
TRANSLAŢIA A DOUĂ MONUMENTE ISTORICE ŞI DE ARHITECTURĂ BUCUREŞTENE 

B iserica Mihai Vodă este una din cele mai vechi din 
Bucureşti, fiind a doua după biserica din zona Curţii 

Domneşti. Situată p e malul drept al rîului Dîmboviţa, 
la poalele Dealului Spirii, aşadar într-o :mnă a Cap italei 
marcată a1dînc de istorie, monumentul (fig. 1) se Jeagă 
de numele voieV10dului Mihai Viteazul (1595- lGOj), erou 
al luptei ant iotomane, glorifi.cat de popoarele din Pen
insula Balcanică pentru oampanii1e sale viotorioase îm
potriva turcilor şi a dmirat în între.aga Europă, îndeosebi 
după victoria din 11595 de la Călu 1ăren i , ~îngă Dunăr·e, 

cînd a zdrobit ·~ rmatel e turceşti ale vestitului Sinan 
Paşa. 

Da1r „prinroipel oel mai vredniic de laudă" din Eu
ropa timpului său s-a dovedH a fi şi la înălţimea ma
rHor ăi înaintaşi ctitori de cultură român ască, înzes-
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trînd, refăcind sau zidind aşezăminte bisericeşti şi ci
vile, între oare o însemnătate ap arte o a re mănăstirea 
ce îi poartă numele. 

Construită îna inte de urcarea lui Mihai Viteazul 
pe tronul Ţări·i Româneşti, pe vremea dnd era mar.e 
ban al Craiovei, biserica ansamblului mănăstiresc a fost 
sfinţită în toamna anului 1591. Ridicată în cărămidă a
par·entă, prezintă un plan tri.oonc ou turlă pe naos şi 
două pe proscomidie şi diaoonioon; decorul faţadelor cu
prinzînd două registr·e de ancade oarrbe, subliniate de 
brîul oaire le separă, tînbl~g·e~t imaginea unei construc
ţii de cult, care reprezintă o de ăvîrşire în proporţii, cu 
o dnohegar.e jlllid'i1oioasă a compoziţiei arhitecturale şi, 
totodată, sobră, fără severitate (fig. 3, 4). 

Aoesite trăsăt'll!ri explică faptul de ce hiscrica Mi
hai Vodă este socoti tă, de oei mai mulţi dintre ceroe
itători, ca una dinbre oele mai desăvîrşite :realizări ale 
arhitecturii medteva1e munteneşti şi c ea mai r eprezen-
1Jativă operă din 1ntt,eaga serie a nwnumentelor de cult 
zidite în oărăm.idă în s«:icolul al XVI-!lea. 
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Ave ri r1tă de cutremure şi incendii ele-a lungul timpu
lui, ctitoria a recla mat interv ~ nţii succes ive, c le mai 
important fiind iccle de la îneeputul secolului al XIX
lea . !nfăţişana actuală c t , ·r ezultatul restaurării efec-
tuate d e arhitectul Emil Cosbesou între anii 1928- 1935, 
s ub egida Com isiunii Monument 1or Jsotoric<:> Cu acest 
prilej s-a refăouit turla cea mare, ·-au adăugat alte d o uă 
turle miici, conform d scri·erH01r documentar , s-a re
staurrart piotura, -a de fiin ţialt pridvor-ul adăugat ulte
rior oonstPueţie i iniţiale şi s-a r staura t d ooraţia exte
rioară de cărămidă aparentă . Coroborînd izvoare.l do
cu1'l.11entare cu r·ezulta1t1Ul oemetă rilor arh eologice efec
tuate în. incintă, r estauraitorii au redat monumentului în
făţişarea originară: clli:Spo ziţia pe plan treflat, cu urei 

1. Planul de situaţie cu poziţia 
iniţială şi după trans laţie a 
b iserici i Mănăstirii M ihai 

Vodă 

turle, una mare pe naos şi albe două mai mirei pe spa
ţiile ce flanchează altarul (fig . 4). 

