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1.LOCALIZAREA IMOBILULUI
Parcela este situată pe latura de est a străzii Vasile Alecsandri, la nr. 18, sectorul 1, în
porţiunea acesteia dintre strada Grigore Alexandrescu la nord şi strada Povernei la sud.
Strada Vasile Alecsandri este dispusă pe direcţia sud-nord la est de Bulevardul Lascăr
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Catargiu şi strada Povernei. Imobilul studiat se compune din :
• Teren
• Clădire-corp principal compusă din S+P, construcţia având forma unui paralelipiped
neregulat și fiind dispusă retrasă de la stradă, cu o porțiune din latura de nord, cu
calcan pe limita parcelei și cu laturile vest, sud, est și parțial nord retrase ,
• Garaj, amplasat pe fundul de lot, pe latura de sud-est.
Imobilul situat în strada Vasile Alecsandri nr. 16, sectorul 1, are următoarele vecinătăţi:
Imobilul nr. 18 din strada V.Alecsandri

Ø spre nord, parcelele: nr.20
din strada Vasile Alecsandri, nr.
72 din str. Gr. Alexandrescu;
Ø spre sud, parcela nr. 16 din
strada Vasile Alecsandri ;
Ø spre vest, strada Vasile Alec
sandri ;
Ø spre est, parcela nr.7 din str.
Intrarea Bastiliei
2. REGIM JURIDIC DE PROTECŢIE
Imobilul, se încadrează în teritoriul Zone protejate (Cf.Zone Construite Protejate – Munici piul
Bucureşti, 2000, aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 279/2000)

Zona protejată nr. 94 ţesutul tradiţional difuz zona Căderea Bastiliei Subzona Cp1b, Cp1c
a. delimitare: zonă delimitată de spatele fronturilor de pe bd. Lascăr Catargiu, bd. Iancu de
Hunedoara, Calea Dorobanţi şi include str. Grigore Alexandrescu, str. Ciprian Porumbescu, str.
Cîntăreţul Macarie, str. Căderea Bastiliei, Intr. Grigore Alexandrescu,..., str. Vasile Alecsandri, ...str.
Povernei, str. Clopotarii Vechi, str. Viişoarei, str. C-tin Daniel, str. Visarion, Intr. Orizontului, Intr.
Anasonului, str. I. Slătineanu,... .
b. caracteristici: zonă rezidenţială tradiţională definită de străzi cu traseu neregulat, caracterizată
prin diversitate tipologică, coerent în ciuda varietăţii volumetrice, a înălţimii şi limbajului
arhitectural;
- regim de construcţie discontinuu, cu clădiri izolate sau grupate de înălţime redusă (preponderent
P+1, accidental P+3);
- prezenţa vizibilă a vegetaţiei izolate;
c. evoluţie: spontană şi nereglementată specific ; o porţiune din oraşul premodern cu tramă
stradală tradiţională, rectificată la sf. sec. al XIX-lea ; înlocuire şi densificare graduală şi
neomogenă a fondului construit.
e. valoare: ţesut rezidenţial tradiţional tipic
f.grad de protecţie: ridicat (se protejează valorile arhitectural - urbanistice, istorice şi de mediu
natural care au o pondere ridicată: trama stradală şi caracterul. Sînt permise intervenţii care
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conservă trama stradală şi întăresc caracterul existent prin ameliorarea fondului construit şi a
valorii urbanistice).

Imobilul studiat este consemnat în Lista Monumentelor Istorice-Municipiul Bucureşti 2010
(cf. Lista Monumentelor Istorice, aprobată prin Ordinul nr. 2361/2010, pentru modificarea anexei la Ordinul
ministrului culturii şi cultelor nr. 2314&2004 privind aprobarea Listei Monumentelor Istorice actualizată [
M.O.al
României, partea I, nr. 670 bis / 1 octombrie 2010, Bucureşti])
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§ Poz.221 B-II-m-B-17948 Casă str.Alecsandri Vasile 18 sect. 1 sf.sec.XIX-prima jum.sec.XX
Imobilul se află în zona de protecţie a următoarelor monumente istorice:
§ Poz. 188 cod B-II-s-B-17910 Sit I Splaiul Independenţei-str.V.Pârvan-str.Berzei-str. Buzeşti§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

str.Sevastopol- str.Gr.Alexandrescu- str.Polonă- str.Mihai Eminescu- str.Traian- str.dr.Maximilian
Popper -str. Anton Pann-Bd. Mircea Vodă-Bd. C.Coposu-str. Halelor
Poz. 212 B-II-m-B-17939 Casa Gh.Cantacuzino str.Alecsandri Vasile 1-3 sector 1
sf.sec.XIX-prima jum.sec.XX
Poz. 213 B-II-m-B-17940 Casă str.Alecsandri Vasile 5 sector 1 sf.sec.XIX- prima jum.sec.XX
Poz. 214 B-II-m-B-17941 Casă str.Alecsandri Vasile 6 sector 1 sf.sec.XIX- prima jum.sec.XX
Poz. 215 B-II-m-B-17942 Casă str.Alecsandri Vasile 7 sector 1 sf.sec.XIX- prima jum.sec.XX
Poz. 216 B-II-m-B-17943 Casă str.Alecsandri Vasile 8 sector 1 sf.sec.XIX- prima jum.sec.XX
Poz. 217 B-II-m-B-17944 Casă str.Alecsandri Vasile 9 sector 1 sf.sec.XIX- prima jum.sec.XX
Poz.218 B-II-m-B-17945 Casă str.Alecsandri Vasile 10 sector 1 sf.sec.XIX-prima jum.sec.XX
Poz.219 B-II-m-B-17946 Casă str.Alecsandri Vasile 13 sector 1 sf.sec.XIX-prima jum.sec.XX
Poz. 220 B-II-m-B-17947 Muzeul Frederick și Cecilia Cuțescu Storck str.Alecsandri Vasile 16
sector 1 1914
Poz.222 B-II-m-B-17949 Casă str.Alecsandri Vasile 20 sector 1 sf.sec.XIX-prima jum.sec.XX
Poz.1765 B-II-m-B-19465 Casa Rosetti-Solești str.Povernei 1-3 sector 1 sf.sec.XIX-prima
jum.sec.XX

3. EVOLUŢIA ISTORICĂ A TRAMEI STRADALE, PARCELARULUI ŞI FONDULUI CONSTRUIT DIN
ZONĂ
Teritoriul din nordul orașului, aflat la est de strada axă Podul Mogoșoaiei/Calea Victoriei, din
care face parte traseul şi imobilul studiat, a devenit de timpuriu unul important ca funcțiune
a Bucureștilor, ceea ce s-a reflectat în valoarea sa urbanistică şi arhitecturală. Dezvoltarea lui
a fost mult accentuată în a doua jumătate a secolului XIX și începutul sec. XX, după ce
Palatul de pe Podul Mogoşoaiei , la nord de biserica şi hanul Kretzulescu, a devenit reședința
Principelui și după declararea României regat, a Regelui.
Trama stradală constituită istoric și apoi sistematizată în timp a primit denumiri din care
unele s-au modificat, iar altele s-au păstrat. Studiul va cita numele așa cum apare în hărțile
ce ilustrează evoluția zonei . Din cele două categorii fac parte următoarele trasee:
A. Denumiri nemodificate de la data acordării lor:
a. Strada Vasile Alecsandri (s-a schimbat doar modul de ortografiere a numelui
scriitorului, inițial fiind menționată ca ”strada Vasile Alexandri” (1895-1947)
b. Strada Povernei (1871 - )
c. Strada Viișoarei (1871 - )
B. Denumiri modificate cf. hărţilor istorice şi datelor de arhivă:
a. strada Pietăței
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în sec.XIX : strada Pietăței
în sec. XX : strada Pietăței
strada Gen. C. Coandă (1971)
b. strada Clopotarii Vechi
§ în sec.XIX : strada Clopotari (1871)
Page | 4
strada Clopotarii Vechi (cca.1880)
c. strada Grigore Alexandrescu
§ în sec.XIX : strada Clopotari (1871)
strada Clopotarii Noi (1898)
§ în sec. XX : strada Grigore Alexandrescu (1911)
d. Bulevardul Lascăr Catargiu
§ în sec. XIX : Bulevardul Colţei
§ în sec. XX : Bulevardul Lascăr Catargiu (cca.1913)
Bulevardul Ana Ipătescu (post 1948)
Bulevardul Lascăr Catargiu (cca.1990)
e. Calea Victoriei
§ în sec. XVIII-XIX : Podul Mogoşoaiei
Calea Victoriei (1878)
f. Strada Căderea Bastiliei
§ în sec. XIX : strada Cometei
§ în sec. XX : strada Cometei
strada Lord Thomson (ante 1934)
strada Căderea Bastiliei (1948)
Numerotarea parcelei - nr. 14 (1909) (ca și parcela vecină de la sud)
§
§

