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1. Localizarea imobilului  

Parcela se situează pe latura de est a străzii Tudor Arghezi la nr. 4, sectorul 2, în 

porţiunea acesteia situată între Bulevardul Regele Carol I şi intersecţia cu strada Jean 

Louis Calderon. 

Imobilul studiat, conform planului de cadastru,  se compune din: 

• Teren de formă poligonală neregulată,  

• clădire-corp principal - C1, compus din S(parţial) + P + 1E , clădirea având 

formă relativ dreptunghiulară. Ea se află situată pe limita de est a lotului, retrasă 

de la stradă şi faţă de limita de nord ; 

• clădire-corp secundar - C2,  parter + 1 E, situată pe limita de nord-est a lotului,  

• clădire-corp principal - C3, compusă din S(parţial) + parter, amplasată spre 

latura de sud-est a parcelei, retrasă mult de la stradă; 

• clădire anexă-garaj - C4, parter aflată pe limita de est a parcelei în spatele 

corpului C3  

Imobilul din strada Tudor Arghezi nr. 4 se învecinează cu : 

• spre est, parcelele nr. 3 şi nr. 5 din strada Dianei , 

• spre vest, strada Tudor Arghezi şi parţial strada Jean Louis Calderon, 

• spre nord, parcela nr. 14 din strada Jean Louis Calderon; 

• spre sud, parcelele din Piaţa C.A.Rosetti nr.1(colţ cu str. T.Arghezi), nr.2,nr.3(colţ 

cu str. Dianei nr. 1). 
 

  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. 21 strada de ţesut tradiţional majoră Jean-Louis Calderon-
Polonă subzona Cp1b, Cp1c 
a. delimitare: porţiunea de stradă care uneşte bd. Carol şi bd. Dacia şi care 
include Casa Universitarilor, Grădina Icoanei, Piaţa Gh. Cantacuzino, Intr. Polonă şi 
porţiuni ale străzilor Tudor Arghezi, Dianei, Dr. E. Bacaloglu, Pictor Arthur Verona, 
A.D. Xenopol. 
b. caracteristici: stradă care este mărginită de construcţii şi spaţii caracteristice 
pentru ţesutul istoric difuz; ea se deosebeşte de celelalte străzi de ţesut prin situarea 
centrală, prin sinuozitatea traseului şi prin faptul că leagă o serie de clădiri cu caracter 
monumental. 
c. evoluţie: stradă care face parte din trama stradală premodernă. Operaţii majore: 
rectificarea traseului (preluare cu cît mai puţine modificări a existentului) la sfîrşitul 
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secolului al XIX-lea, densificarea şi înlocuirea graduală şi neomogenă a fondului 
construit 
e. valoare: axă tradiţională structurantă la nivel local pentru ţesutul istoric difuz 
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 
g. intervenţii: conservarea clădirilor valoroase şi a spaţiilor constituite existente ;  
restructurarea unor porţiuni pentru amplificarea continuităţii de-a lungul întregului 
traseu; preluarea diferenţelor de înălţime prin formule de legătură şi interzicerea 
rupturii de scară/ gabarit; intervenţiile vor conserva caracterul actual al vegetaţiei 
(esenţe, densitate, înălţime etc.); curţile interioare accesibile publicului vor fi tratate 
cu plantaţii decorative inclusiv pe faţade; 
 
Imobilul studiat nu 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)                                                                                                                           
 

Imobilul se află în zona de protecţie  a următoarelor monumente  istorice: 

- poz.556 cod B-II-m-B-18271 Casă str.Calderon Jean Louis 7-9 sect. 2  sf.sec.XIX     
- poz.557 cod B-II-m-B-18272 Casă str.Calderon Jean Louis 16 sect. 2  sf.sec.XIX    
 
3. EVOLUŢIA ISTORICĂ A TRAMEI STRADALE, PARCELARULUI ŞI 

FONDULUI CONSTRUIT DIN ZONĂ  

 

Zona aflată în centrul Bucureştilor, la nord de zona declarată centrul istoric al 

oraşului, a trecut prin majore modificări urbanistice şi arhitecturale inclusiv din punct 

de vedere al nomenclarurii urbane. Străzilor care o definesc li s-a modificat pe 

parcursul istoriei lor fie numai denumirea, fie şi numerotarea parcelelor: 

A. Denumirea :   

a.   strada Tudor Arghezi  

în sec. XIX -  strada Scaune (ante 1871- post 1900) 

în sec. XX -   strada  Scaune ( – ante 1921)   

                       strada Nicu Filipescu (post 1918-1948) 

                       strada Tudor Arghezi(parţial)+strada Snagov (post 1950-1990) 

                        strada Tudor Arghezi+strada Nicu Filipescu (1990- ) 

b. strada Jean Louis Calderon 

în sec. XIX -  strada Polonă (ante 1871) 
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în sec. XX -  strada Polonă (- ante 1911) 

                     strada G.C.Cantacuzino (parţial) (1904-1948) 

                     strada Alex. Sahia (post 1950-1990) 

                     strada J.L.Calderon (1990 - ) 