Meritul principal al restaurării amintite este acela de 
a fi reconstituit fr umoasa decoraţie exterioară a monu
mentului. Decorul este rezultatul unei noi tehnici prove
nind din îmbinarea s·tiilului decorativ de la mănăstirile 
Dealu şi Ourtea de Arige~ şi folosirea unei forme spe
ciale de cărămidă - Totunj ită . Este vorrba de interpre
tarea în a1t mater1a:l - cărămidă arsă - a unor deco
raţii 1a origine de piaitră, prin care se realizează pa
nourile şi arcaturile deoo:f'artive ce vor fi prieluate ş i 
dezvoltate în secolele următoare. 

După pisania din anul 1711, uşa de la intrare şi ca
drul de piatră cu motive florale datează din acest an. 

La interior, pictura în frescă es te opera lui Costin 
Pe.kesou iar catapeteasma a fos1t lruorată în lemn de 
nuo. 

Olopoitniţa, siituată, oa o excepţi e , la răsărit de bise
rică, datează din secolul al XVI-lea. 
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La cu tremu rul din 1977 biserica şi clopotniţa au 
sufedt avarii irnportant·e ca.re, pînă la lucrările de trans
laţie, nu fu eseră rem dia te. 

Pentru a întregi descrierea monumentului , menţio
năm următoarel e date p riv ind dimensiu nile planului e
difidului: 23,34 111 lungime, 13 m l ăţim e şi 27 m înăl
ţim e, avînd groiSimea zidurilor exter ioa re într·e 0,8- 1 m; 
greutatea bisericii se evaluează la 3 l CO tone şi a clo
potn iţe i , la 800 tone. 

Soluţia de consolidare. Ca urmare a seismului din 
4 martie 1977, .turla ce11trală a fost puternio avariată, 
zidări a fiind ruptă în două pfa nuri orizon tale la baza 
şi partea supe r i oară a fer str elor, sau prez·entînd fisuri 
în zona absi·delor la terale ş i a alta rului. Cauza avarierii 
turl ei centrale a oonstiituit-o exis1tenţa un ei calote sfe
rice clin beton armat ce acoperă turla şi care, aşezată 
direct pe zidări e , la seism a produs torsfonarea turnului. 
Pentru remecliiere a fos.t akăbui tă o nouă s tructură din 
opt srtî lpi şori rea lizaţi în zidări e la îmbinarea laturilor 
ootogonulu.i , p înă1l ţi111 ea turlei fiind fixată la bază în
tT-un inel exterior, iar l<:t partea upe rio<:1ră pdnzînd 
calota sferi că. 

Pent ru fis urile prod u "e în z i dări e a fost aplioată 
soluţia el e inj<ectare, în tim p ce pentru clopotniţă a fost 
adoptată o soluţi e el e con olidare cu pro·fil e metalice. 

Soluţia de translaţie a bisericii. i n baza planului 
î11 Locmit, biserica a fost translată pe distanţa de 289 m 
în direcţia est ş i co borîtă ele la cota 78,35 111 la cota 
72,45 m, ceea ce reprezintă o diferenţă ele nivel el e 6,20 m . 
Clopotniţa, situ ată la es t de bise rică, la o di sta n ţă 
de 20,30 111, a fost deplasată pe aceeaşi oale de r ulare 
cu a bisericii pe distanţa d e 255,29 m ş i coborîtă 4,97 m. 

Pentru a paraurge aoeastă dis tanţă cu importante 
denivelări de teren , biserica avînd o greutate de 3 1100 
tone a suport::ut cinoj mi1şcări în spaţiu , as tfel: 

a) translaţia pe un plan înolinait cu o pantă co borî
toaire de 2,80/o pe o distanţă de 25 m în direcţia ve<;t, 
pe axul bi,S'eriJCii, obţin.înclu-se o ooborîre de O, 70 m; 

b) o deplasare pe plan orizontal pe o distanţă de 15 m, 
în direcţia sud, perpendicular pe axul bisericii; 

o) o mi·şoare de deplasare pe un plan înclina t, cu o 
pantă de 2,80/o, paralel cu prima mişcare, pe o distanţă 
de 197 m, în di'l'ecţia esit, obţinîndu-se o coborîre de 
5,52 m; 

b) translaţia bisericii pe acelaşi ax, fa continuare, 
pe distanţa de 44,88 m, ~nsă în plan orizionfa.l; 

e) ultima mişcare, o d eplasare pe un ax perpen-· 
diioular pe axul biserioii , pe distanţa de 7,04 m in plan 
orizontal. 

