Beneficiar :

1

MEMORIU ISTORIC.Imobilul din strada
Atelierului nr.24, sector 1 BUCUREŞTI

MEMORIU ISTORIC
IMOBILUL DIN STRADA ATELIERULUI NR. 24
SECTOR 1

BUCUREŞTI
1. Localizarea imobilului
2. REGIM JURIDIC DE PROTECŢIE
3. EVOLUŢIA ISTORICĂ A TRAMEI STRADALE, PARCELARULUI ŞI
FONDULUI CONSTRUIT DIN ZONĂ
3.1. Evoluţia istorică a ţesutului urban din zonă secolul XIX şi XX
3.2. Caracteristicile fondului construit din zonă, secolul XIX şi XX
4. PROPRIETARII IMOBILULUI
5. CERCETARE ISTORICĂ ŞI ARHITECTURALĂ A IMOBILULUI.
CONCEPŢIA ARHITECTURALĂ
5.1. Vechimea construcţiei
5.2. Rezolvarea arhitecturală
5.3. Încadrare tipologică
6. EVALUAREA GLOBALĂ A IMOBILULUI
6.1. Valoarea de vechime - autenticitate
6.2. Valoarea memorial-simbolică
6.3. Valoarea urbanistică
6.4. Valoarea arhitecturală
6.5. Valoarea de raritate-unicitate
BIBLIOGRAFIE
DOCUMENTAR FOTO
Martie 2010
ANEXE

Anexa 1 : Planul Pappazoglu 1871 - detaliu
Anexa 2 : Planul Göbl 1898 – detaliu
Anexa 3 : Planul cadastral 1895 – detaliu
Anexa 4 : Planul cadastral 1911 – detaliu
Anexa 5 : Planul Vahnig 1911 – detaliu
Anexa 6 : Planul Pântea 1923 – detaliu
Anexa 7 : Planul Unirea, 1933 – detaliu
Anexa 8 : Planul Municipiului Bucureşti, 1947 – detaliu
Anexa 9 : Plan cadastral 2008 – parcela + corpul de clădire A
Anexa 10 : Faţade clădiri sec. XIX, cu aceeaşi funcţiune - proiecte
Anexa 11 : Plan cadastral 2008 – clădiri clasate M.I. în zonă

Martie 2010

Expert MCCPC , dr. ist. de artă Cezara MUCENIC

Beneficiar :

2

MEMORIU ISTORIC.Imobilul din strada
Atelierului nr.24, sector 1 BUCUREŞTI

1. Localizarea imobilului
Parcela se situează pe latura de est a străzii Atelierului la nr. 24, sectorul 1, în
porţiunea acesteia situată între Calea Griviţei şi Piaţa Matache respectiv Intr.
Protonilor.
Imobilul studiat se compune din:
•

teren, de formă dreptunghiulară, prelungă ;

•

clădire-corp principal - 1, compusă din Sp+P+1E clădire având formă relativă de
U cu braţe inegale, Construcţia aşa cum este dispusă ocupă integral porţiunea de
nord-vest-sud a lotului, aflându-se la faţa străzii către vest şi este retrasă faţă de
partea de est a parcelei pe care sunt dispuse clădirile secundare. Clădirea are
funcţiune mixtă : prăvălie la parter pe laturade vest către stradă şi locuinţă la etaj
şi în curtea din spate;

•

clădire-corp secundar 2 este dispusă în curte , retrasă de la stradă şi de la limitele
de nord şi est, fiind situată pe limita de sud a parcelei,

•

clădire-corp secundar 3 este dispusă pe fundul de lot adică pe limita de sud-est
şi nord a parcelei şi mult retrasă faţă de corpul A.

•

clădiri-corpuri anexă, în continuarea clădirii A,

Imobilul din strada Atelierului nr. 24 are următoarele vecinătăţi:
•

spre nord parcelele: nr. 37, fost cinematograful Marconi, nr. 35, nr. 33 şi nr.31 din
calea Griviţei

•

spre sud parcela nr.22 din strada Atelierului,

•

spre est, parcela nr. din strada Berzei,

•

spre vest, strada Atelierului,
2. REGIM JURIDIC DE PROTECŢIE

Imobilul, obiect al prezentului studiu, se încadrează în teritoriul a două Zone protejate
(Cf. Zone Construite Protejate-Municipiul Bucureşti, 2000, aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 279/2000) :

Zona protejată nr. 02 strada tradiţională comercială Calea Griviţei. Subzona Cp1c
I. DESCRIERE
a. delimitare:- porţiunea de stradă dintre Calea Victoriei şi str. Atelierului ce include str.
Atelierului şi str.Semicercului
b. caracteristici:
- stradă cu traseu sinuos şi neregulat, definită de construcţii şi spaţii diverse tipologic,coerentă
însă prin predominanţa tipului de construcţii de secol XIX - XX - monumente de arhitectură
(construcţii aliniate la stradă în regim închis, cu parter destinat comerţului şi /sau serviciilor şi
etajul pentru locuire)
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- se pot diferenţia trei tronsoane distincte:
1. Calea Victoriei - str. G-ral Budişteanu, …
2. str. G-ral Budişteanu - str. Buzeşti, cu un caracter relativ omogen, cu parcele dezvoltate în
adîncime, cu clădiri joase, dispuse dominant în regim continuu sau grupat, local retrase şi
izolate / comerţ, servicii (parter), locuinţe (etaj sau integral);
3. fragmentul str. Buzeşti - str. Atelierului, cu un caracter omogen, cu parcele dezvoltate
înadîncime, cu clădiri dispuse pe aliniament în regim continuu / comerţ (parter), locuinţe
(etaj).
e. valoare: martor al evoluţiei oraşului premodern (stradă tradiţională comercială - ax
structurant fundamental) …element definitoriu pentru identitatea oraşului
f.grad de protecţie: - maxim - se protejează valorile arhitectural - urbanistice, istorice şi
de mediu natural în ansamblul lor: trama stradală, fondul construit, caracterul şi
valoarea urbanistică; sînt permise intervenţii care conservă şi potenţează valorile
existente