B. Numerotarea parcelei actual nr. 4 

în sec. XIX -  nr. nr. 24 + nr. 26 strada Scaune/nr. 24 strada Polonă  

în sec. XX -   nr. 32 + nr. 34 strada  Scaune/nr. 38 strada Polonă 

                       nr. 4 strada Tudor Arghezi 

 
3.1. Evoluţia zonei în a doua jumătate a sec. XIX (Anexa 2: Planul Borroczyn, 1852-

detaliu; Anexa 3 : Planul Pappazoglu 1871-detaliu; Anexa 4: Planul Göbl, 1898-detaliu)  

A.  Evoluţia istorică a ţesutului urban din zonă 

Zona aparţine de oraşul istoric cunoscut din secolul XVII. Ea s-a constituit în legătură 

cu locul unde se aflau scaunele dă tăiere a vitelor de către măcelari , deja în anul  

1695 un document menţionând mahalaua Măcelarilor). Mahalaua Scaunelor a fost 

printre cele dintâi cunoscute în oraş. Era marcată de Biserica din Scaune (anterior lui 

1695 din lemn, reconstruită din zid la 1705). O străbătea Bucureştioara (izvora din 

balta Icoana şi se vărsa în Dâmboviţa) şi de o reţea de uliţe ce asigurau buna sa 

funcţionare. 

Acestea se pot împărţi în două categorii după lungimea lor şi implicit după importanţa 

legăturilor pe care le asigurau. Astfel pe planurile oraşului se identifică : 

A.1. Uliţe de întindere medie şi mică  

a. Strada Scaunelor/Scaune -  traseu istoric al Bucureştilor cunoscut din sec. XVIII 

sub denumirea Uliţa Scaunelor de măcelari. Drumul situat în mahalaua care-i poartă 

numele se desfăşura la nord de biserica omonimă. Traseul străzii este identificabil din 

Planul Planul Borroczyn-1852 dar denumirea, a fost menţionată abia în Planul 

Pappazoglu – 1871. Conform acestora uliţa în secolul XIX avea următorul traseu:  

Ø pornea de la strada Sfinţilor (azi strada Colţei) pe direcţia sud-nord trecând la est 

de Spitalul/mănăstirea Colţea. De acolo cotea pe dorecţia vest-est până la Biserica 

Scaune. Trecea la nord de biserică şi din nou cotea pe dirceţia sud-nord , 

Ø tăia de 2 ori strada Polonă odată când avea traseul est-vest şi apoi, mai la nord 

când se orienta pe direcţia către nord/vest, 

Ø strada Scaune se orienta din nou pe direcţia sud-nord tăind apoi strada Batiştei, 
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Ø de pe latura de est a străzii pornea strada Dionisie Lupu mergând spre nord relativ 

paralel cu str. Scaune. De pe latura de vest către nord/vest pornea şi strada 

Minervei (str. Vasile Conta) reorientându-se apoi către nord; 

Ø se oprea la întâlnirea cu strada Clemenţei (apoi, până astăzi strada C.A.Rosetti).  

Trecea prin mahalalele/suburbiile: Scaune şi Batiştea fiind cuprinsă, din punct de 

vedere administrativ, în “Culoarea de Galben” . 

b. strada Sfinţilor (strada Colţea)traseu pe direcţia vest-est între uliţa Colţea (bd. 

I.C.Brătianu) şi Podul Târgului de Afară/Calea Moşilor în dreptul Bisericii cu Sfinţi. 

c. strada Batişte drum ce lega uliţa Colţea cu strada Teilor pe direcţia vest-est, 

trecând la sud de biserica Batişte. 

d. strada Pensionatului (str. Vasile Boierescu/str. Ion Vidu/ în prezent dispărută) 

traseu de scurtă întindere aflat pe direcţia sud/vest-nord/est între uliţa Colţea şi strada 

Polonă. 

A.1. Uliţe care străbat oraşul pe porţiuni semnificative 

a. strada Polonă  drum cunoscut din secolul XVIII, legând zona centrului istoric din 

sud cu limita de nord a oraşului.Traseul străzii în perioada 1852 – 1871 era următorul: 

Ø pornea de la strada Sfinţilor (azi strada Colţei) pe direcţia sud/vest – nord/est 

trecând la est de Spitalul/mănăstirea Colţea. , 

Ø tăia strada Scaune luând-o apoi către nord. Din nou o cotea pe direcţia sud/vest – 

nord/est traversând a doua oară strada Scaune, 

Ø strada Polonă se orienta apoi pe direcţia sud-nord în desfăşurarea tăind străzile 

Batişte, Romană (str. M.Eminescu).  

Ø de pe latura de vest a străzii pornea în direcţia vest strada Clemenţei şi de pe latura 

de est, către est strada Sălcilor (str. Thomas Masaryk) şi strada Icoanei în direcţia 

est şi nord/est ; 

Ø se oprea la întâlnirea cu marele drum pe atunci limita de nord a oraşului - Şoseaua 

Ştefan cel Mare.  

b. strada Teilor/strada Vasile Lascăr traseu  ce lega de asemeni zona istorică a 

oraşului din sud de limita sa de la nord. Strada s-a dezvoltat în lungime pe măsura 

amplificării Bucureştilor  şi mutării limitei de demarcaţie a intravilanului de 

extravilan. Traseul străzii Teilor :  

Ø pornea de la strada Scaune pe direcţia sud – nord la nord de biserica Scaune , 

Ø traversa străzile Italiană, Sf. Spiridon (str. Maria Rosetti), Romană, 
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Ø strada Teilor se orienta apoi pe direcţia sud-nord în desfăşurarea tăind străzile 

Batişte, Romană (str. M.Eminescu).  