2. Secţiu ne or izontală 
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3. Secţiune transversală (naos) 

Pentru translaţia turnului clopotniţei succesiunea 
operaţiilor este însă mai complexă, efect uîndu-se şase 

miş·cări în spaţiu, astfel: 
a) translaţia sub un unghi de 10°22'56" pe distanţa 

de 17,85 m, în direcţia vest, pe o cale în pantă ele 2,80/o, 

67 

http://patrimoniu.gov.ro



t 

t 

~-·-

4. Faţada la terală . 
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obţinîndu-s,e o ooborîre de 0,50 m (nistanţa dintre bi
serică şi clopotniţă fiind de 20 ,30 m); 

b) o nouă mi:şoaPe în plan orizontal, perpendiouliar 
pe axul bise ricii pe dis tanţa de 13,59 m, pentru a a-
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5. Plan poziţii boghiur i pentr u 
mişcările I şi III. 

junge pe aiceeaşi oale de r ulare au aceea folosită pentru 
cohodr·ea bis,eridi ; 

o) dep1asapca în pantă de 2,80; 0, mergînd în „tan
dem" cu biserica pe cJiisi tanţa de 159,57 m şi obţinîndu-se 
o ooborîre de 4,47 m; 

http://patrimoniu.gov.ro



•2170 - "" „. "" '"' 2'° 1.U) I ] Jn llJJ 180 1. 75 A)( 80CJ4tJa 

" ' I ''° ., ,,, , ,,, 2'0 , .., ..... rww un _.._ , .... I ,'VI 156 1.35 1„75 r„„ POPI 

li ~ . ~l...;;;;-1 +-+.---1 --+-+---l...---h . I ~IJ 
V 

/ 
~ I I + I -t- I l'-t-_-+-_t-' I ~ 

11111 m · mi - - h 
._J. _ --. I ± li ~ ... „ -+-- 1 . ~1 1=-=+~l I _._ l ~ li [ 

'lt-~--''"t+'IJl +--t--'--4Ll.i+--1-~,__~l-H---1---'--..-41L.i+--f-'..-~~-l-JIH----.._'-~l~l+-+-'--+'I 

+ I 

+- I 

L2S.I 

I "' "' I ~bL M \~ 
" I ,~ 
00'. I. ') 1,, Q 

•1 Popi 

~-+ _ _ i 1.s Bogh1urr 

„2370 

li. P lan poz i ţii boghiur i pentru m i ~că rilc JI ~ i IV. 

7. Imagine din timpul lu
crărilor pregătitoare. 

d) o mişcare d - deplasar în plan orizontal pc dis
tanţa de 45,68 m; 

1c) o mişoal:'e de ro tire cu unghi'll] el· 10°22 '56" , în
truaît clopotniţa nu a avut in i ţial lia turil p ri rakl cu 
a:Kul bisericiii; 

·f) o nu şoare d e transfaţi e p e d i s tanţa de 18,UO 111 , 

pe un ax obliic sub unghiul d 46°31' 58" faţ;3 de Ja
tu~·ile clopotlniyei, pentru a a junae pe ampl asamen tul 
final. 

Lucrarea a prezentat un 0 rad d ... o:·ebi t el e compl·e
xita<te prin multi1tudlnea mişcărilor ce le-a avu t el e efec
tuat fiecare oonsitrucţie - cinci mişcări bi."orica ~i şase 
clopotniţa; denivelă·ri1e de teren, de 5,20 m în t re am
pla amentul ·exis1tent şi cel nou propus, precum ş i par
cmger a unei distanţe de 289 m pe un ter·en aociden
tat, în care se găsesc numeroas1e sub: oluri şi fun•d aţii 
de la clădirile ce au fost ·d molate, conducte el e apă, 
gaze, canalizare etc. dezaf -etate, au impu · o analiză el e-

osebit de minuţioasă a tuturo r facto•rilo r menţiona ţ i pen
tru a fi găsHă soluţia cea mai corespunzătoar·- cm·e să 
asigure clcplase:wea în condi~ii de deplină si uranţă . Ast
fel, pentru a fi înil epl inită oorncliţia d e n ed cfornuabilitate 
a supra tructurii bisericii p bot in bervalul di timp al 
o-lor cinci mişcări sau a o-lor şase mi1şcări pentru clo
po tniţă, a fost neoe ar să fi - r ealiza t u n element nou la 
baza cons1truoţii1or, care ă menţină oa pe o „tavă" par
tea d in on:sit. rucţic d e la suprafaţa ter enului, ,oe UTmează 
să fi · depliasată . 