- nr. 18 (1914) (parcela de la sud nr. 16)

_________________________________________________________________________
3.1. Etapa 1 – Situaţia zonei în ultimele decenii ale secolului XIX
A. Evoluţia istorică a ţesutului urban(Anexa 1 : Planul Pappazoglu 1871)
A fost o perioadă în care Primăria capitalei s-a ocupat intens de îmbunătățirea tramei
stradale istoric constituită. S-a realizat, parțial, alinierea străzilor existente, prelungirea lor
acolo unde aceasta aducea beneficii circulației. În plus s-a trecut la tăierea de străzi noi în
special cu scopul dublării unor drumuri supraîncărcate.
Interesul de a se întinde spre nord a Bucureștilor determinase în mod firesc dezvoltarea în
principal a drumurilor pe direcția sud-nord și doar secundar pe cele de legătură adică estvest, fenomen parțial modificat la sfârșitul secolului XIX odată cu schimbarea direcțiilor de
interes către alte regiuni ale țării și către alte zone geografice.
În epocă arterele care modelează urbanistic spațiul teritoriului de nord se pot defini astfel.
A.1. Starea traseelor semnificative ale zonei la 1871 (Anexa 1: Planul Pappazoglu, 1871)
Cele 2 mari trasee, ambele cu trasee sud-nord, între care se află zona studiată, existente din
sec. XVII-XVIII erau Podul Mogoșoaiei și Calea Herăstrăului, ambele mergând până la
Șoseaua Bonaparte (azi Bd. Iancu de Hunedoara), unde se aflau și bariere de intrare în oraș.
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Între ele s-a țesut o tramă stradală care în deceniul 7 al veacului XIX încă nu era definitivată,
Păstrându-se, mai ales către nord, mari terenuri ne folosite.
a. Podul Mogoşoaiei (din 1878 Calea Victoriei) :
Podul Mogoşoaiei (tăiat 1692) pe direcţia sud-nord, s-a prelungit concomitent cu extinderea
oraşului spre nord, astfel că la sfârșitul secolului XVIII artera atingea lungimea maximă adică
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până la Capul Podului (spațiu urban care la începutul sec.XX va deveni Piaţa Victoriei). Strada
era compusă din 3 tronsoane:
- I de la Dîmboviţa până la biserica Sărindari (din 1870 la Bulevardul Elisabeta și din 1900 la
Cercul Militar, clădire construită pe locul bisericii Sărindari dărâmată) ;

- II de la Biserica Sărindari..., la casele boierului Dinicu Golescu/reşedinţă oficială a Domnului
(din deceniul 30/”palatul” principelui(1860), extins(1870)/palat regal (1882) ;
- III de la Palatul Princiar/Regal la Capul Podului (Piața Victoriei).
1871-tronsonul III al Podului Mogoşoaiei continua în direcţia nord. Pe ambele laturi era
punct de pornire a unor străzi din care cele mai importante (de la sud către nord) erau:
§ pe latura de est în direcţia vest-est :
§ Calea Herăstrăului, din 1878 Calea Dorobanților[azi str. G.Enescu], la N. de Biserica Albă,
ce cotea apoi spre nord;
§ uliţa Romană[azi str.N.Iorga+porțiune înglobată Bd. Dacia prelungit+str.M.Eminescu],la nord de
Biserica Popa Cosma/”Sf.Nicolae” Tabacu,
§ pe latura de vest în direcţia est-vest :
§ uliţa Fântânei [azi str. G-ral Berthelot] ,
§ Podul Târgoviştei [din 1878 Calea Griviţei],
§ Strada Verde [azi str. G-ral Manu+str. Locot.Lemnea],
§ Strada Sevastopol
Ø se termina într-o piaţă nedelimitată numită Capul Podului [va deveni Piaţa Victoriei], unde se
afla Bariera Mogoşoaiei, atunci una din limitele de nord ale oraşului.
În secolului XIX ocuparea Podului Mogoşoaiei s-a intensificat fiind eliminate terenurile fără
construcții. Porțiunea III a străzii având funcțiune rezidențială era dominată de parcele de
formă rectangulară pe care erau amplasate, în mod variat, una sau mai multe construcţii,
reședințe ale familiilor de vază ale țării.
b. Calea Herăstrăului (din 1878 devenită Calea Dorobanților) :
Calea Herăstrăului era drumul care la început avea direcția vest-est, traseul pornind de la
Podul Mogoșoaiei. Curând cotea în direcția sud-nord, mergând, relativ paralel cu Podul
Mogoșoaiei și oprindu-se la Șoseaua Bonaparte, unde se afla și Bariera Herăstrăului.
Între aceste 2 artere majore, până la 1871 se tăiaseră următoarele drumuri :
c. strada Clopotari, stradă importantă prin lungime, avea un traseu sinuos ceea ce însemna
schimbarea într-un mod radical a direcţiei. Astfel :
- pornea de la strada Romană către nord, întâlnind străzile: str.Brutarilor [azi str.C-tin. Daniel]
la est și str.Verde [azi str. G-ral Manu] la vest, apoi cotea în direcţia est-vest,
- se oprea când întâlnea Podul Mogoșoaiei.
c. strada Brutarilor era drumul care mergea în direcția sud/vest-nord/est, traseul pornind
de la str.Clopotari și oprindu-se la str. Cometei (str. Lord Thomson, din 1948 str. Căderea Bastiliei)
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d. strada Povernei începea de la str.Brutarilor în direcția sud/est-nord/vest. Suporta 2
cotituri; (1)spre nord, (2) spre vest oprindu-se cînd întâlnea strada Clopotari. Între aceste
2 drumuri trama stradală se completase cu o bretea de legătură (sud/vest-nord/est)
numită mult timp str. Pietăței. Se adăuga ceva mai la sud str. Viișoarei, ambele nume
păstrându-se mult timp și ca denumire și relativ ca traseu.
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După strada Povernei până la Șoseaua Bonaparte lipsea trama stradală, iar terenul
aparent era neparcelat.
B. Caracteristicile fondului construit din zonă
Este perioada marcată de construirea de clădiri noi (de multe ori pe terenuri virane) sau de
transformări radicale a celor vechi. Caracteristica zonei de nord al Bucureştilor, d.p.v.
funcțional și constructiv, era dominanta funcţiunii rezidenţiale ce a determinat caracteristici
specifice traseelor existente, respectiv:
a. Modalitățile de construire pe Podul Mogoşoaiei :
§ totalitatea parcelelor erau ocupate cu clădiri în procent de cca. 40-50% ;
§ clădirile principale, cf.siluetei de la sol, erau de mari dimensiuni, pe lângă ele existând,
pe parcelă, clădiri secundare şi anexe ;
§ clădirile principale erau amplasate faţă de stradă în mod neuniform, fie retrase, fie la
faţa străzii deci într-un front discontinuu, întrerupt de curtea dispusă pe una din laturi.
Curtea avea şi rol de acces către fațada principală aflată pe latura lungă a construcției,
acolo existând și intrarea principală de acces în clădire. Clădirile secundare sunt
dispuse, de obicei, în continuarea celor principale şi asemeni anexelor sunt amplasate
în partea din spate a parcelei, deci mult retrase faţă de stradă ;
§ majoritatea parcelelor erau împărțite în partea principală –curte, casa principală, casa
secundară etc.- și partea secundară rezervată grădinii.
b. strada Clopotari + strada Brutari + strada Povernei + str. Pietății + str. Viișoarei
§ clădirile erau mult mai rar prezente pe parcele, ocupând cca.20-30% din lot, restul
fiind spaţiul curţii şi al grădinii,
§ clădirile, cu unele excepții, sunt de mici dimensiuni,
§ se menţin parcelele neconstruite, numai plantate
3.2. Etapa 2 - evoluţia zonei în perioada 1871 – 1900
A. Evoluţia istorică a ţesutului urban (Anexa 2: Planul Göbl, 1898)
Este perioada în care se produce seria de transformări urbanistice, unele majore și de mare
impact, în perspectivă, asupra oraşului, iar altele care influențează în mod direct zona.
A.1. Intervenții majore semnificative pentru oraș
Tăierea Bulevardului Colţei, 1894-1900 (AN.DMB.Fond PMB-Tehnic dos. 20/1894) pe direcţia nord/vest sud/est, arteră care avea menirea de a dubla circulația prea încărcată de pe Calea Victoriei,
traseul noii artere fiind relativ paralel cu strada istorică. Scopul menționat era de a lega
Capul Podului de strada Colței (stradă între str. Clemenței(azi C.A.Rosetti) și rețeaua stradală din
jurul bisericii Sf. Gheorghe Nou) deci implicit de centrul comercial al orașului .
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“Bulevardul Colţei s-a aprobat a se deschide la 2 mai 1894 şi s-a decretat în luna iunie a aceluiaşi an
la lărgimea de 40 m . El se împarte în trei secţiuni:
• secţiunea I-a începând de la şos.Kiseleff (capătul Căii Victoria) şi continuând până la intersecţia
stradelor Romană şi Primăverii;
• secţiunea a II-a din str.Romană până în str. Clemenţei;
• secţiunea a III-a din str. Clemenţei până la Piaţa Sf. Gheorghe”[porţiunea aceasta va îngloba
Page | 7
vechiul traseu al străzii Colţei].
Decizia ce prevedea ca secțiunile să fie realizate în totalitate, motivată de : “ din cauza situaţiei sale
şi a stradelor ce are a traversa urmează a fi executat în toată întregimea” ,nu s-a realizat din cauza costurilor ridicate ce le impuneau exproprierile dintre P-ţa Romană şi str. Clemenţei.
Proiectul s-a reluat în secolul XX când s-a continuat realizarea lui pe porţiuni.
La 15 mai 1896 era încheiată tăierea Secț.I:“ terminarea deja a secţiei I dă tăria faptului îndeplinit”.
Traseul Bulevardului Colțea cf.propunerii Serv. Tehnic al Primăriei, aprobat de Consiliul Comunal era
următorul (în această etapă): pleca de la Capul Podului la vest de Şoseaua Bonaparte, în direcţia sudest ; tăia străzile: str. Clopotarii Noi, str. Clopotarii Vechi (străzi cu trasee parţial noi) + str.Brutaru şi
str.Visarion (străzi ce menţin traseul vechi); de la el porneau, spre vest : str. Puţul de Piatră [azi str.