Ø de pe latura de vest a străzii pornea în direcţia vest strada Batiştei, strada Sălciilor 

şi altele ; 

Ø se oprea la întâlnirea cu limita de nord a oraşului - Şoseaua Ştefan cel Mare.  

A.3. Tăierea unor drumuri noi în zonă 

a. 1871 Tăierea străzii Prudenţei  stradă care pleca de la str. Italiană spre sud 

ramificându-se un braţ, spre vest până la str. Polonă şi un braţ spre est până la str. 

Teilor. Iniţial (1871) întregul traseu purta numele de strada Prudenţei, Ulterior (ante 

1876) porţiunea de est a bifurcaţiei se va numi str. Dianei.  

Loturile ce o mărginesc sunt compuse din teren 80% şi construcţii 20%.  

b. Tăierea Bulevardului Carol 1890 – 1895   

1890 – etapa 1 se aprobă şi realizează taierea Bulevardul Carol (Bd.Carol I/Bd. 

Republicii/Bd.Regele Carol I) pentru a continua axa vest-est. Noul Bulevard 

continua Bd. Academiei/Bd.Elisabeta plecând spre est de la strada Colţei în 

continuarea Bd. Academiei şi ajungând la Calea Iancului unde se forma o piaţetă. 

1890 – etapa 2 se aprobă continuarea tăierii bulevardului vest-est de la Bulevardul 

Carol până la şoseaua Mihai Bravul, lucrare ce se va realiza în perioada 1892-1895. 

Noul traseu, urmează să prelungească bulevardul Carol cu 2 artere. 

Ø pe direcţia vest-nord/est un boulevard care se mulează, în mare,  pe traseul căii 

Iancului şi se va numi mai întâi simplu: Bulevardul pentru ca ulterior să 

primeacă numele de  Bulevardul Ferdinand.  

Ø pe direcţia vest-sud/est orientată astfel ca să preia drumul Mărcuţei. Ea se va 

numi iniţial Bulevardul Orientului şi foarte curând, după aceea, Bulevardul 

Pache Protopopescu.  

Urmarea tăierii noului traseu Bulevardul Carol a fost: 

a) arterele fiind articulate drept se realiza o circulaţie simplificată şi  rapidă; 

b) de la tăierea lor s-au prevăzut unele reguli de construcţie pentru clădirile ce urmau 

a se construi de-a lungul traseelor, şi care fiind aplicate au dus la o unitate a 

expresiei arhitectural-urbanistice. Regulile au fost menţionate în legislaţia epocii: 

1. Regulamentul  pentru construcţiuni şi alinieri, 1890. 

2.  Condiţiuni pentru construcţiunile de pe bulevarde şi splaiuri, 1897. 
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c) Se rupe continuitatea traseului străzilor Scaune, Polonă şi Teilor, ceea ce 

determină schimbarea parţială a configuraţia zonei. De asemeni porţiuni construite 

se expriază pentru a fi înglobate traseului noului bulevard 

d) Se constituie o piaţă urbană la întretăierea străzilor Scaune şi Teilor cu Bulevardul 

Carol [piaţa C.A. Rosetti ( post 1895 - ante 1911)] 

e) Strada Prudenţei păstrează acelaşi traseu dar se desparte astfel: 

• Strada Dianei este traseul dintre bulevardul Carol şi str. Polonă desfăşurându-

se pe direcţia sud/est-nord/vest;  

• Strada Prudenţei este traseul dintre str. Dianei şi str. Italiană pe direcţia sud-

nord.  

A.4. Remodelarea traseelor prin alinieri şi intervenţii urbanistice  

A.4.a. Strada Scaune – transformările din perioada 1872 - 1908 

a.1 1872 se realizează de serviciul tehnic al primăriei un plan parţial al străzii 

respectiv porţiunea de nord: “Strada Scaune spre Şevică de la strada Minervei [str. 

Vasile Conta] până la Clemenţei (Lacul Icoanei). *1. Planul pornea de la strada 

Clemenţei/Lacul Icoanei respectiv proprietăţile Marghiloman (pe latura de est) şi 

Perieţeanu (pe latura de vest) şi preciza traseul străzii către sud până la intersectarea 

cu str. Minervei Se preciza: [strada Scaune] “Are plan aprobat nr. 27” 

Scopul desenării planului nu era precizat. Loturile nominalizate nu erau numerotate. 

a.2 1908 se trasează planul de aliniere a traseului străzii Scaune între strada 

C.A.Rosetti şi Bulevardul Carol. 

Planul de aliniere strada Dionisie şi Scaunele *2 a fost ”aprobat de Consiliul 
Comunal în şedinţa sa de la 19 martie 1908, de Ministerul de Interne cu adresa 
nr.32963 din 12 iunie 1908, cu Decretul Regal nr.1869 din 9 iunie 1908”. 
Ulterior în şedinţa  Consiliului Comunal de la 2 octombrie 1910 se emitea Decizia 

214  care stabilea constituirea unei piaţete la intersectarea străzii Scaune cu strada 

Batişte prin amplificarea colţurilor teşite prevăzute. Decizia era astfel argumentată: 

“Consiliul  
• având în vedere că la intersecţia stradei Scaune cu strada Batiştei e prevăzut 