T h nologia ele realizar a a estui nou el ment - ca
d m purtător - a fost brevetată în anul 1982 ca inven
ţ ie - „Procedeu şi insta1aţ ie de r.id icare si deplasar 
a oons1trucţiilor" , însă pe baza xp <?rienţei obţinu te de 
la celelalte lucrăTi de t ran laţie oluţi a a fost îmbună
tăţită la luonar,ca de tra nslaţi a ansamblului mănăsti 
resc Mihai Vodă . A tf. -1, avînd în Vied er· p t>cificul o -1 
r·epr zintă sis temul oo ns•tru1ot.iv al un ei bi··eritCi , alcă-
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!l. Biserica s prijinită p prese. 

9. Imagine clin tim1 ul lucrărilor de montaj al utilajului. 

tuit din ziduri groas numai pe oonturuJ exterior, prin 
care s1e desoarică el mentefl:e d e acoperiş - aro , bolţi , 
turle - e te deosebit de impo1itant modul de concep
ţi!e a el.eim entuJui orizonta~, „tava ", ·. care urmează să 
susţină într· aga gr eutat e a oonstrucţiei în timpul trans
portului. 

Dacă pînă la această lucrare oadrul purtător se rea
liza oa o r ţea de grinzi pla ne 1.,i se calcula, în consecinţă , 
folosind un progra m de calcuJ automat „RETGRI", solu
ţia a fos t îmbunătăţită prin executarea concomitentă şi 
a unei plăci de 20 cm grosime care a creat o şaibă orizon
tală . Placa d e beton armat introdusă a îmbunătăţit foarte 
mult modul d e comportar e a r·eţelei de grinzi ·care, prin 
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interm ecliu l plădi, nu se mai d eformează, , independent 
de acţiunea forţ lor exterioar e în timpul rezemării r i
g id e, pe pop i, sau elas ti ce, pe bog h.iuri , în decursul t rans
la ţi ~ i . 

Pentru a fi tăiată l egă tl.! 1·;:i bisericii cu fundaţia xis
te ntă s ub caclruJ purtăto r s-a u executa t, clupă o tehn olo
gie speci al ă , fund a ţiile izolate pent r u cei 41 el e popi ele 
s prijin r eglabili. 

S-au înti mpinat un le difi cultăţi la r ealiz·1rea funda
ţi ilor care , d eş i ·1 veau numa i 30 cm g ros im e, ·e executau 
însă la 2,-l 111 adîn ·ime sub cadrul purtă tor, într-un tei· n 
nisipos - fin - prăfos, ca re se prăbuşea sub g reutatea 
propri ·. Dime nsiunile fundaţiil o r a u fos t s ta bilite în fun c
ţi e el ·a rcin a ce r evin e fi ecărui pop d e sprijin, rezultată 
din ipot zele de av arii ş i na.tura t renului ele fund a\i e, 
lu înclu-s în c ·~lcul o pr s iun e el e 1,5 claN/cm2 (fig . 7). 

P rog ra mar eu r aliză rii fundaţiilo r a fos t făcută clupă 
o reg ulă d e şa h, as tfel în cît cons trucţia să aibă întotd ea
un a o · uprafaţă sufici ntă de r ez·e ma re pentru trc:m mite
rea greutăţii prnprii la te re n . 