Imobilul studiat este consemnat în Lista Monumentelor Istorice – Municipiul
Bucureşti, 2004.
(Lista Monumentelor Istorice, actualizată şi aprobată prin Ordinul nr. 2314 / 2004, al ministrului
culturii şi cultelor, publicată în M.O.al României, partea I, nr. 646 bis / 16 iulie 2004 vol. I, Buc. 2004)

§

poziţia 296 B-II-m-B-18014 Casă str. Atelierului 24 sect. 1 sf. sec. XIXprima jum. a sec. XX

Imobilele se află în zona de protecţie a următoarelor obiective clasate M.I.:
- poziţia 291 B-II-m-B-18009 Casă str. Atelierului 18 sect. 1 sf. sec. XIX- prima
jum. a sec. XX
- poziţia 293 B-II-m-B-18011 Casă str. Atelierului 20 sect. 1 sf. sec. XIX- prima
jum. a sec. XX
- poziţia 295 B-II-m-B-18013 Casă str. Atelierului 22 sect. 1 sf. sec. XIX- prima
jum. a sec. XX
- poziţia 1118 B-II-a-B-18836 Ansamblul de arhitectură ”Calea Griviţei” Cal.
Griviţei, între Cal. Victoriei şi str.Atelierului sect.1 sf. sec. XIX- prima jum. a
sec. XX
- poziţia 1167 B-II-m-B-18885 Casă Cal. Griviţei 121 sect.1 sf. sec. XIX- prima jum.
a sec. XX
- poziţia 1168 B-II-m-B-18886 Casă Cal. Griviţei 123 sect.1 sf. sec. XIX- prima jum.
a sec. XX
- poziţia 1169 B-II-m-B-18887 Casă Cal. Griviţei 127 sect.1 sf. sec. XIX- prima jum.
a sec. XX
- poziţia 1170 B-II-m-B-18888 Casă Cal. Griviţei 129 sect.1 sf. sec. XIX- prima jum.
a sec. XX
- poziţia 1171 B-II-m-B-18889 Casă Cal. Griviţei 131 sect.1 sf. sec. XIX- prima jum.
a sec. XX
- poziţia 1172 B-II-m-B-18890 Cinematograful Marconi Cal.Griviţei 137 sect.1
prima jum.sec. XX
Alte obiective din zonă clasate M.I. :
- poziţia 288 B-II-m-B-18006 Casă str. Atelierului 12 sect. 1 sf. sec. XIX- prima
jum. a sec. XX
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- poziţia 289 B-II-m-B-18007 Casă str. Atelierului 14 sect. 1 sf. sec. XIX- prima
jum. a sec. XX
- poziţia 290 B-II-m-B-18008 Casă str. Atelierului 16 sect. 1 sf. sec. XIX- prima
jum. a sec. XX
- poziţia 292 B-II-m-B-18010 Casă str. Atelierului 19 sect. 1 sf. sec. XIX- prima
jum. a sec. XX
- poziţia 294 B-II-m-B-18012 Casă str. Atelierului 21 sect. 1 sf. sec. XIX- prima
jum. a sec. XX
- poziţia 1158 B-II-m-B-18876 Casa C-tin Rădulescu Cal.Griviţei 80 sect. 1 sf. sec.
XIX- prima jum. a sec. XX
- poziţia 1729 B-II-m-B-19421 Palatul Şcoalei Politehnice...str. Polizu Gh.1-7 sect.1
sf. sec. XIX
- poziţia 1730 B-II-m-B-19422 Vechia Şcoală de Meserii....azi Univ. Politehnică str.
Polizu Gh. 1-7 sect.1 sf. sec. XIX

III. EVOLUŢIA ISTORICĂ A ŢESUTULUI URBAN – CONTEXT
ŞI CADRU
Constituirea şi evoluţia contextului urban în care se află imobilul studiat a fost
analizată prin raportarea situaţiei existente la datele furnizate de o serie de documente
cartografice realizate într-un interval de timp cuprins între anii 1871-2009 ai secolelor
XIX-XXI şi de planuri ale unor clădiri care se încadrează aceluiaşi program şi din
aceeaşi perioadă cu clădirea analizată.
În decursul timpului principalelor străzi care definesc zona li s-a modificat numele,
parţial traseele şi alte intervenţii , după cum urmează :
a. denumirea :
Ø 1. strada Atelierului*1 nu i s-a modificat denumirea din sec. XIX până în prezent
Ø 2. strada Calea Griviţei :
în sec. al XIX-lea:Calea Târgoviştei*2 (de la început de secol până la 1878);
Calea Griviţei (post 1878 până astăzi)
Ø 3. străzile Buzeşti şi Berzei păstrează denumirea dar traseele lor se modifică:
Ø 4. străzile Baldovin Pârcălabul şi Cameliei au purtat următoarele denumiri :
-

în sec. al XIX-lea: strada Dulapu+strada Francmasonă (1871)
strada Cameliei+strada Francmasonă (1898)

-

în sec. al XX-lea: strada Cameliei+strada Francmasonă (1911-1923)
strada Cameliei (1933-)+strada Baldovin Pârcălabu ( post 1948)

*1 Denumirile de străzi din sec. XIX cf. Planul Borroczyn, 1852 şi Planul Pappazoglu, 1871.
*2 Artera ce continua cu drumul spre Târgovişte era unul din cele mai vechi trasee cunoscute dar
iniţial, când Bucureştii nu se întindeau atât de mult spre nord, primul traseu era plasat ceva mai la sud.
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b. numerotarea :
Ø

numerotarea parcelelor de pe strada Atelierului, cf. planurilor cadastrale, s-a
modificat radical prin schimbarea direcţiei de unde începe numărararea loturilor.
Ca urmare parcela astăzi cu nr. 24 pe strada Atelierului , a purtat numărul:
ü ante 1895 – post 1918 nr. 3 (când numerotarea începea de la Cal. Griviţei pe
latura de est, stg. fiind numerele fără soţ şi la vest, dr. nr. cu soţ),
ü post 1918 nr. 24 (când numerotarea începea de la str. Berzei pe latura de vest
fiind numerele fără soţ şi la est nr. cu soţ),