în planul decretat  o teşitură de 3m lungime ; 
•  având în vedere că aceste străzi au o circulaţie destul de intensă;  
• având în vedere că teşitura de 3 m. nu poate să fie avantajoasă din punct de 

vedere arhitectural pentru dezvoltarea faţadei unei construcţii; 
•  având în vedere că două colţuri sunt grădini iar nu construcţii şi într-un colţ  
 

*1 AN.DMB. Fond PMB - Alinieri, pl. 386/1872 
*2 AN.DMB. Fond PMB - Alinieri, pl. 530/1908 
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Aprobă să se facă teşitura de 5,00m pentru formarea unei mici pieţe care să degajeze 
circulaţia pe strada Scaune şi Batişte, după liniile roşii din plan” 
Semnează primarul Procopiu Dumitrescu 

Propunerea a fost aprobată  prin Decretul Regal nr. 3178 din 15 nov. 1908. 

A.4.b.Transformările prin care trece strada Polonă în perioada 1867 – 1904*1 

b.1.1867 primul plan de aliniere a străzii se ocupă de strada Polonă între Piaţa Icoana 

şi punctul ei terminus (respectiv numerele 178 proprietatea Epifanie / 133) de la 

întâlnirea cu Şoseaua Ştefan cel Mare. Se urmărea  uniformizarea lăţimii străzii. 

„Planul de aliniere a străzii Polonă de la Piaţa Icoana până la marginea oraşului 
ridicat şi desenat de Ioan Sperl conductor arhitect.“  a fost discutat şi după cum 
preciza Primarul Comunei Bucureşti “Consiliul Comunal în şedinţa de la 18 febr. 
1867 a aprobat alinierea propusă prin prezentul plan pentru strada Polonă şi 
însemnată cu linie albastră” 
 

b.2. 1868 planul străzii Polonă ce continuă efortul de aliniere al traseului pe porţiunea 

către sud  respectiv de la strada Clemenţei la strada Icoanei. 

„Prezentul plan observându-se de Consiliul Comunal în şedinţa sa de la 22 iulie 1868 
s-a încuviiţat alinierea propusă printr-însul pentru strada Polonă cu începere din a 
Clemenţei până în a Icoanei şi care este însemnată prin linii albastre” 
A fost aprobat de Ministerul de Interne cu nr. 12210 din 24 iul. 1868 

b.3. 1872-1883  se realizează un nou plan care prevedea stabilirea unei lăţimi 

uniforme a străzii de 12,00m. pe distanţa dintre strada Batiştea şi strada Sălciilor, plan 

discutat şi aprobat cf. următorelor precizări:. 

„Planul de aliniere a străzii Polonă din strada Batiştea până în strada Sălciilor. 
Ridicat şi desenat de subsemnatul arhitect Culoarea Galben Ioan Sperl, 1872 .“   
“Consiliul Comunal în şedinţa de la 3 mai 1883 examinând planul de aliniere al 
stradei Polonă l-a aprobat la lărgimea de doisprezece metri (m. 12) însemnată pe  
plan cu linie albastră şi cu modificarea liniei răşii în faţa proprietăţii domnului 
Procopian Haritiadi.” 
 

b.4. 1889-1895 s-a stabilit alinierea străzii Polonă fixându-se lărgimea la 12 m între 

Bulevardul Carol şi strada Armaşi (strada General Eremia Grigorescu).  

“ Strada Polonă aprobată de Consiliul Comunal în şedinţa de la 9 noiembrie 1889, 
27 septembrie 1890, 11 ianuarie 1895; De Ministerul de Interne cu adresa nr. 
19134/..nov.1890, 6988/..mart.1895, 10814/ …mart 1895; cu Decret Regal nr. 3157/ 
22 noiembrie 1890, 1234/16 mart. 1895. 
 
A.4.c. Strada Prudenţei, sistematizarea din anii 1876 , 1883 

Se corectează traseul cu stabilirea lăţimii străzii în 2 etape successive: 
 

*1 AN.DMB. Fond PMB - Alinieri, pl. 238 
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c.1. 1876 : se stabileşte lărgimea de 10 m pe majoritatea lungimii străzii. 

 “Consiliul în şedinţa sa extraordinară de la 22 iunie 1876, a examinat acest plan şi 
l-a aprobat astfel cum este elaborat pe lărgimea de zece(10)m. şi la capătul despre 
stardela Dianei pe lărgimea de opt (8)m.,însemnată cu linii albastre. *2 

 
c.2. 1883 : se menţine lăţimea stabilită în 1876  -10m.- şi aceeşi lăţime este stabilită şi 

pentru prelungirea străzii până la strada Polonă. 

Consiliul comunal în şedinţa de la 3 mai 1883, examinând planul acestei strade a 
menţinut alinierea de zece (10)m. aprobată de consiliul din 1876 şi a decis ca şi restul 
stradei despre strada Polonă să [i]se dea tot lărgimea de 10 (zece)m.   
 
B. Caracteristicile fondului construit din zonă 

§ parcelele  de forme și mărimi inegale sunt ocupate de construcții între 30% până 

la 60-70% menținându-se și loturi ne construite, 

§ clădirile de asemeni amplasate în mod variat, multe fiind așezate la limita 

lotului, către una din laturi, dar la fața stradei, 

§ funcțiunea dominant rezidențială , asemeni întregii zone deci și străzilor 

învecinate. 