; se oprea la piaţa urbană,Piaţa Romană, tăiată la
întâlnirea străzilor: Bd. Colțea, str.Romană, str.Primăverii [str.Mendeleev], str.Cometa .
Tăierea Bulevardului Colţea a determinat următoarele modificări urbanistice:
Gina Patrichi] şi str.Verde [azi str.G-ral Manu]

§ S-a constituit un traseu rectiliniu cu o bandă verde centrală ce delimita aleea călăreților.
§ A determinat modificarea parțială a traseelor unor străzi cu care s-a interferat :
- remodelarea unei părţi din traseul străzii Clopotari,
- scurtarea traseului de la est, a străzilor: str.Puţul de Piatră şi strada Verde care se opresc acum
la întâlnirea cu Bd. Colţea ;
§ constituirea unor parcele noi, în urma exproprierii. Loturile, de dimensiuni medii, se vor vinde de
către primărie cu condiția respectării Regulamentului de construcţie special al acestei artere.

A.2.Tăiere de drumuri şi prelungiri de trasee în zona de nord (vezi Anexa 9: Plan cadastral, 1895 )
Dintre cele mai importante intervenţii urbanistice trebuie citate :
a. strada Vasile Alexandri a fost tăiată între 1890-1895 pentru a completa trama stradală a
zonei. Avea rolul de a stabili încă o legătura pe direcția sud-nord, pe traseul următor:
Ø Etapa I:pleca de la strada Povernei, spre nord, se oprea la întâlnirea cu strada Pietății
prin care se asigura legătura cu str. Clopotarii Vechi;
b. str. Pietății - prelungire de traseu și aliniere, 1890, 1894-1895, și-a continuat traseul, trecând de
str. Povernei. A fost prelungită în direcția est până la strada nou tăiată – strada Vasile Alexandri.
Prospectul a fost fixat pe 1 aliniament la 10m.
c. Str. Povernei - alinierea traseului, 1890. Strada împărțită în 7 aliniamente cu lărgime fiecare de
12 m.
d. Strada Viișoarei - aliniere traseu, 1890 Stradă de formă triunghiulară ce pornește de la Bd.
Colței și se desparte în 2 brațe în direcția nord/est și sud/est, ambele oprindu-se când întâlnesc
str. Povernei. Str. Viișoarei avea 3 aliniamente cu lărgime fiecare de 12 m.
Consiliul Comunal în şedinţa sa de la 1 februarie 1890 a aprobat pe linia albastră str. Pietăţii, Povernei şi
Viişorei şi anume : str. Pietăţei pe un aliniament pe lărgimea de 10 m.: str. Povernei pe 7 aliniamente pe
lărgime de 12 m. şi str. Viişoarei pe 3 aliniamente pe lărgime de 12 m. (AN.DMB. Fond PMB.Alinieri, Pl. 281/1890
alinierea și nivelmentul străzilor Povernei-Pietăţii-Viişoarei )
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e. Strada Clopotari – reconfigurare traseu, 1890-1894. Traseul se modifică adaptându-se la
transformările tramei stradale necesare după tăierea Bulevardului Colţei. În primul rând
o parte din traseul anterior a fost înglobat noului bulevard, continuitatea străzii fiind
întreruptă.Părțile de la sud/est, nord/est și est/vest au fost divizate în 2 tronsoane
f. diferite ca direcție și denumire. Astfel:
ü Str. Clopotari (devenită) str.Clopotarii Vechi, păstra traseul de început: pleca de la strada
Romană în direcția nord-est ; traversa Bd. Colţei, şi strada Clopotarii Noi, continua spre nord,
oprindu-se când întâlnea Şoseaua Bonaparte.
ü Str. Clopotarii Noi (ulterior denumită) str.Grigore Alexandrescu, a fost numele primit de
tronsonul de nord, care avea direcția vest-est. Pleca de la Calea Victoriei, traversa Bd.Colţei,
str.Clopotari, str.Cometa.Se oprea la Calea Dorobanţilor;

B. Caracteristicile fondului construit din zonă
B.1. Bulevardul Colţei
Popularea Bulevardului Colţei s-a făcut în etape fiind bulevardul căruia i se stabileşte un
regulament de construire din faza lansării de către POB a ofertei de cumpărare :
“…condiţiunile de clădire pe această parte a bulevardului sunt următoarele, care fac parte din
regulamentul de construcţiuni..- pe bulevardul Colţea cuprins între piaţa rotundă din răspântie[Capul
Podului] şi şoseaua Kiseleff şi cea din răspântie cu strada Romană, inclusiv aceste pieţe, nu se va
permite a se construi decât:
• clădiri retrase uniform cu 4 m. de aliniere şi cu o faţadă minimă de 8 m. lungime,
• înălţimea minimă considerată până la cornişe va fi de 8 m. iar maxima de 12 m.,
• pe aliniere se va face grilaj de fier în condiţiile aprobate la 17 mart. 1893,
• pe locul liber între clădire şi grilaj partea neocupată de intrare, se va face grădina…”.
Primele case se vor construi abia în anul 1898, respectiv proprietăţile A. Popovici la. 46-48, general
Arion la nr. 27, Al. Mareş la nr. 20 şi N.Pisiota la nr. 78. Popularea se va face în valuri având în vedere
condiţiile ce le impunea primăria celor ce cumpărau aici terenuri şi anume: “cumpărătorii sunt
obligaţi a construi în termen de 2 ani, cu o retragere de 4 m. de la aliniere…”.
Astfel de clădiri se vor ridica în anii 1898, 1900, 1902/1903, 1910, 1912-1914, 1913/1914, 1922/1923
şi 1927 cînd se poate considera bulevardul Colţei/Bulevardul Lascăr Catargiu populat în totalitate.