3. EVOLUŢIA ISTORICĂ A TRAMEI STRADALE, PARCELARULUI ŞI
FONDULUI CONSTRUIT DIN ZONĂ
3.1. Zona şi străzile în a doua jumătate a secolului XIX (Anexa 1: Planul Pappazoglu
1871; Anexa 2 : Planul Göbl, 1898 )

A. Evoluţia istorică a ţesutului urban din zonă
Etapa I – starea ţesutului urban în deceniile 5-6 a secolului XIX
Oraşul se întinsese către nord încă de la începutul sec. XIX, până la drumurile care
devin şosele de centură adică cele numite ulterior : Şoseaua Basarabilor [Bd.Nicolae
Titulescu+Şos.Orhideelor] pe latura de nord şi nord/vest şi Şoseaua Bonaparte
[Bd.Iancu de Hunedoara] pe latura de nord şi nord/est.
Către acestea duceau o serie de străzi, de lungă circulaţie, care erau menite a face
legătura dintre zona sudică a Bucureştiului şi extensia sa către nord .
a. Artere semnificative, de lungă întindere, cu orientare est-vest :
a.1. Calea Târgoviştei asigura legătura dintre capătul de vest al oraşului de unde
pornea drumul spre Târgovişteşi Podul Mogoşoaiei (Cal. Victoriei din 1878). (Strada
era una din cele mai vechi trasee cunoscute dar iniţial, când Bucureştii nu se întindeau atât de mult spre
nord, calea Târgoviştei era un drum plasat mai la sud).

Traseul din sec. al XIX-lea era situat la nord de balta Cişmigiului şi uliţele Şrirbei
Vodă şi Fântânii, fiind parţial paralel cu acestea dar continuând mult spre vest. Astfel:
Ø pornea de la Podul Mogoşoaiei către vest,
Ø întâlnea străzile Manea Brutarul, Soarelui, Sculpturii şi Chimistului pe latura de
sud şi Sf.Voievozi pe latura de nord şi traversa strada Berzei,
Ø ajungea la Bariera Târgoviştei oprindu-se perpendicular pe Şoseaua Basarabilor
(Bd. Titulescu)
a.2. Strada Ştirbei Vodă
Traseu istoric cunoscut din prima parte a sec. XIX când se situa la nord şi la est de
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terenul mlăştinos -Balta lui Dura Neguţătorul-. Fiind unul din drumurile ce duceau
către cea mai importantă arteră a oraşului – Podul Mogoşoaiei. La mijlocul secolului
XIX artera avea traseul:
Ø pornea spre vest, de la Podul Mogoşoaiei*1, la nord de terenul pe care se construia
Teatrul cel Mare / Teatrul Naţional, după care o cotea către nord,
Ø întâlnea pe latura de est strada Calvină, apoi cotind din nou pe direcţia est-vest.
Ø trecea la nord de strada Schitu Măgureanu, la sud de străzile Diaconeselor(str.
Spiru Haret), Puţul cu Plopi, Popa Tatu şi traversa străzile Esculap şi Berzei după
care se orienta spre sud-vest,
Ø se oprea când întâlnea drumul Podul de Pământ..
Strada din punct de vedere administrativ, aparţianea parţial de Culoarea de GalbenI
Sectorul I Galben iar partea cea mai lungă de Culoarea de Verde/Sectorul IV Verde.
a.3. Podul de Pământ /(post 1852) Calea Belvedere :
-

drum principal al Bucureştilor, prin el făcându-se alimentarea oraşului cu diferite
materiale, mai ale cu lemne. Este cunoscut din secolul XVII;

-

drumul care se situa parţial peste digul de pământ care separa Dâmboviţa de
mahalalele situate pe malul stâng. Era clădit din pământ bătut amestecat cu pietriş
şi moloz de unde şi denumirea iniţială : Podul de Pământ .

Traseul Podului de Pământ se menţine nemodificat faţă de sec.XVIII şi anume:
Ø pornea de la Podul Mogoşoaiei la sud de biserica Sf. Ioan cel Mare*1 , coborând
spre Dâmboviţa,
Ø trecea la sud de gorganul pe care era construită Biserica Sf. Ilie Gorgani, şi mai
încolo la sud de Biserica Sf. Împăraţi Constantin şi Elena,
Ø se orienta relativ paralel cu malul nord al Dâmboviţei urcând în amonte pe direcţia
nord-nord/vest. Pe parcurs întâlnea, pe latura de nord, strada Schitu Măgureanu,
strada Sf.Constantin şi tăia strada Progresul şi mai departe vii şi livezi,
Ø se termina când ajungea la Şoseaua Basarabilor, unde se afla Bariera Podului de
Pământ, barieră a cărui loc s-a mutat după cum s-a extins oraşul.
Plan ante 1870 : Trasarea unui plan de aliniere a Căii Belvedere între Podul
Mogoşoaiei şi str.Schitu Măgureanu ce prevedea reducerea sinuozităţii traseului şi
amplificarea prospectului la 12 m.( AN.DMB. Fond PMB-Alinieri pl. 61, nedatat)
b. Artere semnificative, de lungă întindere cu orientare sud-nord :
b.1. Strada Berzei+Buzeştilor reprezenta drumul de legătură între zona de sud
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(străzile Schitu-Măgureanu/Silfidelor/Podul de Pământ) şi extremitatea de nord a
oraşului, respectiv Capul Podului (P-ţa Victoriei), deci legătura cu drumurile spre
Braşov şi Moldova. Strada era aproximativ paralelă cu Podul Mogoşoaiei ceea ce i-a
creat statutul deosebit de bretea secundară faţă de o arteră vitală a oraşului. Iniţial
drumul având direcţia sud-nord era denumit pe porţiuni astfel :
- strada Buzeşti , drumul dintre strada Sevastopol la Capul Podului,
- strada Berzei drumul de la strada Schitu Măgureanu la strada Sevastopol.
II. Etapa 2: evoluţia zonei între anii 1871 şi 1898
Zona cunoaşte o serie de modificări datorate transformărilor urbanistice şi
arhitecturale ce priveau direct perimetrul sau zonele limitrofe. În acelaşi timp după
cum rezultă din compararea planurilor oraşului, traseele se modifică parţial, în urma
programului de aliniere a străzilor ce urmărea corectarea traseului. Aceasta determina
şi schimbări în fondul arhitectonic al locului.
a. Schimbări de-a lungul traseelor importante sunt:
a.1. 1887, 1896 Calea Târgoviştei / (din 1878) Calea Griviţei - aliniere ( AN.DMB.
Fond PMB-Alinieri, Pl. 20/1887; 680/1896)