Strada Scaune 

Pe ambele laturi ale străzii terenul era parcelat, dar loturile erau de mărimi şi forme  

inegale de la parcele obişnuite de formă dreptunghiulară cu latura îngustă spre stradă, 

la mari parcele ocupate încă în proporție de 60-70% de terenurile plantate şi parcele 

libere de construcţii.  
 

3.2.  Transformările zonei în prima parte a secolului XX  (Anexa 7: Planul Vahnig, 

1911 – detaliu ; Anexa 8: Planul Pântea 1923 – detaliu; Anexa :   Planul Unirea 1933 – detaliu) 

A.  Evoluţia istorică a ţesutului urban din zonă 

a. Străzile Scaune şi Polonă păstrează traseul stabilit prin planurile de aliniere. Se 

produc modificări de nomenclatură: 

• 1904 strada Polonă între Bulevardul Carol şi strada Armaşu (G-ral Eremia 

Grigorescu) primeşte denumirea de strada Gh.C.Cantacuzino , 

• post 1918-ante 1923 strada Scaune este denumită strada Nicolea Filipescu. 

c. Caracteristicile zonei - modalitățile de rezolvare ale teritoriului de-alungul celor 

două laturi ale străzii s-au modificat parţial: 

ü s-au rărit în mod semnificativ parcele ocupate numai de terenuri plantate, 
*2 AN.DMB. Fond PMB-Alinieri, Plan 62 
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ü majoritatea parcelelor au în continuare formă de poligon neregulat iar 

dimensiunile sunt de mare varietate, 

ü s-a păstrat de asemeni modul variat de amplasare a clădirilor pe lot. 
 

B.  Caracteristicile fondului construit din zonă 

ü se menține o parte a fondului construit la sfârşitul secolului XIX, dar pe 

loturile neconstruite se ridică clădiri în majoritate tip vilă în expresie eclectică 

sau neoromânească, frecventă în perioada interbelică, 

ü se menţin sau se constituie unele parcele de dimensiuni mari ce sunt ocupate 

de clădiri  tip blokhaus, în expresia arhitecturii interbelice, 

ü în ultimele decenii ale sec. XX și începutul secolului XXI , inserţii de clădiri 

de mari dimensiuni ca înălţime, volum, birouri + bloc de locuinţe. 
 

Concluzii parțiale 

a. strada Scaune/Nicolae Filipescu/J.L.Calderon, este unul din drumurile de 

lungime medie având orientarea sud/vest – nord/est. Constituită istoric, 

cunoscută din secolul XVII strada a servit ca legătură între zona comercială 

din sud şi unul din drumurile semnificative de pe direcţia vest-est strada 

Clemenţei/C.A.Rosetti. De asemeni a constituit drumul de acces către 

biserica de la care şi-a primit denumirea : Biserica din Scaune ;   

b. evoluţia arhitectural-urbanistică a fost specifică străzilor situate în zonele 

rezidenţiale ale oraşului , terenurile ce o mărgimeau ocupându-se pe rând şi 

drept consecinţă în mod variat; 

c. importanţa străzii s-a menţinut în mod efectiv până în secolul XX.  
 

4. PROPRIETARII    IMOBILULUI (reconstituire parţială) * 

Teren şi clădire C1 (B) 

4.1. Paharnicul Dinu Râmniceanu strada Scaune colţ cu strada Polonă (1847)  

4.2. Vioreanu strada Scaune nr. 26 colţ cu strada Polonă nr. [24] 38 (1889), Doamna 

Vioreanu (1895, 1911), Ana D. Vioreanu (1918) 

Teren şi clădire C3 (A) 

4.3. Tudorache Predescu strada Scaune (1847) 

4.4. Predescu (1895, 1911) 
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Teren şi clădirile C1 (B)+ C3 (A)+C2 

4.5. Dumitru Comşa (ante 1927) 

4.6. Ella H. Mann moştenită de la tatăl ei D-tru Comşa (1927) 

4.7. Ionel M. Finkels prin cumpărare imobilul din strada N.Filipescu nr.4 şi 6 

       (1927 - 1940) 

4.8. S.C.CENTROFARM S.A. cf. Certificatului de Atestare a dreptului de Proprietate 

asupra Terenurilor nr. 0660/2006  eliberat de Ministerul Sănătăţii 
 

*Reconstituire după Planurile Cadastrale, Anuarul Bucureștilor 1918 și actele proprietarului. 
  

5. CERCETARE ISTORICĂ ŞI ARHITECTURALĂ A IMOBILULUI. 

CONCEPŢIA ARHITECTURALĂ 

 

5.1. Vechimea construcţiei (Anexa 5: Planul cadastral, 1895-detaliu  ;  Anexa 6: Planul 

cadastral, 1911-detaliu ) 

În cadrul cercetării de arhivă au fost identificate documente parţiale care să ateste 

etape ale  construirii clădirilor în cauză, respectiv: cereri şi autorizaţii de construcţie. 

Reconstituirea vechimii construcţiilor s-a făcut în principal 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 I Galben. 

I.   P A R C E L A  

Actuala parcelă nr. 4 este compusă din 2 parcele care ulterior au fost alipite. 