B.2. Străzile istorice : str. Povernei, str. Clopotarii Vechi, str. Viișoarei, str. Pietăței (parțial)
Parcele de dimensiuni și forme inegale de mărime medie și mică, cu construcții în majoritate
dispuse la fața străzii și pe una din limitele parcelei. Fațada cu intrarea principală era dispusă
către curte.
Rar,clădiri cu suprafața la sol amplă,plasate în centrul parcelei(ex. Casa Teodor Rosetti str.
Povernei nr.3 ;casele Jean Leca str. Povernei colț cu str. V.Alecsandri) și cu spațiu rezervat grădinii.
B.3. Străzile noi sau prelungirea unor străzi existente
Se mențin parcele de dimensiuni inegale, multe de mari dimensiuni.
Gradul de ocupare de asemeni este diferit :
• parcele ocupate cu construcții amplasate diferit fie la fața străzii, fie retrase.
• s-au menținut și parcele mari libere de construcții (ex. parcela arhitect Beneș + parcela Olga
Beneș pe str. V.Alecsandri sau parcela Gh. Duca dintre str. Pietății prelungită și str. Clopotarii Noi),

Zona își păstrează funcțiunea strict rezidențială + funcțiunile publice de interes general :
bisericile și spitalul pentru copii.
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3.3. Transformările zonei în secolul XX
A. Evoluţia istorică a ţesutului urban
Zona păstrează starea tramei stradale de la sfârșitul secolului XIX. Se adaugă categoria
”fundăturilor de stradă ” denumite acum Intrări ce deschid calea spre popularea parcelelor
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aflate pe fundurile de lot. În epocă, dominanta zonei a fost dezvoltarea parcelării terenurilor și intensificarea ocupării loturilor cu clădiri.
A.1. Evoluția în prima jumătate a secolului XX( Anexa 4: Planul Vahnig 1911; Anexa 5: Planul Pântea
1923 ; Anexa 6 : Planul Unirea , 1934)

Intervenţiile urbanistice semnificative din zonă au avut în vedere :
§ Continuarea până la final a marilor proiecte începute în secolul XIX, în special tăierea
bulevardelor (ex. : continuarea tăierii Bulevardului Colțea /Bd. Lascăr Catargiu în direcția
sud până la Piața Sf. Gheorghe) ;
§ Măsuri pentru îmbunătățirea alinierii traseelor de mare lungime prin : împărţirea pe
aliniamente, cu prospecte diferite și acordarea de nume diferite, pe tronsoane (cazul Căii
Dorobaților, a bulevardului nord-sud citat);
§ Îmbunătățirea traseului străzilor mai ales prin prelungirea lor, pt. a se asigura fluența
circulației între străzile importante prin traseu și legătura mai simplă cu marile artere.
Cele mai importante trasee au fost modificate astfel :
a. Alinierea Căii Victoria 1909, 1910 (AN.DMB, Fond PMB Alinieri pl.220/1909+Fond PMB Tehnic Dos.480 /1910)
În porţiunea de nord Calea Victoria păstrează statutul de arteră mobilată cu locuinţe de lux.
Prevederile celor 2 Planuri de aliniere, nuanţează regulile care trebuie aplicate.

b. Strada Clopotari, şi-a păstrat traseul dar a fost divizată în două tronsoane , fiecare
primind altă denumire. Astfel s-a constituit :
- strada Victor Emanuel III la vest – porțiune ce pleca de la strada Romană în direcţia nord-vest și
se oprea când întâlnea strada G-ral Gh. Manu şi Bd. Colţei/Bd. Lascăr Catargiu ;

- strada Clopotarii Vechi continua traseul vechi în direcţia nord-vest. Pornea de pe latura de est a
Bd. Colţei/Bd. Lascăr Catargiu, se întâlnea pe latura de est cu str. Pietăți, traversa str. Clopotarii
Noi/str. Grigore Alexandrescu. Se oprea când întâlnea Şos. Bonaparte (azi Bd. Iancu de
Hunedoara)

c. Strada Vasile Alexandri/Alecsandri (Anexa 3: Planul pentru alinierea și nivelmentul stradei Vasile
Alexandri, 1902). Noul Plan de aliniere a străzii Vasile Alexandri a stabilit:
ü prospectul străzii, unic pe tot parcursul -10m.- ,
ü prelungirea traseului dincolo de strada Pietății, către nord.
Noul traseu din Etapa II :pleca de la str.Povernei spre nord, trecea de strada Pietății care
o traversa fiind prelungită spre est până la str.Cometa. Strada V.Alecsandri se oprea
când întâlnea strada Clopotarii Noi/str.Grigore Alexandrescu.
Consiliul Comunal în şedinţa de la 11 martie 1902 luând cunoştinţă de raportul Nr.5246/902 al
Direcţiei Lucrărilor Tehnice şi având în vedere avizul dat de Comisiunea însărcinată cu studierea
planurilor de aliniere, aprobă planul de aliniere al stradei Vasile Alexandri, începând din str.
Povernei şi terminându-se în strada Clopotarii Noi, pe un singur aliniament şi pe lărgime de
10m..., arătată în plan cu culoare albastră lavată. Semnat:Primar I.Procopie Dumitrescu;Şeful
Serv.Plan şi Aliniere Petre Paul Peretz
(Aprobat de Consiliul Comunal în şedinţa de la 11 martie 1902, de Ministerul de Interne cu adresa nr. 7383 din 6 mai
1902...cu Decret Regal nr. 1549 din 4 mai 1902) (AN.DMB Fond PMB-Alinieri, dos. 508/1902)
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d. Tăierea unor străzi scurte : str. Ciprian Porumbescu + str. Cântăreț Macarie, cu rol de
bretea de legătură pe direcția sud-nord între strada Grigore Alexandrescu și Șoseaua
Bonaparte.
În ce privește ocuparea terenurilor din zonă fenomenul conține două aspecte:
- îndesirea parcelelor prin divizarea celor mai mari,
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- gradul de ocupare cu clădiri s-a amplificat. Au dispărut sau au fost micșorate grădinile
A.2. Evoluția în a doua jumătate a secolului XX ( Anexa 7 : Plan cadastral 1999)
Trama stradală a zonei de interes a rămas nemodificată.
S-au produs intervenții asupra fondului construit, mai ales pe marile artere prin înlocuirea
celui existent cu clădiri care modifică gabaritul și volumetria zonei.
B. Caracteristicile fondului construit din zonă
Perioada I : în prima jumătate a secolul XX, au existat 3 tendinţe majore, în ce priveşte
evoluţia fondului construit din zonă:
a. Menținerea unor clădiri construite în secolul XIX la care s-a păstrat volumul, modena
tura, elementele decorative, partiul (cazurile rare) ;
b. S-au construit clădiri noi pe parcele libere de construcții (mai ales în primele decenii ale
veacului XX) ;
c. Au fost transformate clădiri existente în mod radical, intervenții produse chiar din
primele decenii ale secolului XX, tendința fiind modernizarea fondului construit ;
d. Construirea unor clădiri noi, în perioada interbelică, care înlocuiau vechiul fond clădit
istoric al străzii. Soluția frecventă a fost unificarea parcelelor pt. a se costrui clădiri tip
block-haus în stilul modern al epocii.
Perioada II : în a doua jumătate a secolului XX şi începutul secolului XXI, etapele prin care
trece zona au fost următoarele:
a. Perioada 1950-1990 se intervine în două moduri asupra fondului contruit:
- Anii 1950-1960 schimbările provin mai ales din modificarea funcţiunii, respectiv
trecerea de la locuinţa unifamilială la folosințe diferite (1)spaţiu cu destinație publică
(policlinică, casa copilului etc.), (2) spațiu public + spațiu privat - sediu de ambasadă,
(3)locuinţe multifamiliale, ceea ce duce mai ales în cazul (3) la distrugeri ireparabile ,
- Anii 1960-1980 inserții de blocuri de locuințe P+8/10 care modifică radical gabaritul și
ignoră regulamentul de construcție special al unor trasee (ex.: bd. Lascăr Catargiu
porțiunea de nord)
b. Perioada 1990-2010 intervenţii care modifică parţial caracteristicile constructive :
- Restaurarea, repararea şi refuncţionalizarea unor clădiri,
- Demolarea unor clădiri şi reconstruirea pe respectiva parcelă fără a se respecta
regulamentul zonei,
- Construirea de plombe pe terenuri libere.
Străzile analizate au parcurs în mod diferit aceste tendinţe.
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CONCLUZII PARȚIALE 1
Zona din nordul Bucureștilor a trecut prin modificări urbanistice şi arhitecturale
intervenite de-a lungul perioadei de dezvoltare a oraşului. Realizarea lor s-a făcut
păstrându-se trasee, părţi de construcţii şi obiective din etapele succesive prin care a
Page | 11 trecut viaţa Bucureştilor.
Micro zona studiată se referă la o stradă tăiată la sfârșitul secolului XIX, în procesul de
amplificare a tramei stradale a unei zone de interes major a orașului. Strada aflată în
nordul oraşului va căpăta importanţă prin rolul său urbanistic şi ca reper arhitectural,
datorită următoarelor caracteristici ;
a. aparţine zonei oraşului care s-a dezvoltat în ultimele decenii ale veacului XIX şi a
cărei importanţă s-a păstrat până în prezent;
b. evoluţia sa urbanistică şi arhitecturală este specifică şi definitorie pentru străzile din
zona rezidenţială de lux a Bucureştilor şi reflectă evoluţia vieţii sociale şi economice;
c. strada Vasile Alecsandri a fost direct legată de traseele majore ale zonei nord : Bd.
Colţei/bd.Lascăr Catargiu/Bd.Ana Ipătescu;str.Clopotarii Noi/str.Grigore Alexandrescu , de aceea în evoluţia sa au fost preluate în mod direct şi rapid, soluţiile
„moderne” din punct de vedere al programelor de arhitectură şi al soluţiilor
constructive şi arhitecturale.
d. O parte din parcelele și construcțiile păstrate pe străzile trasate în sec. XIX și la
începutul sec. XX s-au păstrat nemodificate și importanța lor a crescut datorită
arhitecților care le-au proiectat și personalităților care le-au comandat și apoi le-au
locuit.
e. Intervențiile brutale din a doua jumătate a secolului XX – începutul secolului XXI s-au
înscris în tendința epocii de distrugere a unei perioade benefice a orașului și
memoria existenței unor personalități care și-au pus amprenta asupra lui.
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Anexa 1
Planul Pappazoglu 1871