După ce au fos t ex cutate funda ţiile izoJa te în ordi
n ea St<'l biJită şi au fos t montaţi popii d e s prijin în fiecare 
punct, -a trecut la el e facerea zidăriei d e fundaţi e dintre 
aceş t i a . La a ~as tă fază d lucru s- a a juns după o perioad ă 
ele d ouă luni de zil şi a r eprezentat cel rna i impresion ant 
moment al lucrării, deoarec întreaga gr utate a bi ericii 
de 3 100 ton e er a suspend a tă la o înălţim e d e 1,90 m pe 
41 de p opi de sprijin, în timp e sub hi s - rică se el făşu
nrn cu f b rilita te lucrările de m ontar e a utilajului pentru 
translaţi (fig . 8, g) . 

Prin oo mpJ.e tar ea spaţiilor dintre funcl aţiil izola te 
s-a obţinut o s uu)1·afaţă pla nă, cons tituind o lea de rula re 
s ub bi erică . 

! n afara bise ricii , pe dis tanţa el e 289 111 1• oalea de ru
la r a fo. t realiza tă p e o lurniirne d - 222 111 cu o pantă de 
2,80/o ş i 67 111 în plan orizontal, din b - ton simplu B.150 
turn at în g rosime el 30 cm, t erenul fiind în pr -ala bil com
pactat cu un cilindru compre ·o r de 10 tf, iar în zon ele unele 

. ,. 

10. Bise rica pl"egă tită pe ntru a se efectua mişcarea l el e coborir în 
pantă d e 2,!l O/o . 

s-au întîlnit subsoluri de clădiri sau pivniţe s-au făcut 
umpluturi cu beton B.25 . 

Aceeaşi cale de ruJar-e a fos t folosită şi la tr anslaţia 
clopotniţei, car e a m ers în „ tand em" cu biserica , în faţă , 

la o distanţă d e 4 m. 
După ce întregul ansamblu al celor opt căi de rular e 

a fost montat la poziţie definitivă pentru mişcarea I, s-a 
trecut la monta jul oelor 48 de boghiuri. Transferul de 
sarcini d e la popii de sprijin la boghiuri s-a făcut prin 
încărcarea aces tora cu o forţă stabilită din ipotezele de 
caloul, pentru aceasta utilizîndu-se o presă echipată cu o 
pompă electrică şi aparatură necesară de măsurare a 
forţei - manometru de presiune. La terminar.ea operaţiei 
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de încărcare a boohiurilor, C:J U fo L d emontaţi popii de pri
jin ş i , după o v rifica rc ate ntă a întregului a n am blu, 
bis - rica e ra gata de călăto ri e (fig. 10) . 

Origina l ă a fo t · oluţia adop tată pentru trans l aţia în 
pantă, d OC:J r c atît bi ·erica cît şi clopotniţa pe d i stanţa 
el 222 m, r sp ctiv 177,85 m, e d phsa u ingur p pla
nul încl inat ·ub ·3cţiunea gre utăţilor proprii. P ntru a 
menţine o mişca re fără acce l eraţii :i a împi ed ica o depla-
arc necontrolată a fost proiectat un d ublu si tem de 

frînare - patru di s pozitive hid raulice montate în faţă şi 
două trolii lectri ce cu reductoar de viteză monta te în 
spate CC:Jrc, printr-o mişca re sln roniza tă , as ig urau o de
pla a rc constantă ş i în.. deplină siguranţă ."' P entru Vlentua
litatea ·căci ri i el e tensiun e în timpul deplasă rii în pantă a 
bi ricii ş i clopotni ţc i, şa nti erul a asigurat două gen ra
toa re electrice care e puteau cupla imedia t cu ins talaţi a 
d la pompele ş i troliile lec triee. 

!n ziua de 7 octom bri 1985, ora 11 oo, î n pr z nţa 
unui num ro public, a fos t pornită întreaga în talaţie; 
cilindrii hidraulici din faţa bisericii : s trîngeau , iar ca
blurile troliilo r electrice se desfă. ura u, as tfel încît bise
rica a fost pusă în mişcare. Forţa d reţinere înr g is trată 
la d inamometre, în mom entul pornirii, a fost la un troliu 
ele 3 tf., iar la celălalt el e 2,9 tf„ d upă care s-a oprit la 
2,1 tf„ cu mici variaţi i . 

Dista nţa d 25 m c u o pantă d 2,8% a fost fectuată 
în 12 ore 4 7 rninu te , obţinînd u-s o viteză medie ele 
1,96 m/h (fig. 10) . 

