Boldura, ioan 
Istudor, Anca Dină, 
dumitru dumitrescu

Cercetări privind aplicarea tratamentelor 
minerale pentru conservarea picturilor murale 
(Gropniţa bisericii mănăstirii Suceviţa)

82

2008 rmi 1-2 constantin i. ciobanu Iconografia Imnului Unule Născut, Fiule şi 
Cuvântul lui Dumnezeu, de la biserica Învierii 
Domnului a Mănăstirii Suceviţa

88

2008 rmi 1-2 David Baxter Centrul de formare a specialiştilor pentru 
conservarea patrimoniului construit

101

2008 rmi 1-2 tereza Sinigalia, andrei 
Vretos

Decoraţia exterioară a bisericii Sf. Nicolae din 
Bălineşti

102

2008 rmi 1-2 dan lungu Patrimoniul construit al Bucureştiului este în 
mare pericol!

123

2008 rmi 1-2 anca Filip patrimoniul urban în pericol. Studiu de caz: 
Sinaia

141

2008 rmi 1-2 Ruxandra Nemţeanu Clădiri din Sinaia, opere ale arhitectului Duiliu 
Marcu, propuse a fi clasate

150



241

Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice

1990 Bcmi 1-2 peter derer Cuvânt înainte 5

1990 Bcmi 1-2 * * * Decretul nr. 91/1990 privind înfiinţarea şi 
organizarea Comisiei Naţionale a Monumentelor 
Istorice, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice

6

1990 Bcmi 1-2 * * * Lista membrilor Comisiei Naţionale a 
Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor 
istorice

8

1990 Bcmi 1-2 * * * Regulament de Organizare şi Funcţionare 
a Comisiei Naţionale a Monumentelor , 
Ansamblurilor şi Siturilor Istorice

8

1990 Bcmi 1-2 peter derer, aurel ioan 
Botez

Organizarea Comisiei Naţionale a 
Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor 
istorice

15

1990 Bcmi 1-2 Sergiu iosipescu Activitatea Comisiei Naţionale a Monumentelor, 
Ansamblurilor şi Siturilor Istorice şi a Direcţiei 
Monumentelor  (februarie – iunie 1990)

16

1990 Bcmi 1-2 Andrei Pănoiu Bucureştii: Intervenţie pe marginea 
expoziţiei  “Starea oraşului “

19

1990 Bcmi 1-2 Viorica Pisică Expoziţia  “Arhitectura gălăţeană “ 23

1990 Bcmi 1-2 daniela marcu Cea de-a XXIV-a sesiune anuală de rapoarte 
privind rezultatele cercetărilor arheologice din 
anul 1989

28

1990 Bcmi 1-2 Sergiu iosipescu Dicţionar : Bastion 32

1990 Bcmi 1-2 Mariana Niţelea Ce se întâmplă cu Hanul Roşu… ? 35

1990 Bcmi 1-2 cezara mucenic « Eliminarea din listă, zonă sistematizată ! » 
(documente)

36

1990 Bcmi 1-2 Şerban Cantacuzino Masacrul cultural în România 42
1990 Bcmi 1-2 * * * Atitudini şi mentalităţi 43

1990 Bcmi 1-2 Doina Mândru O rezervaţie de arhitectură din Bucureşti: Calea 
Călăraşilor – Str. Popa Soare – Str. Plantelor – 
Str. Mântuleasa

56

1990 Bcmi 1-2 Gheorghe Cantacuzino Ruinele Curţii feudale de la Coiani (Mironeşti) – 
judeţul Giugiu. Date arheologice şi arhitectonice

62

1990 Bcmi 1-2 nicolae noica Tehnici de construcţie în România 70
1990 Bcmi 1-2 teodora ianculescu 

Spătaru, Dan Mohanu
Lucrările de conservare – restaurare a picturilor 
murale de la biserica Icoanei din Bucureşti

77

1990 Bcmi 1-2 * * * Decretul nr. 187/1990 (acceptarea Convenţiei 
privind protecţia patrimoniului mondial)

87

1990 Bcmi 1-2 * * * Instrucţiuni ale Comisiei Naţionale a 
Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor 
Istorice pentru primării şi Oficii de patrimoniu

88

1990 Bcmi 1-2 * * * Instrucţiuni ale Comisiei Naţionale a 
Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor 
Istorice şi ale Comisiei Naţionale de Urbanism şi 
de Amenajarea Teritoriului

89
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1990 Bcmi 1-2 * * * Convenţie privind protecţia patrimoniului 
mondial, cultural şi natural (Monitorul Oficial al 
României nr. 46/1990)

90

1990 Bcmi 1-2 * * * metodologie privind delimitarea provizorie a 
zonelor protejate datorită valorii lor istorice, 
funcţionale, urbanistic-arhitecturale şi 
memoriale

98

1990 Bcmi 1-2 anne-marie cousin Politica de ocrotire a patrimoniului în Franţa 99
1990 Bcmi 1-2 cezara mucenic Organizarea Direcţiei Monumentelor în Franţa 101

1990 Bcmi 1-2 cezara mucenic icomoS, iccrom 103
1990 Bcmi 1-2 Dan Mohanu Secţia de restaurare a Academiei de Arte din 

Bucureşti
105

1990 Bcmi 1-2 radu Greceanu premiul iccrom post-mortem pentru Vasile 
Drăguţ

108

1990 Bcmi 1-2 Silvia Păun Memoriei arhitectei Henrieta Delavrancea – 
Gibory (1894-1987)

109

1990 Bcmi 1-2 lidia Brînceanu Gheorghe Leahu, Bucureşti – arhitectură şi 
culoare, editura Sport-turism, 1989

111

1990 Bcmi 1-2 Sergiu iosipescu ″ICOMOS Information. Conservation, 
Restauration des monuments et des Sites″, 4 
(1989)

111

1990 Bcmi 1-2 raluca Verussi “Monuments Historiques”, nr. 162, februarie-
martie 1989

112

1990 Bcmi 1-2 daniela marcu “Monuments Historiques”, nr. 166, nov.- dec. 
1989

113

1990 Bcmi 1-2 radu Greceanu “Pamiatky – Sucasnost” nr.1/1990; “Pamiatky a 
priroda” nr. 3/1990

114

1990 Bcmi 1-2 * * * curier 115
1990 Bcmi 3-4 paul niedermaier Problematica păstrării patrimoniului arhitectonic 

ţărănesc săsesc din Transilvania
4

1990 Bcmi 3-4 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Monumentul paleocreştin de la Niculiţel (jud. 
Tulcea) şi necesitatea intrării urgente în circuitul 
valorilor naţionale

6

1990 Bcmi 3-4 anne-marie cousin mission à Bucarest (roumanie) 10
1990 Bcmi 3-4 Ioana Bogdan-Cătăniciu Arheologia la ora revoluţiei 11

1990 Bcmi 3-4 raluca Verussi Dicţionar: Situri subacvatice 17
1990 Bcmi 3-4 Grigore ionescu Carta internaţională de la Veneţia privind 

conservarea şi restaurarea monumentelor istorice
18

1990 Bcmi 3-4 radu popa Charta pentru protecţia şi conservarea 
patrimoniului arheologic

21

1990 Bcmi 3-4 Mihai Sorin Rădulescu Scrisori către Nicolae Ghika-Budeşti (I) 26

1990 Bcmi 3-4 peter derer Activitatea DMASI –Raport de deplasare în 
austria, 17-21 sept. 1990

33

1990 Bcmi 3-4 Iuliu Şerban Recuperarea arhivei Comisiei Monumentelor 
Istorice şi a Direcţiei Monumentelor Istorice

34

1990 Bcmi 3-4 Georgeta pop Conferinţă de presă la Direcţia Monumentelor 
istorice

35

1990 Bcmi 3-4 Sergiu iosipescu Al XVIII-lea Congres Internaţional de Ştiinţe 
Istorice, Madrid, 26 august – 2 sept. 1990

36

1990 Bcmi 3-4 cezara mucenic Colocviul Internaţional privind monumentele, 
Bratislava, 1990

37



243

1990 Bcmi 3-4 corina popa dinu c. Giurescu, The Razing of Romania’s 
Past, Washington, 1989

38

1990 Bcmi 3-4 Anca Zamfirescu Hermann Fabini, Gotik in Hermannstadt 
(Goticul în Sibiu), Ed. Tehnică, Bucureşti, 1989

39

1990 Bcmi 3-4 Liviu Brătuleanu „Atheneum”, nr. 1/1990
1990 Bcmi 3-4 Suzana More-Heitel „Müemlékvédelem”, nr.1/ 1990 41

1990 Bcmi 3-4 radu Sc. Greceanu Buletinul comisiunii monumentelor 
Istorice (1908-1945) şi Anuarul Comisiunii 
monumentelor istorice (1914-1915, 1942-1943) 
– Indici bibliografici (I)

45

1991 Bcmi 1 Aurelian Trişcu Profesorul emerit doctor arhitect Grigore 
ionescu, membru corespondent al academiei 
Române

5

1991 Bcmi 1 Şerban Cantacuzino Speranţele patrimoniului românesc 7

1991 Bcmi 1 peter derer Protejarea moştenirii urbanistice 16
1991 Bcmi 1 Constanţa Costea Însemnări de călătorie în Bucovina de Nord 18

1991 Bcmi 1 Ioana Cristache-Panait Biserici de lemn mehedinţene pentru întregirea 
listei monumentelor istorice

25

1991 Bcmi 1 Mihai Sorin Rădulescu Scrisori către Nicolae Ghika-Budeşti (II) 33

1991 Bcmi 1 Paul Mihail Arhitectul G.M. Cantacuzino 40

1991 Bcmi 1 radu popa Informaţii ICOMOS 46
1991 Bcmi 1 Georgeta pop Activitatea Comisiei Naţionale a Monumentelor, 

Ansamblurilor şi Siturilor Istorice oglindită în 
procesele verbale ale şedinţelor Comisiei

46

1991 Bcmi 1 peter derer Activitatea Direcţiei Monumentelor, 
Ansamblurilor şi Siturilor Istorice

49

1991 Bcmi 1 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Interviu cu dr. Chr. Machat 51

1991 Bcmi 1 Sergiu iosipescu Al XVIII-lea Simpozion Internaţional al 
Comitetului Internaţional de Fotogrametrie 
arhitecturală (CIPA) - Cracovia, octombrie 1990

51

1991 Bcmi 1 Georgeta pop Simpozionul Internaţional”Satul european azi. 
Casa ţărănească - arhitectură şi mentalitate”, 
Bucureşti, 14-18 noiembrie 1990