I.1. 1847 pe strada Scaune colţ cu strada Polonă se aflau: 

§ la sud 1 parcelă mare, proprietatea Tudoreche Predescu, de formă poligon 

neregulat pe care se afla 1 clădire de dimensiunile locuinţei de lux a epocii, 

amplasată retrasă de la stradă dar relativ paralelă cu acesta către care este 

orientată faţada. Pe lângă clădirea principală sunt marcate şi câteva clădiri cu rol 

secundar,  

§ la nord parcelă mică proprietatea paharnicului Dunu Râmniceanu, de formă 

poligon neregulat, pe care se afla retrasă o clădire de formă dreptunghiulară , de 

mici dimensiuni.   
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I.2.  1895 pe latura de est a străzii Scaune în apropiere de intersectarea străzii Polonă 

se menţin cele două parcele de formă poligon neregulat. Acestea au următoarele 

vecinătăţi : 

§ parcela-sud proprietate Predescu:  

o la vest strada Scaune , 

o la sud parcela din strada Scaune nr.30, tot proprietate Predescu, parcelă ce 

avea o parte din latura de sud pe  limita Pieţei. După parcela (2) Predescu, 

urma parcela Toma Penescu aflată pe strada Scaune colţ cu Piaţa 

constituită   pe traseul Bd. Carol (P-ţa C.A.Rosetti), 

o la nord parcelele din Strada Polonă,nr.30 proprietate doamna Vioreanu şi 

nr. 40, proprietate dr. Kiriac, 

o la est parcelele din strada Dianei respectiv nr.2 P.Musceleanu şi parcela 

proprietatea Comunei. 

§  parcela-nord proprietatea Vioreanu: 

o la vest strada Scaune ,  

o la sud parcela nr. 32 din str. Scaune proprietate Predescu,  

o la nord parcela nr. 40, proprietate dr. Kiriac şi parţial strada  Polonă, 

o la est parcela nr. 4 din strada Dianei, Themistocle Alexandrescu (ce se 

întinde până în strada Polonă).  

Pe ambele parcele se află clădiri diferite de cele existente în 1847-1852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Parcelele erau ocupate în proporţie de cca.40-50% cu clădiri dispuse astfel : 

- clădirile principale retrase de la strada Scaune, relativ paralele cu aceasta şi cu 

faţada orientată spre stradă, 

- clădirea principală de pe parcela sud retrasă şi faţă de celelalte laturi ale 

parcelei ceea ce a permis dispunerea unei grădini în jurul ei, grădină marcată 

cartografic, 

- clădirea principală de pe parcela nord situată pe limita de est a lotului, 

- nu sunt indicate clădiri secundare sau anexe dispuse separat. 

I.3.  1911 parcelele separate şi având aceeaşi proprietari au situaţie diferită. Astfel : 

§ parcela-sud proprietate Predescu:  

o parţial a fost modificată, respectiv porţiunea de sud a fost restrânsă ca 

rezultat al remodelării Pieţei C.A.Rosetti, amplificării sale şi 

sistematizării laturii de nord a piwţwi urbane. Propretatea Toma 
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Penescu a dispărut iar o parte din proprietatea (2) Predescu a fost 

înglobată în parcela situată pe latura de nord a Pieţei. 

§ parcela-nord proprietatea Vioreanu: 

o şi-a păstrat mărimea, forma , gradul şi modul de ocupare . 

I.4. post 1920 parcela sud + parcela nord numerotate diferit aparţin aceluiaşi 

proprietar. Mărimea lor a rămas aceeaşi dar gradul de ocupare s-a modificat prin 

construirea corpului de clădire C2, dispus pe limita de nord-est a proprietăţii. 

I.5. 2006 parcela este diminuată prin vânzarea unei porţiuni de lot neconstruit, fâşie 

aflată pe latura de sud a parcelei. 

I.6. 2009 parcela a păstrat parţial forma şi mărimea celor din anul 1895/1911. O parte 

a terenului de la sud a trecut în proprietatea vecinătăţii, deci spaţiul curţii a fost 

micşorat. S-au păstrat clădirile principale C1 + C3, clădirea secundară C2 şi o 

construcţie anexă dispusă pe fundul de lot, către est.  
 

II.  C L Ă D I R I L E   

II.1. Construirea CLĂDIRILOR,  ante  1847  

Parcela - sud  
o clădire principală de formă dreptunghiulară cu câte o travee centrală în decroş 

pe fiecare latură. Clădirea tip locuinţă de calitate superioară este amplasată 
retrasă faţă de stradă şi cu faţada principală către vest. 

Parcela – nord  
o clădire de formă dreptunghiulară, simplă, de dimensiuni mai reduse cu funcţiune 

necunoscută. Este plasată pe limita de nord-est a parcelei. 
II.2. Construirea clădirilor actuale perioada 1860 – 1870  
Parcela – nord --- clădire corp C1, anii 1860 - 1870 

o s-a  construit clădirea compusă din S+P+1E. Clădirea a fost dispusă retrasă de 
la stradă cu faţada orientată către vest. O travee în decroş, dispusă relativ 
descentrat se află pe faţada de vest şi conţine intrarea principală. Latura de 
nord-vest este tratată în trepte lăsându-se astfel spaţiul convenabil 
deschiderilor faţă de limita către stradă a proprietăţii. Latura de sud-est este 
compusă din 2 travee. Travee de vest retrasă faţă de limita de lot şi travee de 
est constituind o aripă dispusă până la limita de sud a lotului către care are 
calcan. În faţa acesteia indicat un spaţiu anexă. 