Planurile de rectificare ale traseului s-au realizat în mai multe etape:
1887 : Plan de situaţie şi aliniere de la Calea Târgoviştei, ridicat de ing. C. Bouvard
şi cond.arh. I.Sibberg în 1887, plan ce priveşte traseul dintre Podul Mogoşoaiei şi
clădirea Gării Târgovişte. Se face şi aprecierea stării în care se găsesc clădirile.
1896 : Plan de situaţie şi aliniere a străzii Griviţa
Planul a fost aprobat de Consiliul Comunal în şedinţa de la 3 aprilie 1896; de Ministerul de Interne cu
adresa nr. 9490 din 3 aprilie 1896, cu Decret Regal nr. 2184 din 21 april.1895.

Planul se ocupă de poţiunea de est a străzii respectiv de legătura cu Calea Victoriei.
a.2. Străzile Buzeşti + Berzei păstrează în mare traseul , dar denumirea lor pe
porţiuni , post 1871-ante 1882 , a fost modificată astfel:
-

strada Buzeşti este strada de la Cal.Griviţei până la Capul Podului,

-

strada Berzei a devenit strada de la Calea Griviţei la str. Schitu Măgureanu.

a.3. Calea Belvedere /(din 1878) Calea Plevnei
Strada a cunoscut mai multe etape de aliniere datorită lungimii sale, impactului cu alte
străzi trasate şi schimbării concepţiei asupra acestor artere care străbăteau oraşul.
Plan 1875 : plan de sistematizare a străzii Belvedere pt. îmbunătăţirea alinierii.
“Consiliul în şedinţa sa extraordinară de la 24 mai 1875 a observat acest plan şi l-a aprobat cu
început de la Schitu Măgureanu până la Cazarma Malmeson pe liniile albastre şi modificarea
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introdusă prin linia verde de la str. Ştirbei Vodă la nr. 173…Bucureşti 1875”. Planul
de Minister prin adresa nr. 8869”. ( AN.DMB. Fond PMB-Alinieri pl. 456/1875)

era “aprobat

Plan 1887-1888 se realizeză un plan nou (AN.DMB.Fond PMB-Alinieri pl.103/1887),
determinat de cele 2 modificări urbanistice radicale intervenite în oraş:
§

trasarea bd. Elisabeta până la Dâmboviţa;

§

regularizarea traseului Dâmboviţei

Calea Plevnei pierde lungimea iniţială fiind împărţită astfel :
Porţiunea de vest ce continuă a fi denumită Calea Plevnei cu traseul (cel actual) :
-

pornea de la Dîmboviţa (Podul Izvor) spre nord-vest,

-

se prelungea după ce întâlnea Piaţa (viitoarea P-ţa Kogălniceanu) spre nordvest până la întâlnirea cu str. Sf. Constantin şi apoi în continuare mergea în
mare pe vechiul traseu dar cu accentuarea alinierii,

-

se oprea la întâlnirea cu Şoseaua Basarabilor.

Partea de est între Cal. Victoriei şi str. Brezoianu se va numi un timp str. Belvedere apoi str. Domniţa
Anastasia.
Restul părţilor de stradă vor fi înglobate străzilor Mihai Vodă şi Imprimeriei (Gutemberg) sau vor fi
ocupate de noile clădiri care se realizează pentru popularea Bd. Elisabeta.

b. Tăierea unor străzi noi
Noile funcţiuni apărută în zonă - gara de cale ferată cu clădirile aferente d.p.v.
funcţional + instituţiile de învăţământ - determină transformări urbanistice şi pe linia
tăierii de străzi noi care să permită accesul rapid către acelea. Astfel se deschid:
Pe latura de nord a Căii Târgovişte
Ø strada Polizu (pe terenul proprietate Polizu Micşuneşti) pe latura de nord a Căii
Griviţa. Strada leagă calea Griviţei de strada Occidentului şi oferă acces către
Şcoala de Poduri şi Şosele şi Şcoala de Arte şi Meserii;
Pe latura de sud a Căii Târgovişte
Ø Strada Atelierului, având în principal rolul de a asigurarea accesul către
Atelierele CFR prin Fundătura Atelierului dispusă pe latura de vest a străzii .
Strada Atelierului avea următorul traseu:
-

pleca de la Calea Târgoviştei spre sud,

-

cotea către est şi se oprea când întâlnea strada Berzei.

Ø Strada Fundătura Griviţa / F-tura Poradin , dispusă pe latura de sud a Căii
Târgovişte, la vest (faţă de str. Atelierului), drum care suplinea accesul către zona
Atelierelor CFR.
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Ø artera “Bulevardul Dosul Gării” / Bulevardul Dinicu Golescu, la sud de parcela
ocupată de Gara de Nord, traseu ce lega str. Francmazonă (Romulus Vulcănescu),
apoi str. Berzei de şos. Basarab (şos. Orhideelor) (1898);
B. Caracteristicile fondului construit din zonă
Etapa 1– starea locului în deceniile 5-6 a secolului XIX
Calea Târgoviştei
§

la mijlocul sec. al XIX-lea pe ambele laturi ale străzilor erau constituite parcele
ocupate în proporţie de cca 20-25%. După terenul ocupat de casă+curte se
întindeau parcele mari plantate, parcele a căror suprafaţă domina ocupând în
majoritate spaţiul central ce reprezenta fundul de lot între străzi;

§

construcţiile erau amplasate, de regulă, pe una din limitele lotului având o latură,
de obicei cea mai îngustă, la faţa stradei deci pe limita lotului dinspre stradă;