56

1991 Bcmi 1 cezara mucenic, 
Georgeta pop

Priorităţi în evidenţa, conservarea, restaurarea 
şi punerea în valoare a monumentelor istorice. 
Sesiunea anuală de comunicări, Bucureşti, 
decembrie 1990

57

1991 Bcmi 1 aurelian Stroe Sesiunea a XI-a de comunicări a Oficiului 
pentru patrimoniu de la muzeul municipiului 
Bucureşti, decembrie 1990

60

1991 Bcmi 1 Ştefan Mănciulescu Expoziţia “Patrimoniul românesc – istorie şi 
actualitate”, Paris, iulie-septembrie 1990

62

1991 Bcmi 1 radu Sc. Greceanu Buletinul comisiunii monumentelor 
Istorice (1908-1945) şi Anuarul Comisiunii 
monumentelor istorice (1914-1915, 1942-1943) 
– Indici bibliografici (II)

65

1991 Bcmi 2 * * * Comunicatul Comisiei Naţionale a 
Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor 
istorice

5
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1991 Bcmi 2 liviu popescu Aspecte ale condiţionării spaţiu construit-om. 
Creaţia de arhitectură şi răspunsul social

6

1991 Bcmi 2 Sergiu iosipescu Focşanii vremurilor Unirii 8

1991 Bcmi 2 Paul Mihail Biserica Sf. Arhangheli „Soborul Vechi” (1747-
1802) din Chişinău

12

1991 Bcmi 2 Steluţa-Viorica Pisică Măsuri de modernizare a oraşului Galaţi în sec. 
al XIX-lea

17

1991 Bcmi 2 Alexandru Guţu Fotogrametria arhitecturală 22
1991 Bcmi 2 Ioan Mareş Metoda „Aquapol” de eliminare a umidităţii din 

structuri
30

1991 Bcmi 2 Gheorghe Sebestyen Fortificaţiile oraşului Făgăraş din sec. al XVII-
lea

32

1991 Bcmi 2 Georgeta Stoica Henri H. Stahl la a 90-a aniversare 34

1991 Bcmi 2 Aurelian Trişcu intrunirea comitetului consultativ icomoS. 
paris, 27-29 mai 1991

36

1991 Bcmi 2 Georgeta pop Din şedinţele Comisiei Naţionale (martie-mai 
1991)

37

1991 Bcmi 2 Ina Postăvaru Iniţiative ECOVAST pentru satele României 39

1991 Bcmi 2 * * * Protocoale de colaborare încheiate între Direcţia 
Monumentelor Istorice şi instituţii de profil din 
Ungaria, Germania şi Franţa

42

1991 Bcmi 2 cezara mucenic Arhitectura din România în context european. 
Manifestări organizate cu ocazia centenarului 
Societăţii Arhitecţilor Români, 26 februarie -2 
martie 1991

44

1991 Bcmi 2 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

pe marginea Sesiunii de rapoarte asupra 
rezultatelor săpăturilor arheologice, campania 
1990

46

1991 Bcmi 2 Georgeta Stoica dr. d. St. pavlovic, Arhitecture traditionnelle 
des Balkans, Yougoslavie, Athenes, 1990

48

1991 Bcmi 2 Ioan Mareş „Guide technique” nr.1, Chauffage par panneax 
radiants électriques de sol. Direction du 
Patrimoine, Mission technique (janvier 1990)

49

1991 Bcmi 2 Ana Dobjanschi Expoziţia „Icoane româneşti din sec. XVI-
XVIII”

50

1991 Bcmi 2 nicolae Goga Necrolog: Arh. Constantin Joja 57

1991 Bcmi 2 Alexandru Daia curier 60

1991 Bcmi 2 radu Sc. Greceanu „Buletinul Comisiunii Monumentelor 
Istorice” (1908-1945). „Anuarul Comisiunii 
Monumentelor Istorice” (1942-1943). Indici 
bibliografici (III)

62

1991 Bcmi 3 Mihai Sorin Rădulescu Convorbire cu arh. Em. Miclescu 5

1991 Bcmi 3 Ioana Cristache-Panait Biserici de lemn hunedorene. Documente de 
istorie şi artă

10

1991 Bcmi 3 Vasile Oprişan Consideraţii privind „Casa turcească” din 
Timişoara

20

1991 Bcmi 3 Gheorghe Diniţă Repertoriul monumentelor de tehnică populară 
de pe Valea Gurghiului şi a Mureşului Superior

30

1991 Bcmi 3 dan Basarab-nanu pe marginea unor picturi pe lemn din sudul 
moldovei

40
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1991 Bcmi 3 Dan Mohanu Hurezi. O problemă complexă privind 
conservarea patrimoniului artistic post-bizantin. 
Observaţii preliminare

51

1991 Bcmi 3 Ioan Mareş Raport cu privire la umiditatea din ziduri şi 
metode de eliminare

59

1991 Bcmi 3 Ştefan Balş Sfaturi pentru tinerii arhitecţi restauratori 63

1991 Bcmi 3 Andrei Pănoiu Un memoriu adresat de arh. A. Orăscu 
Caimăcăniei Ţării Româneşti în 1848

64

1991 Bcmi 3 radu popa Simpozionul privind moştenirea culturală, 
organizat de Conferinţa pentru Securitate şi 
colaborare în europa (cSce), cracovia, 28 
mai-7 iunie 1991

65

1991 Bcmi 3 Georgeta pop din activitatea cnmaSi 66
1991 Bcmi 3 Georgeta pop Colaborare româno-franceză în domeniul 

restaurării monumentelor istorice
67

1991 Bcmi 3 * * * Protocole de coopération concernant le 
patrimoine architectural

69

1991Bcmi 3 Georgeta pop Conferinţa de presă organizată de DMASI cu 
ocazia încheierii Protocolului de cooperare cu 
Direcţia Patrimoniului din Franţa

70

1991 Bcmi 3 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

moment aniversar la muzeul Satului 71

1991 Bcmi 3 Doina Mândru Simpozionul de la Suceava – Civilizaţia 
moldovenească în secolele XV-XVI

72

1991 Bcmi 3 Ina Postăvaru Simpozionul de la Sibiu – Mărturii semnificative 
ale civilizaţiei săteşti din Transilvania

75

1991 Bcmi 3 Gh. Lanevschi Sesiunea ştiinţifică „Artă şi arhitectură. 
Barocul”, Arad, 4-6 iunie 1991

78

1991 Bcmi 3 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Vizită la Comisia teritorială Oltenia 78

1991 Bcmi 4 Gheorghe Sion Mănăstiri vechi – mănăstiri noi 5
1991 Bcmi 4 Aurelian Trişcu Agapia Veche 7
1991 Bcmi 4 Virgiliu Z. Teodorescu monumentul eroilor pompieri 11
1991 Bcmi 4 E. Kovacs Restauration Problems of Stone Façades in 

Hungary
15

1991 Bcmi 4 Sergiu Selian Bisericile armeneşti din România 16

1991 Bcmi 4 Silvia Păun La valeur de l’architecture populaire roumaine 
authentique

24

1991 Bcmi 4 dan d.ionescu O veche casă bucureşteană în mahalaua 
Dudescului – „Casa Cilibiului”

39

1991 Bcmi 4 Sanda ignat Arhitectul Ştefan Balş despre restaurarea 
monumentelor istorice (interviu)

49

1991 Bcmi 4 Aurelian Trişcu Ziua Porţilor deschise 58
1991 Bcmi 4 Georgeta pop Din şedinţele Comisiei Naţionale (iulie-

septembrie 1991)
74

1991 Bcmi 4 * * * Constiutirea Secţiunii Parcurilor şi Siturilor 
naturale istorice

75

1991 Bcmi 4 adriana Stroe Vizita unor membri ai Comitetului Internaţional 
ICOMOS şi ai Comitetului Naţional German 
ICOMOS în România

76
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1991 Bcmi 4 Georgeta pop Bursieri români ai DMASI în străinătate (1991) 77
1991 Bcmi 4 Cristina Crăciun Simpozionul „Tehnici fotogrametrice şi de 

teledetecţie în ingineria mediului”, Suceava, 
1991

78

1991 Bcmi 4 nicola Gospodinov Cel de-al XIV-lea Simpozion Internaţional al 
CIPA de la Delfi – Grecia

79

1991 Bcmi 4 Sergiu iosipescu misiune de studii la paris, în languedoc, la 
Marsilia şi Lyon

79

1991 Bcmi 4 Gheorghe I. Cantacuzino Colocviul internaţional „Roma e le capitali 
europee dell’archeologia”

86

1991 Bcmi 4 aurelian Stroe Simpozionul international „800 de ani de 
la stabilirea primelor grupuri de saşi în 
Transilvania”, Bucureşti, noiembrie, 1991

87

1991 Bcmi 4 Georgeta Stoica Kikos Kalagrou, Greek Traditional Architecture 
Veroia

90

1991 Bcmi 4 dan nicolae Busuioc- 
von Hasselbach

Din nou despre mănăstirea cisterciană Cârţa în 
legătură cu o contribuţie recentă: THALGOTT  
MICHAEL, Die Zisterzienser von Kerz. 
Zusammenhänge

91

1991 Bcmi 4 Georgeta pop O istorie a Bucureştilor în cărţi poştale ilustrate 95

1991 Bcmi 4 andrei pippidi H.H. Stahl (necrolog) 96

1992 Bcmi 1 paul Binder Catedrala episcopală din Biertan 5

1992 Bcmi 1 peter derer unele aspecte privind conservarea bisericilor-
cetăţi ale saşilor din Transilvania

9

1992 Bcmi 1 Hermann Fabini Biserica-cetate din Biertan 16

1992 Bcmi 1 marina iliescu Consideraţii privind tipologia incintelor de 
apărare ale bisericilor-cetăţi transilvănene

21

1992 Bcmi 1 tereza Sinigalia Pictură, sculptură şi artă decorativă la Biertan 28

1992 Bcmi 1 Anne Heitz Quelques églises fortifiées de France: formes et 
problématique

41

1992 Bcmi 1 peter derer Reciclarea fondului clădit 45
1992 Bcmi 1 Andrei Pănoiu Biserica „Sfântul Nicolae” din Târgu-Jiu. 

portretele ctitorilor
56

1992 Bcmi 1 Gheorghe I. Cantacuzino Cercetări arheologice la fortificaţiile de la 
Hârşova

58

1992 Bcmi 1 corneliu mirescu Hanul Dobrescu din Chiojdu, judeţul Buzău 68
1992 Bcmi 1 Andrei Pănoiu Urmările cutremurului din 1838 71
1992 Bcmi 1 radu popa Comitetul român ICOMOS în anul 1991 79