A urmat apoi, la 23 octombr ie 1985, mişcarea a II-a 
prin ·oare se schimba direcţia de deplasare, aceasta fiind 
o mişcare perpendiculară pe axa bisericii , p e distanţa de 
15 m în pla n orizontal. 

Durata dephsării a fost de trei ore, viteza înregis
trată de 5 m/oră, i.ar mişcarea executată prin împingere 
cu patru cilindri hidraulici : doi cilindri activi, doi pasivi. 

În acelaşi timp s·e desfăşurau lucrările p1'egătitoare 
ş i pentru translaţia clopotniţei, care avea de efectuat 
două mişcă ri pentru a a junge pe ace aşi cale de rulare cu 
cea a biser.icii . 

!n ziua ·d 13 noi mbrie 1985, în timp ce clopotniţa 
efectua prima mişcare pe un traseu în pantă de 2,81l/o, 
pe distanţa de 17,85 m, biserica se deplasa tot pe o cale 

11. Bi. erica şi clopotniţa in 
timpul mişcării a 111-a de 
coborirc în pantă pe distan-

ţa d 197 m. 

în pa ntă d - 2,8%, pc d istanţa de 17 m. A urmat apoi o 
mişcare a. cJ o potniţ i, în ziua d 16 noiembrie, pe distanţa 
de 13,59 m în pl,an orizontal, pentru a a junge pe aceeaşi 
cale de rular cu a bisericii, dar în faţa aoesteia. 

În ziua de 25 noiembri 1985 au fost terminate toate 
lucră rile şi c le două obiectiv ş i -au început ·dep'lasarea 
în tancl m p un tras u î n pantă de 2,8°/o, p distanţa 
de 197 m. A fost un spectacol de o rară frumuseţe cînd 
ce le două con trucţii călătoreau singure pe stradă, la vale 
(fi g. 11). 

A urmat .a poi op naţia de rotire a olopotniţei cu un
ghiul ci 10° 22' în ziua ele 15 februarie 1986 p ntru care 
a fo t ex cutată o oale curbă alcătuită clin şină tip CF 49. 
C ntrul d rotire a fost sLabilit în raport cu un punct re
zultat din inte r ecţ ia diagonalelor cad rului purtător, iar 
momentu l el rotire a fost produ de o forţă dată de un 
cilindru hiclra ulio montat într-unul din colţurile cadrului 
purtăto r a l lopotniţe i . 

J ntru a fi po ·ibil ş i uşor d e ecutat ac st complex 
de mişcări, ~t fo t cono pută pentru turnul clopotniţei o 
oluţi ingeni oasă pentr u „tava" dare trebuia să preia 

g reuta tea de 800 ton a turnului. Astfel, a fost realizată, 
la baza turnului, o placă• clin beton iarmat, groasă de 35 cm, 
din care apoi s-au ridicat, p e înălţimea de 1,50 m, pe con
tu rul exterior, încors tîndu-1 şi prinzîn.du-1 ca într-un 
co , n i şt diafnagm de 10 cm, împ!Î dicînd astfel posibili
tatea de d plasar e a c lor două ziduri la.terale oe delimi-
tează porticul. A eas tă soluţi a permis un m are grad d 
libertate în poziţionarea celor 12 popi de sprijin, precum 
ş i a celor 12 boghiuri oare, pentru ef ctuarea tuturor miş
cărilor, ş i-au găsit poziţia oea mai cor-espunzătoare situa
ţ i i de mişcare în lini - dr aptă, oblică sau de rotire. 

Trebuie menţionat fa ptul că pe tot parcursul acestor 
mişcări a tît biserica cît ş i turnul olopotniţă s-au compor
tat deosebit de bine, neapărînd nici un fel de fisură în 
el mentel de structură . 

Odată a juns pe amplasamentul final, biserica şi clo
potniţa au fost fixate p noua fundaţie, prin betonarea 
spaţiului dintre cadrul purtător şi radiar, astfel încit să 
poată dăinui multe seoole în continuare. 
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Proi ctul privind translaţia mon um ntului Mihai 
Vodă a fo t elaborat în cadrul In titutului de proic tar 
„Proi ct Bu ur şti" de autorul articolulu i impreună cu 
arh. Fotină Ruxandra, ing. Pop s u Su nda, ing. Filimon 
Inoc nţiu, pr. Radu Viorel, pr. Dorojan Miha la, pr. Nica 
Nicola . 