II. Etapa 2: evoluţia zonei între anii 1871 şi 1898
II.1. Cal. Târgoviştei/ cal. Griviţei – construire clădiri cu semnificaţie deosebită
pentru oraş
În perioada 1869-1900 în zonă se vor ridica o serie de clădiri importante,
semnificative pentru oraş dovadă a creşterii interesului pentru această parte a oraşului.
Prezenţa lor va fi determinantă pentru dezvoltarea arhitectural-urbanistică a
teritoriului. Astfel în zonă se construiesc:
a. Gara Târgovişte/Gara de Nord 1869-1870
Se ridică construcţiile necesare funcţionării celei de a doua linie de cale ferata a ţării,
linia către nord (Braşov sau Moldova).
Clădirile necesare funcţionării gării, se construiesc pe latura de sud a Căii Târgovişte
deci având faţada principală orientată către piaţeta ce se forma pe latura de sud a
respectivului traseu.
La est de clădirile gării sunt dispuse construcţii funcţionale adiacente:
-

remiza de locomotive,

-

atelierele de reparaţii ale CFR.

b. Şcoala de poduri şi şosele , 1884
Pe latura de nord a Căi Griviţa la colţul format cu strada Polizu sunt amplasate
clădirile pentru Şcoala de Poduri şi Şosele (1884) proiect al arhitecţilor francezi
Lecomte de Nouy şi Cassien Bernard.
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În continuarea lor, spre nord, terenul va fi ocupat de Şcoala de arte şi meserii (1885),
arh. Nicu Cerchez (clădirile azi sunt înglobate Universităţii Politehnice);
Până la “Gara de Nord” terenul este ocupat intensiv cu clădiri continuând tipologia
existentă până aici pe ambele porţiuni a Căi Griviţa: parcele lungi, clădiri dispuse la
frontul străzii pe una sau ambele laturi ale parcelei.
II.2. Caracteristicile fondului construit pe străzile Cal. Târgoviştei/cal. Griviţei
Între strada Manea Brutarul şi Gara Târgoviştei se constituise ca o stradă în care erau
dominante erau 2 tipuri de funcţiuni:
•

clădirile cu funcţiune mixtă : parter comercial + etaj-locuinţă.

•

clădirile pentru hoteluri , funcţiune legată direct de prezenţa clădirii celei mai
semnificative a zonei - gara pentru călătorile cu trenul.

Parcele de forme şi mărimi variate ocupate erau ocupate în proporţie de 70-85% cu
construcţii dispuse la faţa străzii,de multe ori constituind un front continuu.
Dominante erau clădirile de calitate, compuse din P+1 E, având faţadele decorate în
stil eclectic.
II.3. Caracteristicile fondului construit pe străzile: Buzeşti-Berzei între
str.Occidentului şi str. Ştirbei Vodă
•

se construişte Hala Griviţa (Matache), în piaţeta formată la întretăierea străzilor:
str. Berzei-str. Atelierului-str. Francmasonilor-str.Popa Tatu. Clădire Halei
Griviţa, era dispusă pe latura de vest a străzii Berzei.

De la sud către nord se constată:
•

parcele micşorate, ocupate în proporţie de 70-85 % cu construcţii P+1E dispuse la
faţa străzii, în front continuu.

•

Funcţiunea dominantă
-

clădirile mixte: parter comercial/atelier meşteşugăresc, etaj locuinţă în zona
apropiată de Hala Griviţa

-

urmează spre nord şi sud clădiri parter aparţinând fondului comun, dispuse de
asemeni la frontul străzii dar având o calitate inferioară a locuirii.

III.3. Evoluţia zonei în secolul XX (Anexa 5: Planul Vahnig, 1911; Anexa 6 : Planul
Pântea, 1923; Anexa 7: Planul Unirea 1933 ; Anexa 8 : Planul Municipiului Bucureşti 1947 –
detaliu)
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A. Evoluţia istorică a ţesutului urban din zonă
Etapa I – starea ţesutului urban în prima jumătate a secolului XX
În perioada 1920-1932 se petrec alte transformări arhitectural-urbanistice în zonă
determinând modificarea tramei stradale şi aspectului zonei, centrul de importanţă al
locului orientându-se către est spre strada Berzei-Buzeşti ca artere de legătură către
zona Gării de Nord a cărei semnificaţie creşte prin înbogăţirea cu noi funcţiuni.
Arterele de-a lungul cărora se produc modificări sunt :
Calea Griviţei – schimbările majore
•

Amplificarea teritoriul de utilitate a Gării de Nord ceea ce a determinat:
a. lărgirea terenului ocupat de liniile de cale ferată până la Calea Griviţei;
b. mutarea Atelierelor CFR în zona de vest a terenului Gării de Nord;
c. dispunerea faţadei principale a Gării de Nord către est.
d. tăierea unui bulevard - Bd. Duca - perpendicular pe Calea Griviţei având
drept rol legarea acestei artere şi implicit a Gării de Nord de Bd. A.Cuza;

•

Realizarea unei pieţe mobilată arhitectural şi urbanistic astfel ca să pună în valoare
cea mai importantă gară de cale ferată a oraşului.Piaţa Gărei de Nord dispusă la
est de Gara de Nord, pe parcela mărginită de străzile bd. Dinicu Golescu şi artera
nou tăiată între str. Cameliei şi gară - strada Gărei de Nord - a următoarelor
componente urbanistice şi arhitectonice:
a. Piaţa Gării de Nord;
b. Scuarul de 15.000 mp.
c. Palatul Administrativ C.F.R.

•

Dezvoltarea funcţiunii hoteliere în zonă pentru servirea călătorilor.

Strada Atelierului îşi păstrează traseul şi denumirea. Intervin următoarele schimbări:
§

pierde funcţiunea iniţială de drum de acces către atelierele ce s-au mutat ,

§

devine stradă care leagă 2 artere importante Cal. Griviţei cu str. Berzei,

§

drum de acces către piaţa agroalimentară care se formează alături de Hala
Griviţa