1992 Bcmi 1 * * * UNESCO – Convenţia Patrimoniului Mondial 81
1992 Bcmi 1 Virgil pop Pentru o istorie a artei româneşti – Convorbire 

cu academicianul Virgil Vătăşianu cu prilejul 
împlinirii vârstei de 90 de ani

83

1992 Bcmi 1 cezara mucenic lista contractelor dmaSi, 1991 87
1992 Bcmi 1 Ştefan Petre Organizaţia “Tineretul şi patrimonial” 114
1992 Bcmi 1 aurelian Stroe aventuri în orient. adrian Silvan ionescu, Artă 

şi document. Arta documentaristică în România 
secolului al XIX-lea, ed. meridiane, 1990

115
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1992 Bcmi 2 cnmaSi cazul alba-iulia 5
1992 Bcmi 2 * * * Expoziţia “Monumentele României”, 1977-1989 9

1992 Bcmi 2 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Masa rotundă “Monumentele României după 
198”

35

1992 Bcmi 2 corina popa Elemente de morfologie otomană din Ţara 
Românească (sec. XVI-XVII)

37

1992 Bcmi 2 Luminiţa Dumitriu Evoluţia fostei mănăstiri Cobia (judeţul 
Dâmboviţa) în lumina cercetărilor arheologice

54

1992 Bcmi 2 Florea pavel mircea Identificarea unei pietre de mormânt de la 
începutul secolului al XVII-lea

66

1992 Bcmi 2 Varvara ionescu restaurarea picturii la biserica de lemn din 
Techirghiol

68

1992 Bcmi 2 radu Boroianu comunicat al ministerului culturii 85
1992 Bcmi 2 cezara mucenic Din şedinţele CNMASI 86

1992 Bcmi 2 * * * Acordul Comitetului româno-maghiar pentru 
monumente, ansambluri şi situri istorice

87

1992 Bcm i 2 Georgeta pop Conferinţă de presă 89
1992 Bcmi 2 Elisabeta Ancuţa-

Ruşinaru
Restaurarea ansamblului Cotroceni – artă şi 
meşteşug

91

1992 Bcmi 2 Georgeta pop Zilele arhitecturii şi urbanismului la Cluj, 8-10 
aprilie 1992

91

1992 Bcmi 2 adrian Silvan ionescu Szathmari – fotograf 93

1992 Bcmi 2 daniela marcu Ars Transilvaniae, 1/1991 95

1992 Bcmi 3 aurelian Stroe Câmpulung – un oraş ameninţat 5

1992 Bcmi 3 radu popa Muzeul Satului – Un caz viu sau dosar de 
arhivă ?

8

1992 Bcmi 3 * * * Din dosarul “Muzeul Satului” 10

1992 Bcmi 3 Andrei Pănoiu Frescele de la Biserica Goranu 19

1992 Bcmi 3 Gheorghe I. Cantacuzino Cercetări arheologice la mănăstirea Govora 21

1992 Bcmi 3 eugenia Greceanu Valori urbanistice şi arhitecturale ale oraşului 
Constanţa văzute de arhitectul Dan Corneliu

35

1992 Bcmi 3 Gheorghe Vecerdea Constanţa. Particularităţi arhitecturale în 
evoluţia oraşului modern

40

1992 Bcmi 3 Sergiu nistor asupra unor sisteme de inventariere a 
patrimoniului cultural imobiliar

42

1992 Bcmi 3 Andrei Pănoiu Moşii, sate, târguri şi oraşe. I. Râmnicul-Vâlcea 46

1992 Bcmi 3 * * * Legea monumentelor, ansamblurilor şi siturilor 
istorice (proiect)

60

1992 Bcmi 3 eugenia Greceanu Definiţiile termenilor folosiţi în Legea 
monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice

69

1992 Bcmi 3 * * * regulament de organizare a comisiilor zonale a 
monumentelor ansamblurilor şI siturilor istorice

73

1992 Bcmi 3 * * * Protocolul de colaborare încheiat între Comisia 
Naţională şi Direcţia Muzeelor şi Colecţiilor şi 
Comisia Naţională şi Direcţia Monumentelor, 
Ansamblurilor şi Siturilor Istorice

76

1992 Bcmi 3 cezara mucenic Din şedinţele CNMASI 78
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1992 Bcmi 3 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

din activitatea comisiei zonale Banat 80

1992 Bcmi 3 adriana Stroe Vizită la DMASI 82

1992 Bcmi 3 T. O. Gheorghiu Crearea “Comisiei de istoria oraşelor din 
România“ şi sesiunea de comunicări “Istoria 
oraşelor în cercetările istoriografice româneşti”

83

1992 Bcmi 3 daniela marcu Cea de-a XXVI-a Sesiune naţională de rapoarte 
privind rezultatele cercetărilor arheologice din 
anul 1991, Iaşi, 15-17 mai 1992

84

1992 Bcmi 3 Viorica Pisică Simpozionul “Aspecte specifice ale restaurării 
monumentelor istorice şi de arhitectură din 
judeţul Galaţi“ (Galaţi, 21 mai 1992)

86

1992 Bcmi 3 daniela marcu Ephemeris Napocensis, nr.1/91 87

1992 Bcmi 4 peter derer Reciclarea fondului clădit (II) 5
1992 Bcmi 4 oliver Velescu Remember: demolările. Reflecţii la un centenar 16

1992 Bcmi 4 Andrei Pănoiu Monumente dispărute: Biserica de lemn din 
satul Feţeni, comuna Goranu, judeţul Vâlcea

21

1992 Bcmi 4 tereza Sinigalia Model şi interpretare în arhitectura monastică 
din Ţara Românească la mijlocul secolului al 
XVIII-lea

23

1992  Bcmi 4 Gheorghe I. Cantacuzino Aspecte ale cercetării arheologice a oraşului 
medieval din Ţara Românească

29

1992 Bcmi 4 T. O. Gheorghiu Elemente de compoziţie spaţială şi 
funcţionalitate urbanistică la începuturile 
oraşelor medievale româneşti extracarpatice

34

1992 Bcmi 4 Andrei Pănoiu Moşii, sate, târguri şi oraşe. II. Târgu-Jiu 61

1992 Bcmi 4 *** Convenţia pentru salvarea patrimoniului 
architectural al Europei

73

1992 Bcmi 4 *** Convenţia Europeană pentru protectţia 
patrimoniului arheologic

76

1992 Bcmi 4 Doina Mândru Conferinţă de presă la DMASI 80

1992 Bcmi 4 cezara mucenic Raport de deplasare la Györ (Ungaria), 3-5 iunie 
1992

80

1992 Bcmi 4 Georgeta pop Simpozionul “principii de consolidare 
antiseismică a monumentelor istorice”, 
Târgovişte, 3-5 iunie 1992

82

1992 Bcmi 4 Aurelian Trişcu Duminică 20 septembrie. Ziua monumentelor – 
Ziua Porţilor deschise

83

1992 Bcmi 4 * * * lista monumentelor propuse de dmaSi 84
1992 Bcmi 4 Georgeta pop Ziua monumentelor 85
1992 Bcmi 4 Sanda Voiculescu Necrolog – Profesorul Grigore Ionescu 87
1993 Bcmi 1-2 radu popa Monumente, ansambluri şi situri istorice din 

România - între Centrul şi Sud-Estul Europei
5

1993 Bcmi 1-2 peter derer Reciclarea fondului clădit (III) 8
1993 Bcmi 1-2 cezara mucenic Raportul dintre noile lăcaşuri de cult şi 

monumentele istorice
20

1993 Bcmi 1-2 Andrei Pănoiu Biserica de lemn din Glodeni, judeţul Gorj 22
1993 Bcmi 1-2 Gh. I. Cantacuzino Cercetări arheologice din incinta fostei mânăstiri 

Mărcuţa
26
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1993 Bcmi 1-2 Anca Brătuleanu, Liviu 
Brătuleanu

Curtea de la Sâmbureşti 35

1993 Bcmi 1-2 Emil Crişan Restaurarea casei Hermes din Sibiu 39

1993 Bcmi 1-2 Petre Munteanu-Beşliu Cercetări arheologice la casa Hermes din Sibiu 43
1993 Bcmi 1-2 Cristina Crăciun Completări şi îndreptări la Lista siturilor 

arheologice din Dobrogea (I)
51

1993 Bcmi 1-2 Gabor Winkler Lucrări de restaurare în aşezări istorice din 
Ungaria de vest (traducere şi adaptare de 
daniela marcu)

54

1993 Bcmi 1-2 Ioan Mareş Mic îndrumar pentru studiul umidităţii în ziduri 
(ii)

61

1993 Bcmi 1-2 dan  d. ionescu Despre planificarea urbană şi ocrotirea 
patrimoniului în Israel – convorbire cu arhitectul 
Joe Sevitzky consemnată de Dan Ionescu

77

1993 Bcmi 1-2 Andrei Pănoiu Moşii, sate, tîrguri şi oraşe. III. Târgu-Neamţ 80

1993 Bcmi 1-2 marina iliescu Arhitectul Günther Schuler la 88 de ani – 
interviu realizat de marina iliescu

90

1993 Bcmi 1-2 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

activitatea dmaSi în perioada 1990-1992 94

1993 Bcmi 1-2 cezara mucenic Din şedinţele DMASI, iulie-decembrie 1992 96

1993 Bcmi 1-2 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Cum sunt apărate monumentele istorice ? – 
conferinţă de presă la DMASI

100

1993 Bcmi 1-2 adriana Stroe, raluca 
Verussi, cristina 
ionescu, aurelian Stroe

Sesiunea aniversară, Bucureşti, 29-31 octombrie 
1992

103

1993 Bcmi 1-2 marina iliescu Colocviul “Protecţia monumentelor şi 
patrimoniului lor artistic împotriva delictelor şi 
distrugerilor voluntare”, Anvers, 3-6 noiembrie 
1992

