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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’’ 
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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 



62

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.