∆

Strada Vasile Alecsandri

∆ Străzile limită pornire/oprire str.V.Alecsandri
∆ Alte străzi importante din zonă
∆ Amplasarea imobilului analizat
∆ Amplasarea casei Cuțescu-Storck
M.I. cu valoarea categoriei A
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Anexa 2
Planul Göbl 1898

∆

Strada Vasile Alecsandri

∆ Străzile limită pornire/oprire str.V.Alecsandri
∆ Alte străzi importante din zonă
∆ Amplasarea imobilului analizat
∆ Amplasarea casei Cuțescu-Storck
M.I. cu valoarea categoriei A

________________________________________________________________________________________
Mai 2015
Expert MCC monumente istorice, dr. ist. de artă Cezara MUCENIC

Beneficiar: Alvaro Botez

STUDIU ISTORIC . Imobilul din strada
Vasile Alecsandri nr. 18 sect.1 BUCUREȘTI

Page | 15

________________________________________________________________________________________
Mai 2015
Expert MCC monumente istorice, dr. ist. de artă Cezara MUCENIC

Beneficiar: Alvaro Botez

STUDIU ISTORIC . Imobilul din strada
Vasile Alecsandri nr. 18 sect.1 BUCUREȘTI

Page | 16

________________________________________________________________________________________
Mai 2015
Expert MCC monumente istorice, dr. ist. de artă Cezara MUCENIC

STUDIU ISTORIC . Imobilul din strada
Vasile Alecsandri nr. 18 sect.1 BUCUREȘTI

Beneficiar: Alvaro Botez

1898
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Anexa 3
Planul de aliniere a străzii Vasile Alecsandri,
1902
∆ Străzile limită pornire/oprire str.V.Alecsandri
∆ Amplasarea imobilului analizat
∆ Amplasarea casei Cuțescu-Storck M.I.
cu valoarea categoriei A
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STRADA VASILE ALEXANDRI – - PLAN PRELUNGIRE TRASEU (de la str. Pietății la str.
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Clopotari/str. Gr.Alexandrescu), 1902
STRADA VASILE ALEXANDRI – Parcela Olga Beneș (latura de est) , 1902
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Anexa 4
Planul Vahnig. 1911

∆

Strada Vasile Alexandri

∆ Străzile limită pornire/oprire str.V.Alexandri
∆ Alte străzi importante din zonă
∆ Amplasarea imobilului analizat
∆ Amplasarea casei Cuțescu-Storck
M.I.cu valoarea categoriei A
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Anexa 5
Planul Pântea 1923

∆

Strada Vasile Alexandri

∆ Străzile limită pornire/oprire str.V.Alexandri
∆ Alte străzi importante din zonă
∆ Amplasarea imobilului analizat
∆ Amplasarea casei Cuțescu-Storck
M.I.cu valoarea categoriei A
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Anexa 6
Planul Unirea 1934

∆

Strada Vasile Alexandri

∆ Străzile limită pornire/oprire str.V.Alexandri
∆ Alte străzi importante din zonă
∆ Amplasarea imobilului analizat
∆ Amplasarea casei Cuțescu-Storck
M.I.cu valoarea categoriei A
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Anexa 7
Plan cadastral 1999

∆

Strada Vasile Alecsandri

∆ Străzile limită pornire/oprire str.V.Alecsandri
∆ Alte străzi importante din zonă
∆ Amplasarea imobilului analizat
∆ Amplasarea casei Cuțescu-Storck
M.I.cu valoarea categoriei A
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4. PROPRIETARII IMOBILULUI (reconstituire parţială cf. Planuri cadastrale şi alte surse)
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4.1. Primii proprietarii ai parcelei din strada Vasile Alecsandri 1895-1909
• 1895 + 1902 Olga Beneș proprietar parcela nr. 14
• 1909 parcela nr. 14 s-a divizat între :
• Eugeniu Buchmann proprietar porțiune parcelă de la nord
• Dr. Pețelt /Petzelt (soțul Olgăi Beneș) proprietar porțiune parcelă de la sud
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.Următorii proprietari al parcelei sud, tot în 1909 au fost de Frederic Storck și soția
lui Cecilia Cuțescu Storck
4.2. 1909/1911 proprietar Eugeniu Buchmann (Bachmann?)
4.3. 1918 Maria Buchmann
4.4. 1940 Eugen Buchman
4.5. 1950 naționalizare
4.6. 2015 proprietari diverși prin cumpărare
4.7. 2015 Alvaro Botez prin cumpărare.
5. CERCETARE ISTORICĂ ŞI ARHITECTURALĂ A IMOBILULUI. CONCEPŢIA ARHITECTURALĂ
5.1. Vechimea imobilului -parcelă și clădiri- modul de reconstituire
În cadrul cercetării de arhivă au fost identificate documente parţiale privind construirea clădirilor de
pe parcelă. Reconstituirea vechimii construcţiilor în contextul său istoric s-a făcut pe baza:
a. autorizaţii de construcţie , privind clădiri din strada Vasile Alexandri din :
- Arhivele Naționale. Direcția Municipiului București. Fond PMB-Tehnic (1900-1912),
- Arhiva Primăriei Municipiului București. Fond I Galben.
b. Analiza caracteristicilor arhitecturale şi constructive ale clădirii.
Compararea informațiilor din sursele citate cu alte date din epocă furnizate de documente.