Parcela – sud  --- clădire corp C3, cca 1870 
o s-a construit o clădire nouă folosind fundaţiile şi pivniţele clădirii anterioare. 

Clădirea era compusă din : S (casei anterioare) + P. Clădirea a fost amplasată 
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retrasă mult de la stradă, fiind situată relativ central pe lot. Faţada principală se 
afla orientată către grădina-curte ce era plasată pe latura de vest. Grădina o 
înconjura şi pe celelalte laturi. Clădirea avea formă de patrulater neregulat . 
Intrarea principală era marcată de un portic dispus pe faţada de vest. 

II.3. Construirea unor spaţii suplimentare la cele 2 clădiri existente, post 1920 
• corp C1 – adăugarea unei camere pe latura de sud, la parter, în continuarea 

aripii traveei de est şi a unui portic în continuarea clădirii, la etaj deasupra 
lor fiind dispusă terasa. Astfel s-a compus o faţada către latura de sud a 
parcelei înlocuind calcanul parţial iniţial (calcan justificat de limita parcelei - 
nord). 

• Corp C3 – adăugarea unei camere pe latura de nord-est (tratată vizibil ca 
element construit ulterior având înălţime mai redusă decât restul 
construcţiei). Spaţiul este prevăzut cu pivniţă pentru dispunerea instalaţei de 
încălzire. 

II.4. Construirea clădirii corp C2, post 1920 clădire comusă din P + 1E, cu 
funcţiunea de garaj la parter şi locuinţă la etaj. Clădirea încadrându-se fondului 
construit comun, a fost amplasată pe colţul de bord-est a parcelei unificate.  
II.5. Construirea clădirii anexă  corp C4 dată incertă – post 1950 , construcţie 
din lemn din categoria fondului construit comun. 
 

5.2. Rezolvarea arhitecturală  
Clădirea  corp C1 : 
§ clădirea compusă din pivniță (parţială) + parter + etaj a fost construită din zidărie 

de cărămidă îngustă specifică perioadei anterioare anilor 1870 şi cu acoperiş de 
metal (cf. regulamentului de construire din Ocolul 1); 

§ partiul reia tipologia planimetrică tradiţională respectiv :  
             parterul 

- intrarea situată pe faţada de vest spre curte, către vestibul şi de acolo în 
holul central de unde se realizează distribuirea către camerele dispuse 
dreapta – stânga. Din hol porneşte scara principală, scară de lemn, către 
etaj;  

- în spaţiul adăugat a fost construită a doua scară din beton, 
- partiul a fost parţial modificat prin recompartimentări pentru a servi 

funcţiunilor din ultimele decenii  
      subsolul 
- pivniţa parţială cu arcade care susţin planşeul . 

§ decoraţia interioară este redusă. Se remarcă: 

- sobele decorative în camera principală fiind soba tip cămin din cahle      
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            decorative de tip săsesc, 

- glafurile adânci ale ferestrelor în zidărie, 

- uşile de lemn cu tăblii decorate cu motive geometrice, dispuse deasupra 

lor, cu rol decorativ. 

§ Rezolvarea  şi decorarea faţadelor:  

v Tratarea faţadelor este legată de funcţiunea clădirii – locuinţă de calitate, 

reprezentativă pentru proprietar şi de modul în care în epocă se receptase stilul 

neoclasic în expresia arhitecturală locală.  Astfel : 

        - faţada principală are ca dominante : 

¨ tratarea unitară a celor 2 nivele, parter + etaj trecerea dintre ele 

fiind marcată simplu de brâul ce susţine panourile decorative care 

subliniază golurile; 

¨ sublinierea centrului de interes al clădirii prin cei 2 pilaştri adosaţi 

colosali, prin balconul etajului, prin soluţia marcării doar a 

frontonlui, element decorativ definitoriu al respectivului stil, 

¨ introducerea la toate golurile : ferestrele de la cele 2 nivele, uşa de 

intrare şi uşa balconului etc., a arcului supra lărgit (mâner de coş) 

în partea lor superioară, 

¨ balconul cu feronerie tratată ca o dantelă ( acelaşi tip se mai 

regăseşte în Bucureşti numai la Palatul Ştirbey),  

- faţadele secundare preiau parţial soluţia celei principale , 

-    porțiunea de faţadă ce corespunde dependințelor, tratată mult mai simplu și 
în care elementele de decorare lipsesc. Se păstrează doar ritmul plin – gol,   

- Ferestrele  etajului marcate de pilaştri adosaţi decoraţi cu capitele cu 
motive geometrice şi vegetale ce susţin baghete  

- Intrarea principală, dispusă  pe faţada de vest este subliniată de uşa din 
lemn şi sticlă, uşă ce a păstrat tăietura originară a golurilor  de inspiraţie 
neogotică.  

Clădirea  corp C3 : 
§ clădirea compusă din pivniţă (parţială) + parter + etaj a fost construită din zidărie 

de cărămidă îngustă specifică perioadei anterioare anilor 1870 şi cu acoperiş de 
metal (cf. regulamentului de construire din Ocolul 1); 

§ partiul reia tipologia planimetrică tradiţională dar realizată într-o schemă dominată 
de echilibru şi simetrie piesa dominantă fiind holul central de formă octogonală :  
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             parterul 
- intrarea situată pe faţada de vest spre curte, pe sub porticul de intrare. 