Lucrăril au fost xecu tate el !ntr prinderea Antr -

* 

mplasată într b-elul G. Co.,bu şi str. Sf. Apostoli, 
Biserica Sf. Ilie Rahova a fost con struită între anii 1828-
1838 p v chiul ampla am nt al unei alt - bis rici clăclit 
în anul 1783 i dărîmat la utrcm urul el in anul 1802. 

* 

L._91 
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12. Biserica şi clopotniţa pe 
._amplasamentul final. 

priză Construcţi i Ed ilitare Drumuri' Bucureşti, oonduoerea 
tehni că fi ind as igura tă ele ingin rii preotesei Aurel, Mi
jea Popa George, Vc iJ escu Virgil. 

Concluzia care se poat desprinde, după executarea 
ace tei deosebi t de cornplexe luarări, este aceea că avem 
· 1 tăzi posibili tatea să soluţionăm orice problemă de trans
hţie c un i con ·trucţii , în deplină iguranţă . 

* 

Zid uril din fundaţiile v chii bi rici au fost găsite în in

t riorul bi r i ii actual , u ocazia lucrărilor de săpături 

f ctuat p ntru transl aţi (planş 1). 

Planşa 1. Secţiune orizon
tală prin biserică, Marcajul 
din interior reprezintă zidurile 
vechii biserici din secolul al 

XVII-lea. 
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SECŢIUNE 

Planşa a 3-a. Faţada princi
pală şi secţiune transversală. 

LONG .tTUDÎNALA A-A 

fAIADA . PRiNCiPALA 

Dimensiunile în plan ale bisericii sînt de 12 m lăţime 
şi 27,40 m lungime, avînd două turle a căror înălţime 
este de 16,50 m şi, respectiv, 19,50 m. Turla din zona 
altarului este o semicalotă, formă mai puţin obişnuită în 
construcţia bisericilor ortodoxe. Zidurile exterioare au 

Planşa a 2-a . Secţiune longi
tudinală. 

SECTIUNE TRANSVERSALA B·Jl 

eilC>loa.•. • ....... ~ 

grosimi de 0,90-1 m, iar fundaţiile de 1,20 m, tot din 
zidărie cu adîncimi între 2,10 m şi 2,40 m (planşele: 2, 3, 4). 

In anul 1874, pictorul Gheorghe Tattarescu realizează 
pictura interioară în stil academic, care se păstrează şi 

astăzi în stare bună. 
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Planşa a 4-a. Faţada laterală. 

J J 1 .JJ? w 

J ~r_· - ! ! ! . ! 

I l 

' @--- _ ,_,__,__,_ -+----++------

Planşa a 5-a. Planul de co
fraj pentru fundaţii popi. 

In interiorul bisericii, la ·intrare, sînt două cripte la te
rale pe care stau înscrise numele ctitorului ş i al soţie i 
sale: vornicul Fotache Stirbeiu şi Raliţa Ghica. 

La cutremurul din anul 1977, biserica a suferit unele 
avarii, existînd fisuri şi crăpături în zidurile exterioare ş i 
al arcelor bolţilor şi care au fost remediate pînă la efec-
tuarea lucrărilor de translaţie. 

Noul amplasament a fost fixat la 'o distanţă de 49 m; 
pentru a se păstra aceeaşi orientare, deplasarea s-a 
efectuat sub un unghi de 23°00' faţă de axele principale, 
fără o rotire a bisericii, fiind astfel prima lucrare de trans
laţie de acest gen (vezi foto). 