106

1993 Bcmi 1-2 daniela marcu Colocviul “Burg şi modernitate”, Bistriţa, 26-27 
noiembrie 1992

106

1993 Bcmi 1-2 ioan George andron Sesiunea naţională de etnologie şi muzeologie 
etnologică, Bran, 1-3 decembrie 1992

108

1993 Bcmi 1-2 adriana Stroe Monuments Historiques, nr.182, iulie-august 
1992

109

1993 Bcmi 1-2 cristina ionescu Historic Preservation, martie-aprilie 1992 110

1993 Bcmi 1-2 camelia Sandor Conseil de l’Europe. Assemblée parlamentaire, 
februarie 1992

110

1993 Bcmi 1-2 Adrian Ioniţă Ephemeris Napocensis, ii, 1992 111

1993 Bcmi 1-2 daniela marcu Ars Transilvaniae, ii, 1992 113

1993 Bcmi 1-2 Sergiu iosipescu un mare ardelean: dr. radu popa (necrolog) 115

1993 Bcmi 3-4 T. O. Gheorghiu Despre Iaşi (ce a fost, ce este, ce ar putea fi) 5

1993 Bcmi 3-4 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

“În Bucureşti nu-mi regăsesc amintirile”  - 
interviu cu Alexandru Ciorănescu

12

1993 Bcmi 3-4 Andrei Pănoiu Biserica de lemn din Bibeşti, judeţul Gorj 14

1993 Bcmi 3-4 Anca Brătuleanu Curtea din Balaci, judeţul Teleorman, sfârşitul 
secolului al XVII-lea

17

1993 Bcmi 3-4 Gh. I. Cantacuzino Sondajele arheologice de la conacul Rosetti-Balş 
din Pribeşti

23
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1993 Bcmi 3-4 Sergiu iosipescu, G.m. 
cantacuzino

Parcul şi palatul brâncovenesc de la Mogoşoaia 
– memoriu pentru reconstituirea integrală a 
sitului

29

1993 Bcmi 3-4 daniela marcu Complexul roman de la Bumbeşti 32

1993 Bcmi 3-4 Ion Scheletti Contribuţie la cunoaşterea arhitecturii bisericilor 
româneşti din zid din judeţul Cluj

39

1993 Bcmi 3-4 Ruxandra Nemţeanu Inventaire architectural du village de Micşuneşti 47

1993 Bcmi 3-4 Sergiu nistor Sistemul european de inventariere a 
patrimoniului cultural

51

1993 Bcmi 3-4 Andrei Pănoiu Moşii, sate, târguri şi oraşe. IV.Construirea unui 
oraş liber numit Turnu-Măgurele

53

1993 Bcmi 3-4 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Sesiunea de comunicări « Arta în spaţiul 
românesc », Bucureşti, 25-26 mai 1993

62

1993 Bcmi 3-4 aurelian Stroe Sesiunea de comunicări “Cercetări privind 
patrimoniul cultural săsesc din Transilvania”, 
Cluj, octombrie, 1993

62

1993 Bcmi 3-4 Dan Kissilievici Misiunea Apostolache 64

1993 Bcmi 3-4 Doina Mândru raport privind misiunea uneSco la probota 65

1993 Bcmi 3-4 Elisabeta Ancuţa-
Ruşinaru

Călătorie documentară în judeţul Vâlcea 68

1993 Bcmi 3-4 adriana Stroe Colaborare româno-germană 70

1993 Bcmi 3-4 aurelian Stroe Ion Băcănaru, Gh. Iacob, Harta schiturilor 
şi a mânăstirilor din România, Ed. Fundaţia 
anastasia, 1993

70

1993 Bcmi 3-4 Ana Bârcă Muzeul westfalic în aer liber de la Detmold, 
Germania

71

1993 Bcmi 3-4 daniela marcu Muzeul Internaţional al Ceramicii de la Faenza 74

1993 Bcmi 3-4 Viorica Pisică Expoziţie la Galaţi 75

1993 Bcmi 3-4 Virgil pop Virgil Vătăşianu (necrolog) 76

1994 Bcmi 1-4 Sergiu nistor Reabilitarea vechilor cartiere - între metodologie 
şi strategie

5

1994 Bcmi 1-4 adina nanu O fărădelege – Repictarea bisericii Bălteni, 
judeţul Dâmboviţa

7

1994 Bcmi 1-4 Gheorghe I. Cantacuzino Cercetări arheologice la mănăstirea Polovragi 11

1994 Bcmi 1-4 daniela marcu Şantierul arheologic de la Drăuşeni 19
1994 Bcmi 1-4 Florin dobrescu Architecture et paysage des églises fortifiées de 

Transylvanie
25

1994 Bcmi 1-4 adriana Stroe, aurel 
Stroe

Localitatea Cincu; judeţul Braşov – Propuneri 
pentru impunerea calităţii de zonă protejată

32

1994 Bcmi 1-4 Ioan Mareş Sisteme de încălzire a bisericilor 43

1994 Bcmi 1-4 Andrei Pănoiu Moşii, sate, târguri şi oraşe. V. Brăila 49

1994 Bcmi 1-4 oliver Velescu Un concurs de pictură din anul 1904. Documente 
inedite privind istoria restaurării murale

61

1994 Bcmi 1-4 cezara mucenic activitatea cnmaSi în anul 1993 77
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1994 Bcmi 1-4 adriana Stroe Vizita delegaţiei ICOMOS german la DMASI 79

1994 Bcmi 1-4 daniela marcu Seminarul internaţional “Protejarea şi punerea 
în valoare a siturilor arheologice”, Dijon, 13-21 
septembrie 1993

80

1994 Bcmi 1-4 raluca Verussi, cristina 
Vărzaru

Simpozionul “Teoria şi practica reabilitării 
monumentelor istorice”, Tuşnad, 21-26 februarie 
1994

81

1994 Bcmi 1-4 Sergiu iosipescu Expoziţia “Zsàmbek  - Restaurarea bisericii şi a 
mănăstirii premontreene”, februarie 1994

82

1994 Bcmi 1-4 adriana Stroe Ars Transilvaniae, t. 3/1993 84

1994 Bcmi 1-4 Vlad Bulat Materiale de istorie şi muzeografie, T. XI/1992 85

1994 Bcmi 1-4 daniela marcu Marie Claire Berduçon, La consérvation en 
archéologie, paris, ed. masson, 1990

86

1994 Bcmi 1-4 Sergiu iosipescu dinu c. Giurescu: Distrugerea trecutului 
României, Bucureşti, 1994

88

1994 Bcmi 1-4 andrei pippidi Ioan Opriş: Comisiunea Monumentelor Istorice, 
Ed. Enciclopedică, 1994

89

1994 Bcmi 1-4 Sanda ignat Ştefan Balş (necrolog) 91
1994 Bcmi 1-4 Alexandru Ligor, 

anellise ilinca, iuliu 
Şerban

Inventarul fondului CMI din arhiva DMASI 
(partea i, a-B)

92

1995 Bcmi 1-2 Sergiu iosipescu Comisiunea Monumentelor Istorice şi peisajul 
istoric

5

1995 Bcmi 1-2 Anca Brătuleanu Ipoteze. De la “Albumele de modele” la 
reşedinţele brâncoveneşti

7

1995 Bcmi 1-2 oliver Velescu Uşile unui iconostas bănăţean de la începutul 
secolului al XIX-lea

12

1995 Bcmi 1-2 Liviu Brătuleanu propuneri de punere în valoare a unui 
patrimoniu ameninţat cu dispariţia – bisericile cu 
pictură exterioară din zona colinară a Valahiei

32

1995 Bcmi 1-2 Dan Căceu Pictură murală de la biserica Sf. Gheorghe din 
Beregsăul Mare, jud. Timiş

38

1995 Bcmi 1-2 marina iliescu aspecte legate de restaurarea unui ansamblu de 
arhitectură civilă din epoca Renaşterii – case din 
Piaţa Primăriei Braşov, nr. 15-16

38

1995 Bcmi 1-2 Hanna Derer Evaluarea patrimoniului arhitectural. Studiu de 
caz: Bucureşti

49

1995 Bcmi 1-2 petre oprea Sculpturi decorative de pe clădiri bucureştene de 
la începutul veacului XX

55

1995 Bcmi 1-2 Teodora Speranţia 
-diaconescu, adrian-
Silvan ionescu, lucian 
Maşek, Alexandru 
Seferovici

Repertoriul monumentelor de for public şi 
funerare ale sculptorilor Storck existente în 
Bucureşti şi în teritoriul aferent (partea I)

60

1995 Bcmi 1-2 eugenia Greceanu Reluarea activităţii de protecţie a monumentelor 
istorice din România după desfiinţarea în 1948 a 
comisiunii monumentelor istorice

87

1995 Bcmi 1-2 eugenia Greceanu Procesele-verbale ale şedinţelor de avizare 
organizate de comitetul de Stat pentru 
Arhitectură şi Construcţii, cu începere din 1952

91
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1995 Bcmi 1-2 cezara mucenic activitatea cnmaSi în 1993, partea a ii-a 96

1995 Bcmi 1-2 Elisabeta Ruşinaru Muzeul Gorjului la 100 de ani, Târgu-Jiu, 6-8 
octombrie 1994

101

1995 Bcmi 1-2 marina iliescu Sesiunea anuală a restauratorilor din Austria, 
Graz, septembrie 1994

102

1995 Bcmi 1-2 Elisabeta Ruşinaru Buletin Informativ, nr. 4-5/1993 104

1995 Bcmi 3-4 peter derer Intervenţiile pe clădiri şi statutul de monument 9

1995 Bcmi 3-4 Sanda Voiculescu Dilemele restaurării. Între conservare integrală şi 
compromisurile necesare

11

1995 Bcmi 3-4 Liviu Brătuleanu Cuhnia de la Broşteni. O particularitate în 
boltirea monumentelor istorice din Ţara 
Românească

16

1995 Bcmi 3-4 Hanna Derer Despre activitatea de construcţii în Sibiul 
secolului al XVIII-lea

21

1995 Bcmi 3-4 Petre Munteanu-Beşliu Cetatea medievală de la Sadu 36

1995 Bcmi 3-4 dan ionescu Arcul de Triumf din Bucureşti 45

1995 Bcmi 3-4 Teodora Speranţia – 
diaconescu, adrian-
Silvan ionescu, lucian 
Maşek, Alexandru 
Seferovici

Repertoriul monumentelor de for public şi 
funerare ale sculptorilor Storck existente în 
Bucureşti şi în teritoriul aferent. Monumente de 
for public (II)

62

1995 Bcmi 3-4 adriana Stroe, aurelian 
Stroe

Valchid-Waldhüten 122

1995 Bcmi 3-4 Florin dobrescu Necesitatea organizării unui serviciu de evidenţă 131

1995 Bcmi 3-4 eugenia Greceanu Procesele verbale ale Şedinţelor de avizare 
organizate de comitetul de Stat pentru 
Arhitectură şi Construcţii, 1953

139

1996 BCMI 1-2 adriana Stroe Valoarea de monument istoric a satelor din zona 
de colonizare săsească din Transilvania

5

1996 BCMI 1-2 adriana Stroe Proiectul comun româno-german de inventariere 
a patrimoniului cultural-artistic al localităţilor de 
colonizare săsească din Transilvania