A.PARCELA
(Anexa 3; Anexa 8: Plan cadastral 1895; Anexa 9: Plan cadastral, 1911; 1940; Anexa 12 : Plan cadastral, 1999 )

A.2.1. 1895,1902 Pe latura de est a străzii Vasile Alecsandri se constituise o parcelă de forma
unui poligon neregulat.Parcela se situa vizavi de limita
de est a străzii Pietăței și se învecina:
- cu parcelele ce porneau din strada Clopotarii Noi +
parcela cu latura de vest către str. V. Alecsandri, la nord;
- cu parcela nr.12 din strada V.Alecsandri, proprietar
Ioachim Stoica, pe care se afla o clădire cu calcan pe
latura de nord, la sud ;
- cu strada Vasile Alecsandri, la vest ;
- cu parcele ce porneau din str.Cometa și Fundătura
Cometa, la est.
Planul cadastral 1895-1899 ((vezi Anexa 8)

A.3. 1909 transformările parcelei Olga Beniș :
A.3.1. Parcela a fost divizată în două proprietăți, ambele purtând nr.14 :
- la nord o porțiune de parcelă, cca. 1/3 a devenit proprietate E.Buchmann/Bachmann.
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- la sud porțiunea de parcelă de cca.2/3 a rămas proprietatea Dr. Petzelt iar ulterior (tot în
anul 1909) proprietate a lui Fritz Storck.
1909 parcela nr. 14 de la nord , proprietate Buchmann, avea următoarele vecinătăți:
Ø strada Vasile Alexandri, la vest ;
Ø parcele din Fundătura Cometa, la est ;
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Ø parcelele: f.n. propriet. Gh.Duca, nr.68 propr.
Iohann ?, nr.70 propriet. Mihail Algiu din str.
Clopotarii Noi/Gr. Alexandrescu, la nord ;
Ø parcela ce purta tot nr.14 din str. V.Alecsandri
(fostă proprietate Petzelt/acum Storck), la sud.
A.3.2. Parcela Bachmann a fost ocupată cu o clădire
– casa principală ,amplasată mult retrasă de la stradă
și care avea o parte din latura de nord calcan pe
limita parcelei nr. 57 din str. Cometa, fiind retrasă
față de celelalte laturi. Construcțiile ocupau cca. 65Plan cadastral 1911 (vezi Anexa 8)
70% din suprafața terenului.
A.4. 1940 parcela păstrează forma și mărimea. Gradul de ocupare se
modifică prin adăugarea unei anexe-garajul , amplasat pe latura de sudest a lotului. Parcela se ocupă cca 75% restul fiind curtea.
Schiță Plan situație, 1940 (vezi Anexa 10)

A.5. 2015 parcela s-a păstrat nemodificată ca întindere + formă.
B.Clădirile
(Anexa 10:Proiect clădire E.Buchmann, 1909;Anexa 11: Proiect garaj– imobil Buchman;
Anexa 13 : Raport vecinătate imobilele 18 – 16. Plan 1999)

B.1. 1909 , construirea clădirii principale (AN.DMB, Fond PMB-Tehnic, dos. 242/1909)
SOLICITĂRI + APROBĂRI

Proprietarul solicită autorizarea construirii unei clădiri cu pivniță + parter + pod.
B.1.1.Amplasarea construcției,cf. proiec
tului era următoarea :
ü Latura de vest retrasă major față
de stradă fără a fi paralelă cu limita
parcelei spre strada V. Alexandri ;
ü Latura de sud–fațada principală
spre curte era retrasă față de limita
lotului, în mod inegal.Traveea centrală
în decroș marca intrarea principală ;
ü Latura de est este retrasă față de limita care formează un unghi cu vârful spre vest ;
ü Latura de nord are o travee centrală în decroș , cu calcan pe limita parcelei. Celelalte 2
travee sunt retrase.
Pe planuri era menționată : Suprafaţa locului 463,00mp. , suprafaţa clădirii 170 m.p.
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B.1.2. Constatări și cereri ale Serv. Tehnic al Primăriei
• parcela era teren viran.Avea împrejmuire veche pe aliniere,
• se aprobă retragerea de 6m.de la aliniere,
• se cere ca la fațadă împrejmuirea să se facă cu grilaj de fier pe soclu de zid.
În 1910 casa era construită (constatare POB),cu respectarea autorizația, dar cu grilaj de lemn.
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DOCUMENTE :

[Cerere proprietar] 20 febr. 1909 Domnule Primar Dorind a construi pe proprietatea mea din strada Vasile
Alecsandri nr. 14, vă rog...a-mi libera autorizaţia necesară.Construcţiunile ce voiesc a face sunt : o casă de
locuit cu pivniţă, parter şi pod conform planului. Împrejmuirea spre stradă cu soclu de zid, grilagiu în lemn
între stâlpurile de zid. Anexez aici...un plan...întocmit şi semnat de dl. Arhitect Josef Geggerle de profesiune
arhitect, cu domiciliul în strada Nisipari nr. 10.
Semnat, Eugeniu Bachmann, domiciliat în strada Profetului nr. ?.

PLANURI semnate Arhitect Josef Geggerle București, februarie 1909 ”Construcția unei case de
locuit proprietatea d-lui Buchmann,strada Vasile Alexandri nr. 14” conțin :
Plan de situaţie, cu indicații privind vecinătățile :
- la vest : strada Vasile Alexandri - către vest indicată str. Pietății și pe partea de nord loc viran,
- la nord : loc viran, urmează strada Grigore Alexandrescu pe direcția est-vest,
- la sud : loc viran, proprietatea Dr. Pețelt
Fațada din curte,
- Corp 1 parter: faţada cu intrarea principală spre sud. Intrarea marcată de ușa/fereastra care
închide la sud decroșul. Pe acoperiș axa de interes era marcată de porțiunea în relief terminată
cu un fronton semicircular care cuprindea fereastra de iluminare a podului,
- Corp 2, parter, aparent un fel de absidă dreptunghiulară cu un singur colț teșit, mai joasă , care
continuă către est corpul principal. Soluția a fost determinată de adaptarea siluetei clădirii la
forma inegală a parcelei și în scopul de a asigura circulația în jurul construcției
Fațada spre stradă ,faţadă principală spre vest, modenatura minimă, sublinierea ancadramentelor
+ brâu decorativ care marchează trecerea dintre parter și pod. În planul 2 fațada sud a decroșului
de pe latura de vest ,
Secţiunea A -B , [nord-sud în zona scării de acces beci] ,
Fundaţiuni și pivniță : Fundaţie [sub. Corp 1], Pivniţa [sub.Corp 2 și parțial 1 latura de nord] ,
Planul învelitoarei
Planul parterului și planul de situație menționează limita parcelei de la vest spre est: strada V.
Alexandri, grădina amenajată, clădirea principală cu menționarea partiului :
(la corpul principal:) entré, vestibul, odaie, salon, sufragerie,dormitor, casa scării la pivniţă,closet,
trepte spre pivniță + ieșire de serviciu ,
(la corpul secundar spre vest :) baie, bucătărie, cămară
Serv. Tehnic Oc.III Sunt de părere a se da voie de construcţie în curte la peste şase metri din aliniere, grilagiu
de fier pe aliniere şi împrejmuire cu uluci înfundate, despre vecin. Proprietatea are împrejmuire veche pe
aliniere, e loc viran. 2/3/909
Aprobându-se planurile...se va elibera autorizaţia...9/3/909
Autorizaţie nr. 297, 1909 luna martie în 10 ....se autoriză dl. Eugeniu Bachmann...a construi şi înprejmuire la
proprietatea nr. 14 din str. Vasile Alexandri , secţia II, ocolul III anume în interiorul curţii la peste 6,00ml.
retras din alinierea stradei, un corp de clădire parter cu pivniţă şi pod, din zid masiv acoperit cu ţiglă, după
planul aprobat şi pe suprafaţa ce a plătit. Va face şi împrejmuire cu un grilaj de fier pe soclu de zid la faţă pe
aliniament, pe lungime de 17,00ml. Precum şi între vecini cu uluci înfundate, înalte de 2,00ml.pe lungime de
67,83 ml. ...S-a achitat ...taxele...pentru 103,37 m.p. taxă de construcţie cu 1 cat.
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S-a conformat autorizaţiei liberate, la faţă însă a făcut grilagiu de lemn. 12/1/910

B.2. 1940 , construirea clădirii anexe-garajul (Arhiva P.M.B. Fond I Galben, dos. 224/1940)
Proprietarul solicita aprobarea construirii unui garaj, pe limita de est a parcelei, mult retras.
Planurile garajului erau realizate de arhitectul Radu Dudescu.
Page | 33 Serv. Tehnic preciza: - parcela se află în zonă protejată, clasa a 3-a ;
- pe parcelă există o clădire parter, bun(ă), retras(ă) ;
- întinderea la fațadă era de 14,10ml.;
- Garajul se amplasează în fundul curții, independent de construcția principală;
- Strada avea : canal, lumină, trotuar de asfalt lat de 1,70m.
Lipsește autorizația, dar garajul a fost construit.
DOCUMENTE :
[Cerere proprietar] 6 febr. 1940 Subsemnatul dorind a construi pe proprietatea mea din strada Vasile
Alecsandri nr. 18 vă rog ... a-mi elibera autorizaţiunea necesară. Construcţiile ce voiesc a face sunt : un garaj
de zid în fundul curţei, conform planului . ... Anexez...un plan...întocmit şi semnat de dl. Arhitect Radu
Dudescu Semnătura proprietar E. Buchman.