Fundătura Atelierului devine stradă de acces spre strada nou tăiata Strada Gării de
Nord.
B. Caracteristicile fondului construit din zonă
Etapa 1– starea locului în deceniile 2-4 al secolului XX
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Parcela Gărei de Nord –modificări arhitecturale
Amplificarea teritoriul Gării de Nord şi redispunerea faţadei principale către Piaţa
Gărei de Nord. Fosta faţadă, spre Calea Griviţei, devine faţadă secundară.
În Piaţa Gărei de Nord, dispusă la est de Gara de Nord, pe parcela dintre Bd. Dinicu
Golescu şi strada Gărei de Nord s-au construit următoarelor componente urbanistice şi
arhitectonice: - Piaţa Gării de Nord;
- Scuarul de 15.000 mp.
- Palatul Administrativ C.F.R.
S-au dezvoltat clădirile cu funcţiune hotelieră în zonă , pentru servirea călătorilor.
În perioada războiului, din motive strategice, Gara de Nord şi zona înconjurătoare ei a
suferit unele din cele mai grave bombardamente, o mare parte a fondului construit
fiind distrusă.
Strada Atelierului îşi păstrează cea mai mare parte a fondului construit şi funcţiunea.
Strada Buzeşti - perioada 1920-1975/80
Traseul străzii şi parcelarul sunt similare celor existente la sfârşitul sec. al XIX-lea.
Arhitectural şi ca funcţiuni se produc o serie de schimbări:
§

parte din fondul construit este înlocuit cu clădiri noi în stilul arhitecturii
practicate în epocă: art deco, neoromânesc sau arhitectură modernă,

§

rămâne ca dominantă parterul-spaţiu comercial+etajul/etajele-spaţiu de locuit,

§

funcţiuni noi: sală de cinematograf, clădire cu funcţiune manufacturiere

Strada Berzei
1923 se construieşte noua clădire pentru Hala Matache extinsă faţă de clădirea
anterioară + se constituie teritoriul pieţii comerciale Piaţa Matache dispusă la vest de
strada Berzei pe locul unde fuseseră amplasate Atelierele CFR.
Etapa II - modificări post 1950
După 1950 este radical schimbată ocuparea porţiunii de vest a Căi Griviţa, respectiv
cca ½ din lungimea arterei şi anume:
§

Pe latura de sud a porţiunii vestice a străzii, pornind de la strada Atelierului, şi pe
latura de nord de la clădirea Institutului Politehnic Bucureşti (înafară de cele 2
blocuri de colţ ce delimitează bd. Duca existente din perioada interbelică), vechiul
fond construit a fost înlocuit cu blocuri de locuinţe şi un hotel.
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Tot pe latura de sud a Căi Griviţa, după Gara de Nord spre vest, de-a lungul
parcelei ocupate de instalaţiile căilor ferate, au dispărut cu totul construcţiile
pentru a se permite amplificarea liniilor.

§

În direcţia opusă, adică porţiunea de est a străzii, se păstrează parcelarul
nemodificat şi de asemeni vechiul fond construit, cu unele excepţii punctuale din
perioada interbelică.

§

Majoritatea clădirilor cu funcţiune de hoteluri primesc alte destinaţii.

§

După anul 1980 se demolează fondul construit dintre Hotelul Griviţa şi clădirea
Cinematografului Feroviarul.

Strada Buzeşti - Perioada post 1975/80
Se demolează clădirile de pe ambele laturi ale străzii în perspectiva lărgirii străzii şi
remodelării fondului construit, remodelare realizată parţial după 1990 şi anume:
§

pe latura de vest clădirile de la strada Occidentului/Polizu la P-ţa Victoriei,

§

pe latura de est clădirile de la str. Frumoasă/Sevastopol la P-ţa Victoriei.

Strada Berzei
1980 – 1985 se demolează clădirile de pe latura de vest a străzii situate în porţiunea
dintre Bd. Dinicu Golescu şi str. Ştirbei Vodă, stradă a cărui prospect se măreşte
considerabil. Rezultă un spaţiu urban destructurat.
Concluzii parţiale
I. Zonă istorică cu evoluţie , ce a implicat schimbări majore ca funcţiuni şi din
punct de vedere urbanistic şi arhitectural,
II. Zona s-a dezvoltat diferenţiat pe artere şi străzi în raport cu rolul lor, astfel :
a. Calea Târgoviştei/Calea Griviţei, constituie modelul unei străzi istorice din
categoria celor majore, legând una dintre cele mai importante artere, Podul
Mogoşoaiei/Calea Victoriei, cu drumul către un alt centru urban important
prin semnificaţia lui – oraşul Târgovişte. Calea Griviţei este reprezentativă
d.p.v. istoric şi arhitectural urbanistic întrucât pe porţiunea Calea Victoriei
– Bd. N.Titulescu a păstrat :
- traseul iniţial în cea mai mare parte, cu unele modificări minore,
- parcelarul tradiţional cu rezolvare diferenţiată pe porţiuni, şi anume :
-- Calea Victoriei – strada G-ral Budişteanu/bd. Dacia, zonă în care se
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amestecă clădiri istorice reprezentative d.p.v. arhitectural şi ca funcţiuni
cu clădiri noi din deceniile 8,9 ale sec.XX şi ale sec. XXI;
-- bd. Dacia/str.G-ral Budişteanu – strada Atelierului, zonă cu specific
mixt comerţ+locuinţe reprezentativă pentru rezolvarea acestui program în
a doua jumătate a sec. al XIX-lea.
b. strada Buzeşti/Berzei, este un traseu major al direcţiei sud-nord, constituit
istoric odată cu amplificarea către vest a oraşului. Evoluţia arhitecturalurbanistică pe porţiunea aflată între strada Ştirbei Vodă şi Piaţa Victoriei a
fost diferenţiată astfel:
-

porţiunea dintre strada Ştirbei Vodă până la strada Occidentului şi-a
păstrat în proporţie de 80% de la sfârşitul sec. al XIX-lea parcelarul +
fondul construit de la sfârşitul sec. XIX/începutul sec. XX, cu unele
inserţii din perioada interbelică ;

-

porţiunea Spitalul Polizu/strada Occidentului – Piaţa Victoriei şi-a
pierdut parcelarul + clădirile în urma demolării masive a fondului construit

c. strada Atelierului stradă istorică datând din deceniul 7 al secolului XX şi
amintind funcţiuni ale zonei, ulterior dispărute. A păstrat pe latura de nord
cea mai mare parte din fondul construit la data când a fost tăiată.
4. PROPRIETARII

IMOBILULUI (reconstituire parţială) *

4.1. Petre Apostolescu (1895) proprietar al imobilului din strada Atelierului nr. 3 (cf.
Plan Cadastral, 1895- 1899)
4.2. Emilia Lorenţ (1911) proprietar al imobilului din strada Atelierului nr. 3 (cf.
Plan Cadastral, 1911)
4.3. M.&T. Rosenthal (1918) proprietar al imobilului din strada Atelierului nr. 3 (cf.
Anuarul Bucureştilor, 1918)
*Reconstituire după Planurile Cadastrale, Anuarul României 1896/1897 și Anuarul Bucureștilor 1918.