9

1996 BCMI 1-2 corina popa Arhitectura rurală şi arhitectura de tip urban în 
Râşnov şi Cristian (jud.Braşov) între 1820-1910

10

1996 BCMI 1-2 monica lotreanu Semnalarea unor elemente specifice arhitecturii 
orăşeneşti în fondul rezidenţial al comunei 
Biertan

24

1996 BCMI 1-2 corina popa Consideraţii privind tipologia pivniţelor din 
Biertan

35

1996 BCMI 1-2 Ruxandra Beldiman Tipologii de gospodării din satul Richiş 45

1996 BCMI 1-2 cecilia teodoru Sisteme constructive ale şarpantelor în 
localităţile Râşnov şi Cristian

53

1996 BCMI 1-2 Ruxandra Beldiman Râşnov. Fişă de localitate 57
1996 BCMI 1-2 adriana Stroe, aurelian 

Stroe
Prejmer-Tartlau. Fişă de inventariere monumente 72

1996 BCMI 1-2 adriana Stroe, aurelian 
Stroe

Prejmer – Biserica Ortodoxă 84
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1996 BCMI 1-2 adriana Stroe, aurelian 
Stroe

Prejmer. Şcoala 86

1996 BCMI 1-2 adriana Stroe, aurelian 
Stroe

Prejmer. Gospodărie 87

1996 BCMI 1-2 adriana Stroe, aurelian 
Stroe

Prejmer. Gospodărie 88

1996 BCMI 1-2 adriana Stroe, aurelian 
Stroe

Prejmer. Casă 89

1996 BCMI 1-2 adriana Stroe, aurelian 
Stroe

Prejmer. Ansamblu moară de apă cu locuinţă 90

1996 BCMI 1-2 adriana Stroe, aurelian 
Stroe

Prejmer. Cimitir evanghelic 91

1996 BCMI 1-2 eugenia Greceanu Reluarea activităţii de protecţie a monumentelor 
istorice din România după desfiinţarea în 1948 
a comisiunii monumentelor istorice. procesele 
verbale ale Şedinţelor de avizare organizate 
de Comitetul de Stat pentru Arhitectură şi 
Construcţii cu începere din 1952 (partea a III-a)

92

1996 BCMI 1-2 oliver Velescu indicele proceselor verbale ale comisiei de 
avizare a CSCAS, 1952-1967

98

1996 BCMI 1-2 corina popa Salonul internaţional al patrimoniului – 
conservare, restaurare, reconstituire, Paris, 6-9 
aprilie 1995

112

1996 BCMI 1-2 Liviu Brătuleanu Cursurile Universităţii de vară pentru 
monumente istorice, eger, ungaria

113

1996 BCMI 1-2 cristina ionescu Ziua Porţilor Deschise, septembrie 1995 114

1996 BCMI 1-2 a. Stroe Simpozion româno-german, Sibiu, 3-5 
noiembrie 1995

115

1996 BCMI 1-2 Liviu Brătuleanu Atelierul “Patrimoniul arhitectural în zone 
seismice”, Bucureşti, 3-5 noiembrie 1995

116

1996 BCMI 1-2 adriana Stroe Topografia monumentelor din Transilvania, vol. 
i

117

1996 BCMI 1-2 Viorica Pisică Expoziţia “Galaţii în imagini de epocă” 117

1996 BCMI 1-2 andrei pippidi Constantin Bălan, Inscripţii medievale şi din 
epoca modernă a României. Judeţul istoric 
Argeş, sec. XIV - 1848

118

1996 BCMI 1-2 Constantin Chirculescu Expoziţie comemorativă. Arta lui Nicolai 
Georgescu îşi omagiază autorul la Bucureşti

119

1996 BCMI 1-2 Sergiu dinculescu Expoziţie comemorativă. Nostalgie la o torţă 
(nicolai Georgescu)

120

1996 BCMI 3-4 Sergiu nistor Operaţiuni complexe de reabilitare a 
patrimoniului arhitectural în centre istorice

5

1996 BCMI 3-4 peter Bugod Le Cardo de Jérusalem - intégration et 
restauration

23

1996 BCMI 3-4 marina iliescu Cetatea Făgăraş - restaurare şi punere în valoare 32

1996 BCMI 3-4 irina popa Les peintures murales du Pays du Zarand au 
début du XV-ème siècle. Considération sur la 
technique de la peinture murale

38

1996 BCMI 3-4 Petre Munteanu-Beşliu Cercetări arheologice la biserica nobiliară, astăzi 
dispărută, de la Dumbrăveni, judeţul Sibiu

49
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1996 BCMI 3-4 petre oprea Clădiri din Bucureşti cu sculpturi decorative pe 
faţade (II)

58

1996 BCMI 3-4 eugenia Greceanu Procesele verbale ale Şedinţelor de avizare 
organizate de comitetul de Stat pentru 
arhitectură şi construcţii, partea a IV-a, mai-iulie 
1953

68

1996 BCMI 3-4 Sergiu nistor Patrimoniul românesc în contextul 
reglementărilor internaţionale ale protecţiei 
patrimoniului cultural

84

1996 BCMI 3-4 andrei pippidi Legea monumentelor istorice - proiect pregătit 
pentru Societatea Academică din România

89

1996 BCMI 3-4 marius porumb Raport asupra participării delegaţiei Comitetului 
Naţional Român la cea de-a XI-a Adunare 
Generală ICOMOS, Sofia, 5-9 octombrie 1996

91

1996 BCMI 3-4 Alexandru Avram, Ioan 
Bucur

aspecte privind ocrotirea monumentelor istorice 
în judeţul Sibiu în perioada 1990-1996

93

1996 BCMI 3-4 Dukret Geza Activitatea Comitetului pentru protecţia 
monumentelor istorice şi a locurilor 
comemorative din Crişana şi Banat

96

1996 BCMI 3-4 marina iliescu Destinul locuinţelor nobiliare central est-
europene. Simpozionul internaţional de la 
Tuşnad, martie 1996

97

1996 BCMI 3-4 Liviu Brătuleanu Posibilităţi de integrare a patrimoniului cultural 
românesc în programele intinerariilor culturale 
ale Consiliului Europei. Realităţi şi perspective

101

1996 BCMI 3-4 Liviu Brătuleanu Simpozionul şi expoziţia “Principesa Martha 
Bibescu între arhitectură şi literatură”, 18-21 
octombrie 1996

105

1996 BCMI 3-4 Liviu Brătuleanu Primul seminar internaţional dedicat reabilitării 
patrimoniului arhitectural din România, 
Bucureşti, World Trade Center, 28-29 noiembrie 
1996

108

1996 BCMI 3-4 *** Sentimentul federal, prezentarea tezei de 
doctorat a lui Alexandru Cornescu, Bucureşti, 
ianuarie 1997

109

1996 BCMI 3-4 marina iliescu Expoziţia U.N.R.M.I. “Restaurarea 
monumentelor istorice din România”

111

1996 BCMI 3-4 Iuliu Şerban Inventarul fondului CMI din arhiva DMI, partea 
a ii-a (c)

112

1997 Bcmi 1-4 Petre Munteanu-Beşliu Primăria Veche - 500 de ani din istoria Sibiului 5

1997 Bcmi 1-4 Hermann Fabini Vechea Primărie sibiană 6

1997 Bcmi 1-4 irmgard Sedler Tavanul casetat din Primăria Veche - mărturie 
a dorinţei de reprezentaţie socială a burgheziei 
transilvănene la sfârşitul secolului al XVII-lea

22

1997 Bcmi 1-4 Olga Beşliu Reprezentări grafice ale Primăriei Vechi din 
Cabinetul de stampe al Muzeului Brukenthal

28

1997 Bcmi 1-4 liliana popa Două documente despre amenajări la Primăria 
Veche în secolul al XIX-lea

31

1997 Bcmi 1-4 ioan albu Die Inschriften am Hermannstädter Alten 
Rathaus

32
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1997 Bcmi 1-4 Oltea Dudău egregius magister camerarius urbis cibiniensis 
Thomas Altemberger

36

1997 Bcmi 1-4 Ioan Hapca Sibiu - Date geomorfologice şi geologice 38

1997 Bcmi 1-4 Petre Munteanu-Beşliu Cercetări arheologice de la Primăria Veche din 
Sibiu

39

1997 Bcmi 1-4 Thomas Nägler, Martin 
rill, petre munteanu-
Beşliu

Primăria Veche - Turnul de locuit 50

1997 Bcmi 1-4 Petre Munteanu-Beşliu Groapa cu gunoaie arse de la Primăria Veche 55

1997 Bcmi 1-4 Horst Klusch Keramikfunde aus den 17. und 18. Jahrhundert 
im Alten Rathaus von Hermannstadt

59

1997 Bcmi 1-4 Silvia Galea Ceramică modernă descoperită la Primăria 
Veche, Sibiu - Analiza statistică

66

1997 Bcmi 1-4 S. Luca, N. Boroffka noi descoperiri preistorice din Sibiu 75
1997 Bcmi 1-4 Livia Bucşă, Alexandru 

dobrescu
Analiza fragmentelor osoase descoperite în 
groapa de gunoi de la Primăria Veche din Sibiu

79

1997 Bcmi 1-4 Petre Munteanu-Beşliu Cercetări inter- şi multidisciplinare de la 
Primăria Veche din Sibiu: stadiu şi perspective

81

1997 Bcmi 1-4 agata olariu Characterization of the Fourteenth-Century Bell-
Casting Pit from the Old Town Hall in Sibiu, 
romania

89

1997 Bcmi 1-4 n. deac, m. Guttmann, 
V. ciuntu

Primăria Veche: analiza probelor de mortar 94

1997 Bcmi 1-4 dan Botezatu Expertiza paleoantropologică asupra 
materialelor osteologice descoperite în curtea 
mică a Primăriei Vechi

98

1997 Bcmi 1-4 eugenia Greceanu Procesele-verbale ale Şedinţelor de avizare 
organizate de comitetul de Stat pentru 
Arhitectură şi Construcţii

99

1997 Bcmi 1-4 cezara mucenic Noua Comisie Naţională a Monumentelor 
istorice

113

1997 Bcmi 1-4 daniela enescu Simpozionul ştiinţific internaţional de teoria 
şi practica reabilitării monumentelor istorice, 
Tuşnad, 16-23 martie 1997

115

1997 Bcmi 1-4 daniela popescu Conferinţa “Notre Diversité Créatrice” asupra 
Raportului Comisiei mondiale pentru cultură şi 
dezvoltare, Jablona (Polonia), 6-7 mai 1997