PLANURI semnate Arhitect Radu Dudescu 17 ianuarie 1940 ”Construcția unui garaj. Proprietatea
d-lui E. Buhman, strada V.Alexandri nr. 18” , conțin :
Plan de situaţie, cu indicații :
- Pe parcelă : clădirea existentă, garajul,
- la vest linia roșie pe limita de parcelă indica : Alinierea decretată cf. Planșa 10C
Fațada ; Secţie ; Plan orizontal
Planul parterului și planul de situație menționează: limita parcelei, de la vest spre est: strada V.
REFERATUL SERV: CADASTRULUI...5 febr. 1940 1) Zonă protejată, clasa 3. 2)S-au început lucr. ...NU...4)În ce
constau lucrările cerute...Un garaj conform pl. anexate retras din aliniere, în fundul curţii şi independent de
contrucţia principală. Proprietatea pe aliniere... 5) Ce faţadă are propriet....14,10....6) Ce suprafaţă are
terenul total al proprietăţii ?...Are. Figurează şi pe planurile municipiului....8) Ce alte clădiri există pe
proprietate ...? Parter bun retras.9) Cum se află împrejmuirea ...? pe aliniere. 10) Schița (nu)...13)...lucrări
edilitare...Apă, canal,lumină,trotuar de asfalt lat 1,70...7februarie 940
Conceptul autorizației nu s-a completat.

5.2. Rezolvarea arhitecturală
CLĂDIREA PRINCIPALĂ - caracteristici generale
Silueta clădirii a rămas aceeaşi fiind compusă dintr-un dreptunghi la care se adaugă
decroşuri pe latura de sud și nord și absida dreptunghiulară de est. Astfel raportul faţadelor
cu limitele parcelei este variat, situație creată în legătură cu alinierea străzii față de limita
parcelei inițiale, şi anume :
Ø latura de vest este fațada spre strada Vasile Alecsandri. Direcția ei este nord/vestsud/est față de limita parcelei nord-sud;
Ø latura de sud constituie fațada principală cu intrarea principală dispusă în traveea
centrală, marcând axul de interes. Față de limita parcelei vest-est, fațada este orientată
sud/vest-nord/est ;
Ø latura de nord, are o travee centrală în decroș, mai accentuat la est față de vest.
Decroșul este așezat, cu calcan, pe limita de nord iar traveele laterale sunt retrase față
de aceasta;
Ø Latura de est unde se află și absida relativ dreptunghiulară, respectiv cu colțul de sud/est
teșit, este retrasă față de limita parcelei care formează un unghi cu vârful spre vest.
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CLĂDIREA PRINCIPALĂ a păstrat silueta originală, din 1909, dar cu modificări parțiale.
Caracteristici păstrate:
- Volumul construcției,
- Partiul în majoritatea spațiilor,
- Golurile , cu unele excepții.
Page | 34 Modificări intervenite, ca rezultat al modificării funcțiunii din casă unifamilială în casă

multifamilială. Acestea au fost :
-

la nivelul partiului redistribuire de spații în fosta sufragerie și coridorul de acces la dependințe;
realizarea unui acces pe latura de est din fosta bucătărie, spre curte;
transformări la nivelul podului pe latura de nord/est pentru a deveni spațiu de locuit;
apariția unor construcții minore – anexe, care parazitează clădirea pe diferite porțiuni.

Decorația exterioară din elemente de modenatură și decorative ce subliniau ferestrele, a
dispărut în timp.
S-a menținut brâul de pe fațada de vest, decorat cu elemente vegetale și intrarea principală
tip windfang.
GARAJUL s-a menținut fiind transformat în spațiu de depozitare.
5.3. Încadrare tipologică
Clădirea reprezintă categoria de locuință modestă dar cu un nivel de locuire bun (separarea
spațiilor de reprezentare de cele personale ca și de zona dependințelor. Spațiu rezervat în
interior grupului sanitar). Se adaugă și amplasarea astfel ca să fie retrasă față de vecini și să
păstreze spațiul rezervat grădinii. Stilistic arhitectul Geggerle a ales tratarea simplă cu
elemente din repertoriul eclectic, care să o individualizeze.
CONCLUZII PARȚIALE II

a. Zona deși populată edilitar, urbanistic, arhitectural abia la sfârșitul secolului XIX –
începutul secolului XX, prin importanța pe care a avut-o fiind într-un teritoriu de
interes major, a căpătat valori urbanistice și arhitecturale, ce se păstrează în mare
parte,
b. Importanța microzonei a crescut și datorită vecinătății cu noua arteră de primă valoare
prin traseu și calitate :Bulevardul Colței/Bulevardul Lascăr Catargiu;
c. O trăsătură definitorie a locului a fost calitatea locuitorilor, care a impus un nivel
superior de locuire.
d. Strada Vasile Alecsandri a păstrat traseul inițial și parcelele așa cum s-au constituit ele
istoric fiind un exemplu al evoluției urbanistice și arhitecturale a Bucureștilor la
sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului XX.
e. Casa Buchmann , construită la începutul populării străzii, este exemplul primului nivel
de locuire de bună calitate, urmat de construirea altor clădiri de mare valoare prin
realizare arhitecturală/artistică și urbanistică (nu prin gabarit),
f. Imobilul de la nr. 18 -casa Buchman- se învecinează la sud cu un caz aparte. Imobilul de
la nr. 16 -grădină și clădire- este exemplul rar al punerii în operă a unei concepții
arhitecturale reunită cu viziunea artistică, rezultată din capacitatea de creație a
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proiectantului și beneficiarilor : arhitectul Alexandru Clavel și proprietarii sculptorul
Carol Storck și pictorița Cecilia Cuțescu Storck, artist și profesor care a știut să salveze
în condiții total vitrege creația ei, a soțului și a altor artiști, pe care le-a pus în valoare,
conferind imobilului în care au trăit și au creat ei și urmașii lor, de asemenea artiști
cunoscuți, o valoare excepțională.
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Anexa 7
Plan cadastral, 1895-1899

∆

Strada Vasile Alexandri

∆ Străzile limită pornire/oprire str.V.Alexandri
∆ Alte străzi importante din zonă
∆ Amplasarea imobilului analizat
∆ Amplasarea casei Cuțescu-Storck
M.I.cu valoarea categoriei A
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Anexa 8
Plan cadastral, 1911

∆

Strada Vasile Alexandri

∆ Străzile limită pornire/oprire str.V.Alexandri
∆ Alte străzi importante din zonă
∆ Amplasarea imobilului analizat
∆ Amplasarea casei Cuțescu-Storck
M.I.cu valoarea categoriei A
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Anexa 9
Proiect clădire Eugeniu Buchmann
Strada Vasile Alexandrinr. 14, 1909
Plan general
Detalii :

Fațada de Vest
Fațada de sud
Secțiune
Plan de situație cu parterul
Plan parter
Plan fundație
Plan acoperiș
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Proiectul casei Buchmann, arhitect Josef Geggerle, str. V.Alexandri nr. 14, 1909
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Fațada de vest, spre stradă, str. Vasile Alecsandri nr. 18, 1909

Fațada de sud, str. V.Alexandri nr. 14, 1909
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Secțiune sud-nord
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PLAN PARTER , str. Vasile