Descrierea lucrărilor de translaţie. !n vederea execu
tării lucrărilor de translaţie au fost aplicate principiile 
din brevetul de invenţie nr. 8021811982, „Procedeu şi in
stalaţie de ridicarea şi deplasarea construcţiilor", astfel: 
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a. După ce a fost eliberat interiorul bisericii de obiec
tele de cult, s-a putut efectua o cercetare atentă a stării 
ele avarii produse de cutremurul din martie 1977. Reme
dierea avariilor s-a făcut prin injectarea fisurilor din zidă
rie cu mortar de ciment şi aracet, introdus cu pompa de 
injectare. Cum în biserică s-au constatat şi zone în care 
zidăria a fost ruptă, existînd crăpături de 2-3 cm, a 
fost aplicată o soluţie de consolidare pe exterior prin rea
lizarea de stîlpişori de 25 X 35 cm, legaţi la partea supe
rioară pr intr-o centură de 35 X 35 cm sub cornişă, prinşi 
.l a partea inferioară în cadrul purtător . Intr·eaga soluţie de 
consolidare a fost prevăzută prin tăierea zidăriei cu freza 
pentru a nu fi modificată arhitectura exterioară a bisericii. 

b. Avînd în vedere adîncimea mare a fundaţiilor, pre
cum şi lipsa de apă subterană, a fost adoptată soluţia pen
tru realizarea cadrului purtător sub nivelul terenului , la 
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Monumentul în timp ul op e ra
ţi i de d plasare; Deplasa r a 
s-a efectuat p - di stanţă d 
49 m u două t r li i electri c . 

o cotă care să p m1ită apoi montar a pa rclo eli i din ma 1·
mură şi a mormintelor din inte riorul bise ricii. 

Cadrul purtător a fost conceput ca o reţea ele grinzi 
capabilă să preia atît încărcările provenite din greutatea 
bis ricii de 2100 t, cît şi din acţiun a for·ţelor orizontale 
provenite din mişcarea de deplasare. 

O problemă deosebită a constituit-o preluarea, pe ca
drul purtător, a stîlpilor din me1rmură pc care reazem8 
balconul din pronaos şi a celor din pridvor. Soluţia adop
tată s-a dovedit deosebit de bună, neexistînd nici un 
fel de deformaţie în zona balconului. 

c. După executarea cadrului purtător au fost reali
zate etapizat fundaţiile pentru montarea popilor regla
bili, ceea ce a permis desprinderea el e fundaţie a bisedcii 
pe întregul contur (planşa a 5-a). 

el . Pentru calea de rulare p tras ul de deplasa re a 
fost adoptată o soluţie combinată - din elemente prefa
bricate de inventar şi zone monolit - urmînd ca pe zona 
din prefabricate să se execute fundaţiile uno1· blocuri noi 
(planşa a 6-a). 

e. Calea de r ulare a fost alcătuită din 12 căi , formate 
din elemente refolosibile - longrine - fixate prin bu
loane prinse în răşină epoxidică. Calea de rulare a fost 

Jan !)a a 6-a. P la nul cu calea 
ele ru lare ş i poziţia boghiurilor. 

montată sub bise l'i că la unghiul de 23°00 ', aşa cum am 
· ~ rătat, pentru a fi vitată o operaţi e el e rotire. 

Pentru ti'an port s-a utiliza t un ansamblu de meca
nisme alcătuit din 30 boghiuri, m onta te în poziţiile indi 
ca te în proi ct, grupat (2-3 buc. ) sau izolat, în funcţi e el e 
sa rcina gravitaţi onală ce revine din fi ecare zonă . 

f. Deplasarea bi.-e ricii a fost executată, în ziua el e 
19 iuli e 1984, cu două trolii electrice cu redu toare el e vi
teză; operaţia a durat 18 ore, viteza de depla are fiind el 
2,56 m . 

g. După ce biserica a a juns pe amplasa mentul final 
au fost executate lu crările de fixare pe noul amplasament. 

h. Durata lucrărilor pr gătitoare de deplasa re a fost 
de două luni de zile, în medie folosindu-se 25-30 de mun
citori , lucrăl'ile fiind executa te ele lotul specializat al 
I.A.C.E.D. Bucureşti, şef lot ing. Mijea Popa George. 

Realizarea unei astfel de lucrări complexe, într-un 
timp xtrem de scurt, scoate în evidenţă principiile ce 
stau la baza brevetului de inv enţie şi siguranţa deplină 

care se obţine în realizarea lucrării de translaţie, procedeu 
modern de menţinere a monumentelor istorice, de arhi
tectură sau memoriale. 
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