118

1997 Bcmi 1-4 marina iliescu Simpozionul culturii renascentiste “castele din 
secolele XV-XVII din partea estică a bazinului 
carpatin”, Sárospatak (Ungaria), 1-6 octombrie 
1997

119

1997 Bcmi 1-4 Valeriu-Eugen Drăgan Andrei Pănoiu, Arhitectura tradiţională 
gorjeană

120

1997 Bcmi 1-4 Iuliu Şerban Inventarul Fondului CMI din arhiva DMI (III, 
D-H)

122

1998 Bcmi 1-2 Sergiu nistor Sensul şi rolul juridic al documentelor 
internaţionale

11

1998 Bcmi 1-2 cezara mucenic, 
Mariana Niţelea

Lista principalelor Carte şi Convenţii europene 
şi internaţionale

12
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1998 Bcmi 1-2 Mariana Niţelea, Sergiu 
nistor

Norme juridice internaţionale ratificate de 
România până în prezent

13

1998 Bcmi 1-2 cezara mucenic, 
Mariana Niţelea

Carte internaţionale şi europene privind 
protejarea monumentelor istorice - istoric şi 
evoluţia conceptelor

14

1998 Bcmi 1-2 Rodica Crişan Metodă de analiză şi decizie în reabilitarea 
clădirilor, pe baza conceptului de performanţă

16

1998 Bcmi 1-2 Mircea Crişan Stabilirea tipului de intervenţie în restaurarea 
structurală

20

1998 Bcmi 1-2 *** Convenţia de la Haga, privind protejarea 
patrimoniului cultural în caz de conflict armat, 
1954

25

1998 Bcmi 1-2 *** Carta de la Veneţia privind conservarea şi 
restaurarea monumentelor istorice, 1964

39

1998 Bcmi 1-2 *** Convenţia privind patrimoniul cultural şi natural 
mondial, uneSco, 1972 (trad. Sergiu nistor)

41

1998 Bcmi 1-2 *** Carta europeană a patrimoniului arhitectural, 
amsterdam, 1975

48

1998 Bcmi 1-2 *** Declaraţia de la Amsterdam, 1975 (trad. Rodica 
Crişan)

50

1998 Bcmi 1-2 *** Carta turismului cultural, ICOMOS, 1976 55

1998 Bcmi 1-2 *** Carta de la Florenţa, ICOMOS, 1982 57

1998 Bcmi 1-2 *** Convenţia de la Granada privind salvgardarea 
patrimoniului arhitectural european, Consiliul 
Europei, 1985 (trad. Rodica Crişan)

60

1998 Bcmi 1-2 *** Carta de la Toledo privind conservarea oraşelor 
şi zonelor istorice, ICOMOS, 1986 (trad. Sergiu 
nistor)

64

1998 Bcmi 1-2 *** Carta de la Washington privind salvgardarea 
oraşelor istorice, ICOMOS, 1987 (trad. Rodica 
Crişan)

66

1998 Bcmi 1-2 *** carta de la Bura, icomoS, 1987 68

1998 Bcmi 1-2 *** Carta de la Lausanne, pentru protecţia şi 
gestiunea patrimoniului arheologic, ICOMOS, 
1990 (trad. Ioana Bogdan Cătăniciu)

81

1998 Bcmi 1-2 *** Convenţia de la La Valetta - revizuită -, Consiliul 
Europei pentru protejarea patrimoniului 
arheologic european, 1985-1986

84

1998 Bcmi 1-2 *** Carta de la Sofia privind protecţia patrimoniului 
subacvatic, ICOMOS, 1996

88

1998 Bcmi 1-2 *** Convenţia UNIDROIT privind bunurile culturale 
furate sau exportate ilicit, Consiliul Europei

92

1998 Bcmi 1-2 *** Cartele italiene de restaurare (Rodica Crişan) 98

1998 Bcmi 1-2 *** Convenţia de la New Delhi, recomandări 
definind principiile internaţionale de aplicat în 
domeniul săpăturilor arheologice, UNESCO, 
1956 (trad. Ioana Bogdan Cătăniciu)

110

1998 Bcmi 1-2 *** Recomandări referitoare la protejarea bunurilor 
culturale periclitate de lucrări publice sau private 
- extrase - UNESCO, 1968 (selecţie şi traducere 
Sergiu nistor)

115
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1998 Bcmi 1-2 *** Recomandări referitoare la protecţia la nivel 
naţional a patrimoniului cultural şi natural, 
extrase, UNESCO, 1972 (selecţie şi trad. Sergiu 
nistor)

117

1998 Bcmi 1-2 *** Recomandări referitoare la protejarea şi rolul 
contemporan al zonelor istorice - exrase - 
UNESCO, Nairobi, 1976 (selecţie şi trad. Sergiu 
nistor)

119

1998 Bcmi 1-2 Mariana Niţelea “Împreună pentru protecţia monumentelor” - 
masă rotundă organizată la sediul GDS, aprilie 
1998

125

1998 Bcmi 1-2 eugenia Greceanu Procesele-verbale ale Şedinţelor de avizare 
organizate de comitetul de Stat pentru 
Arhitectură şi Construcţii, partea a VI-a

126

1998 Bcmi 1-2 Liliana Roşiu Patrimoniul universal. Natura şi cultura protejate 
de UNESCO. Europa Centrală şi de Nord, ed. 
Schei, Braşov

143

1998 Bcmi 1-2 Iuliu Şerban Inventarul fondului CMI din arhiva DMI ( I – L) 145

1998 Bcmi 3-4 cornelia Stoica Istoricul legislaţiei privind ocrotirea 
patrimoniului arheologic imobil şi mobil, cu 
privire specială la secolul al XIX-lea

7

1998 Bcmi 3-4 Thomas Naegler, Petre 
Munteanu-Beşliu

Fortificaţii medievale la marginea voievodatului 
Transilvaniei: Cetatea de la Răşinari, jud. Sibiu

13

1998 Bcmi 3-4 Liviu Brătuleanu Les Koulas de Roumanie, XVI-ème - XVIII-ème 19

1998 Bcmi 3-4 petre oprea Sculpturi decorative de pe clădiri bucureştene de 
la sfârşitul veacului al XIX-lea şi începutul celui 
următor ( III)

24

1998 Bcmi 3-4 Laurenţiu T. Spoială Consolidări de biserici - probleme specifice 39

1998 Bcmi 3-4 eugenia Greceanu Procesele verbale ale Şedinţelor de avizare 
organizate de comitetul de Stat pentru 
Arhitectură şi Construcţii, partea a VI-a, nov.-
dec., 1953 

47

1998 Bcmi 3-4 Liviu Brătuleanu Prezenţe româneşti - Salonic 1997 63

1998 Bcmi 3-4 Vasile Crişan, Alexe 
tatu

Sinteza lucrărilor colocviului “Sibiu - confluenţe 
europene”, 12-15 mai 1998 

70

1998 Bcmi 3-4 Petre Munteanu-Beşliu Un punct de vedere critic asupra lucrărilor 
colocviului “Sibiu - confluenţe europene” 

72

1998 Bcmi 3-4 marin neagu A XXXII-a Sesiune anuală de rapoarte 
arheologice, Călăraşi, 20-24 mai 1998 

74

1998 Bcmi 3-4 Sanda Voiculescu cezara mucenic, Bucureşti - Un veac de 
arhitectură civilă, Ed. Silex, 1997 

77

1998 Bcmi 3-4 Marina-Ruxandra 
iliescu

G. i. ionescu-Gion, Istoria Bucureştilor, 1998 79

1998 Bcmi 3-4 doina Florea, Sanda 
ignat

 In memoriam ELENA POPA, O făptură de abur 80

1998 Bcmi 3-4 Iuliu Şerban Inventarul fondului CMI din arhiva DMI ( M – 
t) 

81

1999 Bcmi 1-4 oliver Velescu Intenţia de demolare a Coloanei Infinitului 
(1951) sau cum au devenit sculpturile lui 
Brâncuşi de ’’Inspiraţie Folclorică ``

5
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1999 Bcmi 1-4 Anca Brătuleanu Ansamblul de la Coţofenii din Faţă, Dolj, Studiu 
istoric - arhitectural (raport preliminar)

17

1999 Bcmi 1-4 Dana Mihai Materiale şi tehnici de construcţie documentate 
arheologic în grupa monumentelor religioase şi 
civile din Ţara Românească, sec. XVI-XVII

29

1999 Bcmi 1-4 raluca iosipescu, Sergiu 
iosipescu

Ansamblul caselor domneşti brâncoveneşti de la 
potlogi

40

1999 Bcmi 1-4 Petre Munteanu-Beşliu Fortificaţiile medievale de la Tălmaciu şi Turnul 
Spart, Raport arheologic preliminar

47

1999 Bcmi 1-4 Zeno K. Pinter, Marian 
I. Ţiplic

Cercetările arheologice de la biserica Sf. Nicolae 
din Hunedoara

60

1999 Bcmi 1-4 raluca iosipescu, Sergiu 
iosipescu

Castelul Bethlem - Criş, jud. Mureş. Raport de 
cercetare arheologică

68

1999 Bcmi 1-4 cristian moisescu din nou despre tismana 80

1999 Bcmi 1-4 cristian luca Activitatea ctitoricească a lui Petru Cercel 
(1583-1585), expresie a unei politici culturale 
consecvente

93

1999 Bcmi 1-4 Ruxandra Nemţeanu Fostele clădiri ale Legaţiei austro-ungare (str. 
Dem. Dobrescu, nr. 7-9, Bucureşti). Studiu 
istoric-arhitectural

102

1999 Bcmi 1-4 Elena Ploşniţă Despre un centru de cultură al Basarabiei 
interbelice

131

1999 Bcmi 1-4 Florin dobrescu Situaţia patrimoniului în Austria 138

1999 Bcmi 1-4 Anca Brătuleanu Raport privind participarea la UNESCO World 
Heritage Regional Thematic Meeting, Bialystak, 
polonia, 29 septembrie - 4 octombrie 1999

141

1999 Bcmi 1-4 *** SIMPOZIONUL “Concepte şi tematici de 
restaurare”, Focşani 26-29 Mai 1999

142

1999 Bcmi 1-4 Sabin adrian luca Descrierea cercetărilor arheologice sistematice 
de la Turdaş-Luncă-  campaniile de cercetare 
sistematică ale anilor 1992-1995