5. CERCETARE ISTORICĂ ŞI ARHITECTURALĂ A IMOBILULUI.
CONCEPŢIA ARHITECTURALĂ
5.1. Vechimea construcţiei (Anexa 3 : Planul cadastral, 1895; Anexa 4 : Planul cadas tral,
1911 ; Anexa 9 : Plan cadastral 2008 – parcela + corpul de clădire A)

În cadrul cercetării de arhivă nu au fost identificate documente care să atestă cu
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certitudine etapele construirii clădirilor, adică: cereri, autorizaţii de construcţie,
planuri.
Reconstituirea vechimii construcţiilor s-a făcut deci pe baza:
a. comparării planurilor cadastrale ale oraşului,
b. analizei caracteristicilor arhitecturale şi constructive ale clădirilor,
c. compararea lor cu datele furnizate de documente din Arhivele Naţionale,
Dir.Municipiului Bucureşti Fond PMB-Tehnic şi Arhiva Primăriei Mun.
Bucureşti, Fond PMB şi IV Verde.
A. Parcela
A.1. 1895 Parcelă - formă relativ dreptunghiulară - prelungă ce se învecina astfel:
- la sud cu parcela nr. 5 din strada Atelierului propr. Efrosina G. Florescu,
- la nord cu parcela nr. 137 din Calea Griviţei propr. Tot Petre Apostolescu şi
parcelele nr. 135 Ion Leoveanu , nr. 133 Ştefan Vasilescu şi nr. 131 preotul Niţă
Berendei din Cal. Griviţei,
- la vest strada Atelierului,
- la est parcela nr. 129 propr. N. Sterian din Calea Griviţei ,
Parcela era ocupată în proporţie de cca. 60-65% cu 3 clădiri dispuse astfel:
•

corpul principal A pe limita de lot spre vest, la faţa străzii, ocupând integral
parcela pe lăţimea ei astfel că intrarea către curte şi accesul către celelalte
corpuri se făcea printr-un coridor dispus central,

•

corpul secundar B pe limita de sud lotului

•

corpul secundar C pe limita de lot spre est-nord şi sud adică pe fundul de lot.

A.2. 1911 parcela şi-a păstrat mărimea , forma şi în mare modul de ocupare. S-au
adăugat câteva corpuri anexă de mici dimensiunei , lipite de corpurile secundare
existente .
A.3. 2008 parcela din strada Atelierului nr. 24 a fost modificată parţial, astfel:
§

parcela s-a micşorat ca suprafaţă, porţiuni din lot situate pe latura de la est fiind
înglobate parcelei vecine.

§

Gradul de ocupare s-a schimbat întrucât corpul C a fost amplificat (sau înlocuit)
devenind o clădire în formă de L de dimensiuni mai mari (decât corpurile
anterioare). În prezent clădirile A + B + C ocupă cca 70% din lot. Vecinătăţile
actuale sunt:
-

la sud parcela nr. 22 din strada Atelierului ,
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la nord parcela nr.137 -Cinematograful Marconi- din Cal.Griviţei şi parcelele
nr.135 , nr.133 şi nr. 131 din Cal. Griviţei,

-

la vest strada Atelierului,

-

la est parcela nr. 129 din Calea Griviţei ,

B. Clădirile – analiza se referă numai la CORPUL A
B.1. Perioada anterioară anului 1895, cca 1880-1890 - construirea CORPULUI A
Având următoarele caracteristici:
§

clădire în formă de U având braţele inegale - cel de nord mai lung şi cel de la
sud mai scurt- ,

§

amplasată la faţa străzii , pe limita de lot,

§

intrarea plasată pe latura de sud (aripa mai lungă), în curte .

§

accesul către curte, intrarea în corpul A şi celelalte corpuri se realiza printr-un
coridor având intrările de la vest (dinspre stradă) şi de la est (dinspre curte) în în
formă de arcadă ,

§

clădirea compusă din pivniţă+parter+1 etaj avea funcţiune mixtă : parterulprăvălii dispuse dr.-stg. Intrării iar etajul - locuinţă

B.2. Anul 1911 – corpul A îşi păstrează forma şi funcţiunea. Se adaugă în continuarea
aripii de nord, construcţii anexe.
B.3. Anul 2010 – corpul A
Casa principală A a păstrat amprenta la sol, amplasarea şi funcţiunea anterioară
anului 1895 deci de la data construirii sale..
5.2. Rezolvarea arhitecturală
Clădirea principală corp A
§ silueta clădirii iniţiale (Petre Apostolescu) a rămas aceeaşi, corpul clădirii
păstrând forma de U cu braţe inegale şi având:
- latura de nord , calcan dispus pe limita lotului către parcela nr. 137 Cinematograful Marconi- clădire de asemeni cu calcanul pe limita parcelei sale.
- latura de sud , calcan către parcela nr.22 , clădire parter (în prezent cu faţadele
de vest şi sud mutilate),
- latura de vest pe limita de parcelă spre strada Atelierului,
-

§

latura de est retrasă faţă de limita lotului şi faţă de corpurile B şi C dispuse în
porţiunea de la est a parcelei,

clădirea compusă din pivniţă + parter + 1 etaj a fost construită din zidărie de
cărămidă, cu acoperiş de metal ,
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partiul parterului s-a păstrat fiind compus din :
- 2 prăvălii dispuse dr.+stg. coridorului de intrare, prăvălii compuse din 1
-

cameră cu acces dinspre stradă + acces (nou) pe uşa din coridor,
pivniţa de depozitare la care accesul se face din prăvălie. Tavanul este , cf.
tratării din ultimele decenii ale sec. XIX , pe sistem de bolţişoare pe şină,

§

- prăvălia este continuată cu un coridor pt. spaţii anexe.
Decoraţia interioară inexistentă.