Alecsandri nr. 14/18, 1909
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PLAN PARTER , str. Vasile Alecsandri nr. 18, 1909
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PLAN FUNDAȚIE + PIVNIȚĂ – strada V. Alecsandri nr. 18
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PLAN ÎNVELITOARE/ACOPERIȘ. Strada V. Alecsandri 18
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Anexa 10
Proiect garaj – imobil Buchmann, 1940
Plan de situație – schiță
Plan de situație + aliniere
Fațadă, secțiune, plan
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Schiță PLAN DE SITUAȚIE , str. Vasile Alecsandri nr.16 – 18, 1940
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PLAN DE SITUAȚIE + ALINIERE , str. Vasile Alecsandri 14/18
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GARAJ, str. V.Alecsandri nr. 18, 1940
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Anexa 11
Raport vecinătate imobilele 18 – 16 (plan 1999)

∆ Amplasarea imobilului analizat
∆ Amplasarea casei Cuțescu-Storck
M.I.cu valoarea categoriei A

∆

Strada Vasile Alexandri

∆ Alte străzi importante din zonă
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Anexa 12
Imobile clasate M.I. pe strada V. Alecsandri

∆
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STRADA V. ALECSANDRI – Imobile clasate monumente istorice, 2010
. EVALUAREA GLOBALĂ A IMOBILULUI
6.1. Valoarea de vechime – autenticitate
Page | 56 Valoarea de vechime - autenticitate a imobilului este medie întrucât corpul principal al
clădirii ,care aparţine primului deceniu al secolului XX, a păstrat în totalitate cele mai
valoroase elemente originale: volumetria, faţadele, modul de construire, partiul parțial,
elemente din decorația exterioară. Clădirea reprezintă tipul de bună locuire a clasei mijlocii
a orașului.
6.2. Valoarea memorial-simbolică
Imobilul nu este legat de personalități sau evenimente reprezentative pentru istoria orașului
drept care are o valoarea memorial-simbolică nulă.
6.3. Valoarea urbanistică
Evaluarea s-a realizat prin compararea încadrării sale în specificul urbanistic al străzii.
Clădirea aparţine soluţiei iniţiale adoptate într-o zonă supusă regulamentului urbanistic
general al orașului, în care s-a încadrat. Ea constituie un cadru pozitiv în ansamblul dominat
de clădirea Cuțescu-Storck. Drept care considerăm că parcela și clădirea se încadrează zonei
deci au valoare urbanistică medie.
6.4. Valoarea arhitecturală
Clădirea reprezită expresia arhitecturii modeste dar cu calități date de echilibrul volumetric,
logica partiului, încadrarea pe parcelă, drept care valoarea arhitecturală este medie.
6.5.Valoarea de raritate-unicitate este mică. Construcţia este un caz întâlnit în Bucureşti,
dar în contexte nefavorabile sau în care s-a pierdut mult din autenticitatea ei.
CONCLUZIE FINALĂ I
Analiza valorii imobilului din punct de vedere al vechimii, calităţilor arhitectural-artistice,
urbanistice, memorial-simbolice şi ca raritate-unicitate au determinat concluzia:
„Casa Eugeniu Buchmann”,
Imobil din strada Vasile Alecsandri nr. 18 , sector 1, Bucureşti , compus din:
teren +clădirea principală+ anexă întruneşte valorile ce au determinat clasarea lui ca
monument istoric de categoria B.
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7. CONCLUZII. RESTRICŢII ŞI PERMISIVITĂTI
Analiza actuală a imobilului din strada Vasile Alecsandri nr. 18 și a ansamblului din care face
parte a determinat stabilirea valorilor reprezentative care îl caracterizează și deci ar trebui
Page | 57 să fie păstrate pentru menținerea calității arhitectural-urbanistice a ansamblului. De
asemeni cu referire specială la cazul imobilului de la nr. 18 ce intervenții ar contribui pentru
punerea sa în valoare în contextul în care se află.
7.1. Este necesar a se păstra şi restaura, unde este cazul, următoarele valori semnificative
ale compoziţiei arhitecturale:
§ La nivelul elevaţiei
- Păstrarea compoziţiei generale, a faţadelor de sud, vest și est respectiv menținerea
majorităţii golurilor existente, a părților în decroș, a absidei de est ;
- conservarea şi restaurarea faţadelor, a decoraţiilor acestora: brâul de pe fațada de vest,
intrarea în sticlă și metal tip windfang,
§ Spaţiul interior :
- Menținerea partiului în zona principală, reprezentativă a casei expresie a proiectului
inițial.
7.2. Sunt permise și chiar necesare următoarele intervenții :
§ remodelarea arhitecturală a unei părţi de clădire prin îmbunătățirea accesului la podul
devenit etaj prin construirea unei scări noi ;
§ păstrarea parţială a partiului - spațiile importante, cu eventuala recuperare a celor
modificate (ex.: sufrageria);
§ este posibilă o recompartimentare și o separare între cele două nivele : parterul și etajul ;
§ desfiinţarea elementelor nocive care parazitează clădirea (anexele provizorii),
7.3. Intervențiile să se raporteze la următoarele caracteristici legate de valoarea clădirii ca
o componentă a unui ansamblu :
§ Să nu se piardă caracteristicile ce includ clădirea stilistic zonei şi epocii ,
§ Intervențiile prin remodelarea volumului să nu afecteze clădirea monument de mare
valoare din vecinătatea sudică a imobilului.
7.4. Recomandări privind posibilităţile de dezvoltare viitoare
• Utilizare funcţională – locuință, să se păstreze fără intruziuni fiind aceea acordată prin
proiectul inițial, păstrată indiferent de schimbările de proprietate sau de categoria celor
care au ocupat-o și reprezentând specificul zonei rezidențiale în care se află
• Pentru fondul construit în viitor din imediata vecinătate a clădirii principale se impune
găsirea unei rezolvări urbanistice și arhitecturale astfel ca acela să fie subordonat clădirii
monument și să nu o agreseze volumetric sau prin funcțiune .
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FAȚADA sud,str.V.Alecsandri
nr. 18 (detalii)

FAȚADA sud,str.Alecsandri 18. Intrarea principală

FAȚADA sud cu intrarea principală, str. V.Alecsandri 18

FAȚADA vest spre strada V.Alecsandri, clădirea nr. 18

FAȚADA sud și curtea. Str. V.Alecsandri 18

INTRARE secundară est.Str. V.Alecsandri 18

FAȚADA + ACOPERIȘUL laturei de sud a clădirii din str. V.Alecsandri 18

FAȚADA de sud, trecerea spre latura de nord. str. V.Alecsandri 18

FAȚADA de nord. str. V.Alecsandri 18

LATURA DE NORD-VEST - FAȚADA Str. V.Alecsandri 18

FAȚADA de vest spre strada V.Alecsandri. clădirea nr. 18 (detalii)

FAȚADA est (parțială). Str. V.Alecsandru 18

FAȚADA est , str. V.Alecsandru 18

ACOPERIȘ , latura de nord-vest a clădirii. Str. Vasile Alecsandri nr. 18

ACOPERIȘ , latura de nord-vest a clădirii. Str. Vasile Alecsandri nr. 18 + calcan de la clădirea nr. 20

Porțiuni din CURTEA de pe latura de sud, est, vest, nord. Str. Vasile Alecsandri nr. 18

str. V.Alecsandri 18

GARAJ pe latura de sud-est a parcelei din

FAȚADA de vest, spre strada Vasile Alecsandri. Clădirea nr. 18

FAȚADA de vest, spre strada Vasile Alecsandri, clădirea nr. 18

CLĂDIREA din strada V.Alecsandri nr.18. Fațada de sud și est + acoperiș garaj,

CURTE nord-est, str. V. Alecsandri 18

Vedere din curtea din str. V.Alecsandri 18 spre casa M.I.
Cuțescu-Storck, str. V. Alecsandri 16

Vedere din curtea din str. V.Alecsandri nr. 18 spre casa M.I. Cuțescu – Storck, str. V. Alecsandri nr.16

Vedere din curtea din str. V.Alecsandri nr. 18 spre casa M.I. Cuțescu – Storck, str. V. Alecsandri nr.16