171

1999 Bcmi 1-4 cezara mucenic Povestea caselor. Bucureşti - oraşul pierdut 186

1999 Bcmi 1-4 Iuliu Şerban Inventarul arhivei C.M.I. (S –Z) 189

2000 Bcmi 1-4 Florin dobrescu Proiect de consolidare şi restaurare a bisericii 
ortodoxe “Sf. Gheorghe” - sat Bicsad, jud. 
covasna

7

2000 Bcmi 1-4 Ruxandra Nemţeanu Palatul Legaţiei Elene. Scurt istoric 29

2000 Bcmi 1-4 dan d. ionescu Proiectul primei capele a Legaţiei Regatului 
Helen din Bucureşti

 41

2000 Bcmi 1-4 ioan George andron Evoluţia istorică a oraşului Dumbrăveni - jud. 
Sibiu

45

2000 Bcmi 1-4 Sorana Georgescu 
Gorjan

Istoricul realizării “Coloanei fără sfârşit” din 
Târgu-Jiu (1936-1937)

 56

2000 Bcmi 1-4 *** cronologia evenimentelor privind restaurarea 
“Coloanei fără sfârşit”

 89

2000 Bcmi 1-4 Rodica Crişan Principii de restaurare (Coloana fără sfârşit)  94

2000 Bcmi 1-4 Dorin Dănilă Restaurarea modulelor şi a stâlpului central 
(Coloana fără sfârşit)

104
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2000 Bcmi 1-4 Mircea Crişan Restaurarea structurală a stâlpului central 
(Coloana fără sfârşit)

136

2000 Bcmi 1-4 tatiana pogonat Instrucţiuni privind executarea mortarelor de var 
pe ziduri de cărămidă şi piatră

143

2000 Bcmi 1-4 Simona Samoilă, Viorel 
ciuntu, petre munteanu-
Beşliu

Analiza comparativă a unor probe de mortar 
prelevate de la fortificaţiile medievale din sudul 
Transilvaniei şi Ţara Loviştei

148

2000 Bcmi 1-4 marta Guttmann, Viorel 
ciuntu

analiza probelor de mortar prelevate la 
săpăturile arheologice de la Palatul Brukenthal 
(Sibiu)

160

2000 Bcmi 1-4 cezara mucenic inventarierea patrimoniului construit al unei 
străzi bucureştene. Propunere metodologică

165

2000 Bcmi 1-4 raluca iosipescu Metodologia cercetării şi protejării patrimoniului 
maritim şi fluvial

172

2000 Bcmi 1-4 Ruxandra Nemţeanu Metodologia evidenţei monumentelor istorice 
(rezumat)

175

2000 Bcmi 1-4 Sergiu iosipescu Cercetarea şi restaurarea patrimoniului 
arheologic

186

2000 Bcmi 1-4 eugenia Greceanu Procesele verbale ale Şedinţelor de avizare 
organizate de Direcţia Generală a Monumentelor 
Istorice din Comitetul de Stat pentru Arhitectură 
şi Construcţii, cu începere din 1952. Stadiul 
publicării

190

2000 Bcmi 1-4 *** european landscape convention - Florence 
2000

228

2000 Bcmi 1-4 *** Legea nr. 182/2000 privind protejarea 
patrimoniului cultural naţional mobil

237

2000 Bcmi 1-4 *** Ordonanţa de urgenţă nr. 228/2000 privind 
protejarea monumentelor istorice

258

2000 Bcmi 1-4 *** Ordonanţa nr. 43/2000 privind protecţia 
patrimoniului arheologic şi declararea unor situri 
arheologice ca zone de interes naţional

280

2000 Bcmi 1-4 *** ordinul ministrului culturii nr. 2032/1999 
pentru înfiinţarea Comisiei de Atestare în 
domeniul Monumentelor Istorice şi aprobarea 
normelor şi criteriilor de atestare a experţilor 
în domeniul protejării monumentelor istorice 
şi a specialiştilor în domeniul conservării şi 
restaurării monumentelor istorice

290

2000 Bcmi 1-4 *** Ordonanţa nr. 47/2000 privind stabilirea unor 
măsuri de protecţie a monumentelor istorice ce 
fac parte din Lista Patrimoniului Mondial

304

2000 Bcmi 1-4 *** ordinul ministrului culturii nr. 2080/2000 
privind lista membrilor Comisiei Naţionale 
a Monumentelor Istorice şi componenţa 
structurilor acesteia

309

2000 Bcmi 1-4 *** ordinul ministrului culturii nr. 2092/2000 
referitor la Regulamentul privind organizarea 
şi funcţionarea Comisiei Naţionale a 
monumentelor istorice

327



260

2000 Bcmi 1-4 *** ordinul nr. 2013/2000 privind aprobarea 
criteriilor generale pentru clasarea bunurilor 
culturale imobile în lista monumentelor istorice

336

2000 Bcmi 1-4 *** Cartea albă a monumentelor 342

2000 Bcmi 1-4 eugenia Greceanu in memoriam tatiana pogonat 350

2001-2005 
Bcmi

1 mircea iliescu Vasile Drăguţ – câteva lecţii de atitudine şi de 
ţinută

11

2001-2005 
Bcmi

1 Ioan Opriş Vasile Drăguţ, fondator de sistem cultural 16

2001-2005 
Bcmi

1 petre oprea Amintiri despre Vasile Drăguţ 19

2001-2005 
Bcmi

1 cezara mucenic Domnul rector Vasile Drăguţ 21

2001-2005 
Bcmi

1 Barbu cioculescu Vasile Drăguţ, camaradul de la colegiul “Sf. 
Sava” şi prietenul de o viaţă

24

2001-2005 
Bcmi 

1 constantin Blendea Mărturisiri despre Vasile Drăguţ 27

2001-2005 
Bcmi

1 Gheorghe Leahu În memoria profesorului Vasile Drăguţ 30

2001-2005 
Bcmi

1 Sorin dumitrescu Testamentul iconografic al lui Vasile Drăguţ 32

2001-2005 
Bcmi 

1 Gabriela Pătulea Drăguţ Cuvânt de mulţumire 36

2001-2005 
Bcmi

1 oliver Velescu 1945, un an dramatic din istoria cmi 37

2001-2005 
Bcmi

1 Virgiliu Z. Teodorescu Vasile Drăguţ şi ansamblul istoric “ Mihai Vodă” 
din Bucureşti

39

2001-2005 
Bcmi

1 peter derer atelierul de integrare din institutul de arte 
plastice “Nicolae Grigorescu” – Bucureşti

48

2001-2005 
Bcmi

1 Sergiu iosipescu Discuţii şi controverse privitoare la 
monumentele istorice în ultimii treizeci de ani

51

2001-2005 
Bcmi

1 Gheorghe Cantacuzino Observaţii arheologice privind pridvorul bisericii 
“ Radu Vodă” din Bucureşti

55

2001-2005 
Bcmi

1 Nicolae Puşcaşu, Voica 
Puşcaşu

Prima biserică a mânăstirii “Sfântul Sava” din 
Iaşi

64

2001-2005 
Bcmi

1 Lia Bătrîna, Adrian 
Bătrîna

Despre acoperământul de mormânt al 
Episcopului Leontie de la Rădăuţi

80

2001-2005 
Bcmi

1 mira dordea Pictura exterioară a monumentelor de arhitectură 
din Moldova – o ipoteză asupra influenţei 
picturii exterioare a monumentelor civile şi 
religioase din Germania şi Transilvania

84

2001-2005 
Bcmi

1 Dana Jenei Imaginea Fecioarei cu Pruncul între Sfinte de la 
Biserica Neagră din Braşov

86

2001-2005 
Bcmi

1 liana tugearu O reprezentare iconografică aparte ilustrată de 
două manuscrise ruseşti din colecţia Muzeului 
Naţional de Artă al României

95

2001-2005 
Bcmi

1 adrian-Silvan ionescu Pictori în slujba principelui Carol I 99

2001-2005 
Bcmi

1 tereza Sinigalia Pridvoare cu clopotniţă în arhitectura Ţării 
Româneşti din secolul al XVII-lea

107



261

2001-2005 
Bcmi

1 Dan Mohanu Vasile Drăguţ, creator sau purtător de doctrină în 
domeniul restaurării operei de artă?

110

2001-2005 
Bcmi

1 irina mardare Restaurare – Ştiinţă – Artă 117

2001-2005 
Bcmi

1 dan d. ionescu Biserica “Sfinţii Apostoli” a mănăstirii Hotărani: 
date preliminare în vederea reconstituirii turlei 
de pe pronaos şi a restaurării pridvorului

124

2001-2005 
Bcmi

1 Şerban Popescu Dolj odiseea unei biserici de lemn (actual, pe Valea 
Cormăii, jud. Bistriţa Năsăud)

138

2001-2005 
Bcmi

1 Hanna Derer Biserica fortificată din Moşna / Meschen. 
Certitudini şi ipoteze

141

2001-2005 
Bcmi

1 Mihai Opreanu Moşna – Biserica evanghelică fortificată. 
Probleme de conservare şi restaurare

148

2001-2005 
Bcmi

1 Liviu Brătuleanu Et in Athos ego 155

2001-2005 
Bcmi

1 Kovacs Iosef monitorizarea monumentelor uneSco 163

2001-2005 
Bcmi

1 Iozefina Postăvaru Vasile Drăguţ. Repere biografice. Opera. 168

2001-2005 
Bcmi

1 Ruxandra Nemţeanu ITER – Metodă operativă de abordare a zonelor 
cu potenţial balnear. Studiu pilot: tradiţie şi 
dezvoltare durabilă pentru staţiuni termale

193

2001-2005 
Bcmi 

1 Ruxandra Nemţeanu Băile Herculane 195

2001-2005 
Bcmi

1 Ruxandra Nemţeanu Fişe analitice de evidenţă a monumentelor 
istorice: Baia Hebe (Băile Herculane)

199

2001-2005 
Bcmi

1 adriana Stroe, aurelian 
Stroe

Fişe analitice de evidenţă a monumentelor 
istorice: Casinoul (Băile Herculane)

203

2001-2005 
Bcmi

1 adriana Stroe Fişe analitice de evidenţă a monumentelor 
istorice: Baia Diana (Băile Herculane)

211

2001-2005 
Bcmi

1 adriana Stroe Fişe analitice de evidenţă a monumentelor 
istorice: Gara CFR (Băile Herculane)

215

2001-2005 
Bcmi

1 Liviu Brătuleanu, 
Ruxandra Nemţeanu

Fişe analitice de evidenţă a monumentelor 
istorice: Hotelul Roman (Băile Herculane)

221

2001-2005 
Bcmi

1 adriana Stroe Fişe analitice de evidenţă a monumentelor 
istorice: Ediculul care adăposteşte izvorul de 
ochi (Băile Herculane)