§

Rezolvarea şi decorarea faţadelor:
Ø Tratarea faţadelor s-a păstrat în expresia iniţială – dovadă stilul arhitectural
specific perioadei în care s-a construit clădirea + păstrarea iniţialelor
proprietarului AAP dispuse în centrul elementului decorativ de la etaj şi pe
grilajul balconului -.
Volumul simplu, este subliniat de traveea centrală mai înaltă decât traveele
laterale. Compoziţia faţadei este caracterizată prin :
-

Traveea centrală aflată în uşor decroş, subliniind axul de interes,

-

Dispunerea pe această porţiune a clădirii la parter a intrării în coridor în
formă de arcadă + la etaj a balconului susţinut de console decorate cu
motive vegetale, balcon din fier forjat constituind un element decorativ ce
preia din motivele vegetale ale stucaturii + uşa-fereastră subliniată de
decorul în stucatură sub forma unui fronton în acoladă dispus deasupra ei +
pilaştrii adosaţi cu capitele cu motive vegetale care delimitează traveea
centrală şi sunt dispuşi pentru a „susţine” elmentele decorative ale
cornişei;

-

Tratarea etajului ca un „etaj nobil”, parterul fiind dominat de golul
vitrinelor

Ø Ferestrele dispuse pe traveele laterale au ancadramente simple dar în partea
superioară sunt subliniate de un element decorativ în relief puternic şi de
forme decorative vegetale+geometrice care ocupă câmpul dintre golul ferestrei
şi frontonul aparent.
Ø Cornişa , în lungul întregii faţade , este subliniată de următoarele elemente cu
rol funcţional sau decorativ:
-

un brâu deasupra căruia se află casete având în centru o rozetă ,

-

acoperişul cu straşina pronunţată susţinută de cosoroabe tăiate astfel ca să
constituie un motiv decorativ în tonul întregului decor.
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Ø Intrarea în corpul A este tratată ca să se încadreze formulei expresive
generale.
5.3. Încadrare tipologică (Anexa 10: Faţade clădiri cu aceeaşi funcţiune- proiecte sec. XIX)
Clădirea aparţine tipului de locuinţă de nivel bun rezervat zonei cu profil comercial a
oraşului în care spaţiul cel mai important era prăvălia . Deşi nivelul zonei s-a
modificat, clădirea ca şi celelate construcţii clasate monumente istorice au păstrat
caracteristicile expresive stilistice. Astfel casa Petre Apostolescu a fost construită în
stilul eclectic cu influenţe orientale în decoraţie (specifice stilului Socolescu),
păstrându-şi funcţiunea, volumetria şi modenatura.
A fost parţial mutilat aspectul de la faţadă a parterului în zona prăvăliilor care au fost
tratate fără nci o legătură cu expresia etajului.
În absenţa proiectului original ataşăm planşe cu proiecte ce aparţin aceleiaşi perioade,
aceleiaşi fucţiuni mixte - comerţ+locuire – şi care sunt relevante pentru caracteristicile
compoziţiei faţadei în cadrul acestui program .
CONCLUZII PARŢIALE 2.
a. Clădirea este amplasată pe o parcela nesemnificativ modificată deci asemeni
celei constituite în deceniul 8 al secolului XIX, când a fost tăiată strada,
b. Clădirea - casa principală A aparţine perioadei constructive a anilor 18801890, făcând parte din clădirile cu funcţiune mixtă de bună calitate ale
categoriei sociale medii a populaţiei, frecvente, în vecinătatea imediată;
c. Casa aparţine tipului de clădire din zona comercială, bine întreţinut;
d. Clădirea se încadra în vecinătatea preexistentă deceniului 9 al secolului XIX,
în zona vecină – Calea Griviţei care s-a prelungit în strada nou tăiată –
strada Atelierului -,
e. Contextul urbanistic a fost parţial radical modificat dar clădirea se
încadrează ansamblului ce s-a constituit şi s-a păstrat între strada BerzeiCalea Griviţei- strada Atelierului.
6. EVALUAREA GLOBALĂ A IMOBILULUI – CORP A
Anexa 11 : Plan cadastral 2008 – clădiri clasate M.I. în zonă

6.1. Valoarea de vechime - autenticitate
Valoarea de vechime – autenticitate a imobilului este medie. Clădirea aparţine
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cronologic fondului construit al oraşului din deceniul 8 al secolului XIX. S-a păstrat
din fondul construit originar: funcţiunea, situarea pe parcelă, fundaţiile, zidăria,
partiul, decoraţia faţadei etajului. Modificările de tratare a parterului sunt reversibile.
6.2. Valoarea memorial-simbolică
Amplasată pe un traseu istoric, imobilul nu este legat de nici un eveniment sau
personalitate a oraşului drept care valoarea memorial-simbolică este nulă.
6.3. Valoarea urbanistică .
Evaluarea din acest punct de vedere nu poate fi făcută decât prin raportarea la
contextul construit din care face parte. Clădirea a păstrat o parte semnificativă din
contextul iniţial în care a fost construită. Vecinătatea sa de pe Calea Griviţei şi de pe
strada Atelierului determină, într-un oraş în care multe zone au fost destructurate să
considerăm valoarea urbanistică este mare
6.4. Valoarea arhitecturală
Valoarea arhitecturală a imobilului este mare. Luând în consideraţie elementele
expuse în cadrul descrierii concepţiei arhitecturale a construcţiei, concluzia se impune
întrucât clădirea a păstrat elementele originale cele mai semnificative: funcţiunea,
tratarea faţadei, expresia stilistică.
6.5. Valoarea de raritate-unicitate
Valoarea de raritate-unicitate este medie datorită existenţei acestei expresii
artistice şi compoziției arhitecturale şi în alte zone ale oraşului dar rareori încadrată
unui ansamblu.
CONCLUZIE FINALĂ
I. VALOAREA CULTURALĂ ŞI ISTORICĂ redusă şi ne încadrarea în
criteriile de clasare ca monument istoric au determinat concluzia:
Imobilul din strada Atelierului nr. 24 sectorul 1, Bucureşti, ÎNTRUNEŞTE
CALITĂŢILE PENTRU CARE A FOST CLASAT MONUMENT ISTORIC .
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