228

2001-2005 
Bcmi

1 adriana Stroe Fişe analitice de evidenţă a monumentelor 
istorice: Ediculul care adăposteşte izvorul de 
stomac (Băile Herculane)

229

2001-2005 
Bcmi

1 Ruxandra Nemţeanu Fişe analitice de evidenţă a monumentelor 
istorice: Baia Apollo (Băile Herculane)

232

2001-2005 
Bcmi

1 Ruxandra Nemţeanu Fişe analitice de evidenţă a monumentelor 
istorice: Băile Neptun (Băile Herculane)

237

2001-2005 
Bcmi

1 Ruxandra Nemţeanu Fişe analitice de evidenţă a monumentelor 
istorice: Pavilionul de hidroterapie, cu bazinul 
termal deschis (Băile Herculane)

248

2001-2005 
Bcmi

1 Liviu Brătuleanu Fişe analitice de evidenţă a monumentelor 
istorice: Băile 1 Mai (Băile Herculane)

255

2001-2005 
Bcmi

1 Liviu Brătuleanu, 
Ruxandra Nemţeanu

Fişe analitice de evidenţă a monumentelor 
istorice: Bazinul termal cu valuri (Băile 
Herculane)

256



262

2001-2005 
Bcmi

1 Liviu Brătuleanu Fişe analitice de evidenţă a monumentelor 
istorice: Băile Felix (Băile Herculane)

261

2001-2005 
Bcmi

1 Liviu Brătuleanu, 
Ruxandra Nemţeanu

Fişe analitice de evidenţă a monumentelor 
istorice: Ştrandul Apollo (Băile Herculane)

262

2001-2005 
Bcmi

1 Cristina Crăciun O fortificaţie necunoscută din judeţul Iaşi (în 
zona comunei Scobinţi)

266

2001-2005 
Bcmi

1 Dana Mihai Evidenţa monumentelor istorice, bilanţ şi 
perspective

269

2001-2005 
Bcmi

1 dan d. ionescu Simpozionul “Drumul înaintaşilor – Săptămâna 
arhitecturii”,1-8 oct. 2003

274

2001-2005 
Bcmi

1 Iozefina Postăvaru Simpozionul “Vasile Drăguţ, 75 de ani de la 
naştere”, 19-20 dec. 2003

275

2006 BCMI 1-2 adriana Stroe, aurelian 
Stroe

Biserica Sf. Nicolae a fostuli schit Bălteni. 
Studiu istoric şi de arhitectură

9

2006 BCMI 1-2 Ruxandra Nemţeanu, 
Sergiu iosipescu

“Institutul de Fiziologie Normală şi Patologie – 
prof. dr. D. Danielopolu”, parte a Aşezămintelor 
spitaliceşti “Filantropia” din Bucureşti

25

2006 BCMI 1-2 raluca iosipescu, Sergiu 
iosipescu

Oraşe porturi din România – un patrimoniu 
ignorat

43

2006 BCMI 1-2 Ciprian Buzilă Casa Mincu (Bucureşti) 71

2006 BCMI 1-2 Irina Paveleţ Contribuţii cu privire la moara de apă din satul 
Drajna de Jos, judeţul Prahova

84

2006 BCMI 1-2 Ecaterina Ţânţăreanu O ctitorie de la cumpăna veacurilor XVII şi 
XVIII, Biserica Adormirea Maicii Domnului a 
fostului schit Dideşti, judeţul Teleorman

100

2006 BCMI 1-2 Cristina Crăciun Observaţii privind topografia Drobetei în 
secolele II –III

105

2006 BCMI 1-2 emil lupu Ctitorii dispărute la curbura Carpaţilor în 
secolele XV – XVI

146

2006 BCMI 1-2 Dana Mihai Biserici de lemn descoperite în urma 
investigaţiilor arheologice, Ţara Românească – 
Secolele XVI –XVII

166

2006 BCMI 1-2 ciprian Sandu Scurtă analiză statistică a listelor monumentelor 
istorice, publicate, (1903, 1955, 2004), pentru 
judeţul Vaslui

187

2006 BCMI 1-2 mircea angelescu, 
Dana Mihai, Cristina 
oana, cristian Vasile, 
Laurenţiu Ichim

A Centrally Managed GIS System for Protection 
of the Romanian Archaeological Sites and 
Historical Monuments

199

2006 BCMI 1-2 Inge Podbrecky, 
traducere Iozefina 
Postăvaru

inventarierea patrimoniului cultural construit în 
austria

213

2006 BCMI 1-2 Dana Mihai RESTARH – Digitizarea arhivei INMI – un nou 
început

219

2006 BCMI 1-2 adriana Stroe, ana 
Mojolic

raport de monitorizare a bisericilor din lemn din 
jud. Maramureş, înscrise în Lista Patrimoniului 
mondial

221

2006 BCMI 1-2 irina ene Credinţă şi mentalitate în Ţara Românească în a 
doua jumătate a secolului al XVI-lea

233

2006 BCMI 1-2 Alexandru Suceveanu Din nou despre conservare şi restaurare 240



263

2006 BCMI 1-2 Liviu Brătuleanu Consideraţii asupra unor posibile atitudini 
legate de conservarea integrată. Sulina, parte a 
peisajului cultural

255

2006 BCMI 1-2 oliver Velescu Monumentele istorice. Valori spirituale – valoare 
turistică

264

2007 Bcmi 1-2 *** Legea 259/2006 modificări şi completări la 
legea 422/2001

 7

2007 Bcmi 1-2 Dana Mihai The National Framework for Protection 
and administration. uneSco monuments 
(proposal)

 23

2007 Bcmi 1-2 Laurenţiu Spoială Câteva probleme privind consolidarea unor 
biserici

 36

2007 Bcmi 1-2 adriana Stroe, aurelian 
Stroe

Casa monument istoric din Sighişoara, Strada 
Şcolii nr. 13, judeţul Mureş

 42

2007 Bcmi 1-2 Ciprian Buzilă Case cu geamlâc. ( I ) Studiu de caz  53

2007 Bcmi 1-2 marina Sabados, 
aurelian Stroe

Zugravul Evghenie Lazăr de la Mănăstirea 
Căldăruşani în documente inedite

 68

2007 Bcmi 1-2 emil lupu Ctitorii dispărute la curbura Carpaţilor în 
secolele XV-XVI ( 2 )

 75

2007 Bcmi 1-2 raluca iosipescu, Sergiu 
iosipescu

Din nou despre evoluţia istorică şi urbanistică a 
oraşului Roman

 
113

2007 Bcmi 1-2 Irina Paveleţ Biserica Sf. Nicolae Tabaci din Vălenii de 
Munte, judeţul Prahova. Fişa analitică de 
evidentă

 
130

2007 Bcmi 1-2 Ruxandra Nemţeanu Raport bianual de monitorizare a Mănăstirii 
Hurezi, obiectiv înscris în Lista Patrimoniului 
mondial

 
139

2007 Bcmi 1-2 adriana Stroe Verificarea Listei Monumentelor Istorice din 
municipiul Braşov, 2006

 
144

2007 Bcmi 1-2 Irina Paveleţ Verificarea Listei Monumentelor Istorice din 
comuna Măneciu,judeţul Prahova 2006 - 2007

 
149

2007Bcmi 1-2 Iozefina Postăvaru Verificarea Listei Monumentelor Istorice din 
comuna Malu cu Flori, 1-judeţul Dâmboviţa, 
2006

 
156

2007 Bcmi 1-2 Liviu Brătuleanu Verificarea Listei Monumentelor Istorice din 
judeţul Olt, 2006

 
166

2007 Bcmi 1-2 Ruxandra Nemţeanu O “Listă” a monumentelor istorice din 
Bucureşti, 1947

 
180

2007 Bcmi 1-2 Anca Păunescu Un izvor cartografic referitor la ruinele Oraşului 
de Floci

 
198

2008 Bcmi 1-2 *** Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. 
1908. An I. No.1 (coperta, comitetul de redacţie, 
cuprins, Cuvinte începătoare)

3

2008 Bcmi 1-2 *** Extras din Ordinul nr. 2260/2008 – fişe de 
iventariere a monumentelor, ansamblurilor şi 
siturilor istorice

15

2008 Bcmi 1-2 Ioan Opriş prestigiul centenar al Buletinului Comisiunii 
Monumentelor Istorice

29

2008 Bcmi 1-2 Iuliu Şerban, Dănuţ 
istrate

Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, o 
sută de ani de la apariţie (1908-2008)

35



264

2008 Bcmi 1-2 Cristina Crăciun Studiu preliminar privind topografia sitului 
Carsium (sec. 1-6 d. Chr.)

53

2008 Bcmi 1-2 adriana Stroe Locuinţe datând din sec. XVI în Cetatea 
Braşovului

81

2008 Bcmi 1-2 Liviu Brătuleanu Ctitorii româneşti la Athos. Consideraţii 
arhitecturale

89

2008 Bcmi 1-2 Iozefina Postăvaru Schitul Robaia şi alte monumente pierdute din 
judeţul Argeş

109

2008 Bcmi 1-2 emil lupu Câteva drumuri comerciale şi oraşe medievale 
de la Curbura Carpaţilor (Buzău şi Râmnicu 
Sărat până în secolul XVI)

123

2008 Bcmi 1-2 Dana Mihai, Raluca 
iosipescu, ciprian 
Sandu, ecaterina 
Ţânţăreanu

Curtea întărită a Bălăcenilor din Tătărăştii de 
Sus

143

2008 Bcmi 1-2 aurelian Stroe Localităţile balneo-climaterice din România în 
date şi cifre. Privire generală

151

2008 Bcmi 1-2 Ruxandra Nemţeanu Parcelarea din strada Ienăchiţă Văcărescu nr. 22 
din Bucureşti

159

2008 Bcmi 1-2 *** Raport de verificare-reactualizare a Listei 
monumentelor istorice 2009

173

2008 Bcmi 1-2 Dana Mihai Raport statistic – Programul eGISpat 2008 187

2008 Bcmi 1-2 adriana Stroe, ana 
Mojolic

raport de monitorizare a bisericilor de lemn din 
jud. Maramureş înscrise în Lista Patrimoniului 
mondial

195

2008 Bcmi 1-2 raluca iosipescu Mănăstirea Aninoasa. Note istorice şi 
arheologice

201

2008 Bcmi 1-2 Alexandra Ţânţăreanu O efigie inedită a regelui Carol I (pe casa de pe 
str. Al. Colfescu nr. 18, Alexandria)

215
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