Urmează vestibulul şi holul central de formă octogonală de unde se 
realizează distribuirea către camerele dispuse dreapta – stânga şi spate. ;  

      subsolul 
- pivniţa veche boltită şi cu arcade aparţine credem etapei anterioare 

deci casei Tudorache Predescu, constituind una din puţinele exemple 

de astfel de continuări ale unei clădiri construite probabil la începutul 

sec. al XIX-lea , 

- pivniţa nouă  de asemeni boltită. 

§ din decoraţia interioară s-au păstrat: 

- câteva sobe decorative, 

- glafurile ferestrelor din marmură albă, 

- paviment şi scări de marmură în vestibul, 

- uşi-glasvand din cristal 

- balustrada scării către pod susţinută de baluştri decorativi din fier forjat 

având acelaşi motiv decorativ ca şi aceia de la balustrada intrării de nord. 

§ Rezolvarea  şi decorarea faţadelor:  

v Tratarea faţadelor este legată de funcţiunea clădirii – locuinţă de deosebită 

calitate, reprezentativă pentru proprietar şi de modul în care în epocă se receptase 

stilul neoclasic în trăsăturile sale definitorii.  Astfel : 

        - faţada principală are ca dominante : 

¨ desfăşurarea dominant pe orizontală; 

¨ sublinierea centrului de interes al clădirii prin realizarea unui portic 

la intrare susţinut de 4 coloane ionice pe care este aşezat 

antablamentul , element decorativ definitoriu al respectivului stil, 

¨ introducerea la golurile ferestrelor tăiate în linii drepte a 

frontonului decorativ, 

- faţadele secundare simple pentru a lăsa ca dominantă faţasa principală , 

-   Ferestrele  marcate de pilaştri adosaţi decoraţi cu capitele cu motive 

corintice ce susţin frontonul decorativ. Între ele succesiunea de pilaştri 

adosaţi ce ritmează suprafaţa faţadei  

- Intrarea principală, dispusă  pe faţada de vest este subliniată de uşa din 
lemn şi sticlă . Remarcabil[ este succesiunea de mari goluri care luminează 
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interiorul şi creia comunicare între grădina de est şi de vest respectiv: 
glasvandul intrării urmat de glasvandul vestibulului având pe partea opusă 
glasvandul uşii dintre holul central şi camera dinspre est, urmat de marea 
fereastră a acestui ultim spaţiu.  

 

5.3. Încadrare tipologică 

Clădirile aparţin tipului de locuinţă rezervat locuirii unifamiliale de bună calitate –

corp C1- şi de deosebită calitate – corp C3. 

Stilistic clădirile principale C1, C3 aparţin la două faze de receptare a stilului 

neoclasic respectiv faza primară, în cea mai mare parte dispărută,  în care s-au însuşit 

numai  unele trăsături ale acestuia adaptate cu măiestrie viziunii locale şi faza în care 

stilul neoclasic este însuşit şi devine o expresie coerentă a arhitectului acceptată de 

comanditar. 
 

CONCLUZII   PARŢIALE 2.    

a.Clădirile sunt amplasate pe o parcela ce datează parţial  nemodificată din 

deceniile 5-6 al secolului XIX, 

b. Clădirile aparţin următoarelor categorii: 

- clădirea corp C 1 locuinţa de bună calitate, 

- clădirea corp  C 3 locuinţa de calitate deosebită, 

- clădirea corp C 2 fondul construit comun, 

- clădirea corp C 4 – clădire anexă, comună. 

c. Clădirile au fost amplasate retrase faţă de traseul străzii existent la data 

construirii lor, traseu ce s-a modificat în timp. Ele fac parte din fondul 

construit al anilor 1860-1870 păstrând elemente din fondul construit 

anterior anului 1847 şi  reprezintă locuinţa individuale de bună şi forte 

bună calitate frecvente în zonă în respectiva perioadă; 

d. Ambele clădiri se încadrează ca expresie stilului neoclasic dar cu diferenţe 

datorate construirii lor în timpi istorici diferiţi şi anume : clădirea C1 

aparţine primei etape de construcţie pe parcelele din zonă şi reprezintă 

etapa primară a preluării limbajului stilistic neoclasic; clădirea C3 

aparţine etapei următoare în care proiectul realizat de un arhitect 

profesionist a respectat exigenţele majore ale stilului ca limbaj, proporţii, 

volumetrie.  
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e. Clădirile mobilau 2 parcele separate de aceea fiecare a fost amplasată în 

funcţie de lotul de teren propriu. Prin expresia lor arhitecturală s-a ţinut 

cont de menţinerea unei relaţii armonice între ele prin vecinătate şi cu 

restul clădirilor.  

f. În prezent intervenţiile din secolul XX ignorându-le valoarea şi înlocuind 

majoritatea fondului construit au determinat ca respective clădiri să nu se 

mai încadreze în noul context urbanistic, 

g. Vecinătatea urbanistic-arhitecturală a fost modificată în mod radical  : 

- prin apariţia clădirilor tip blokhaus din perioada interbelică, 

- prin noile inserţii agresive din ultimele decenii ale secolului XX, 

clădirile fiind străine ca mod de amplasare, expresie arhitecturală, 

volum şi gabarit. 

 

6. EVALUAREA GLOBALĂ A IMOBILULUI 
 

Evaluarea imobilului  teren + corpurile de clădire C1(B) + C3(A) 

6.1. Valoarea de vechime – autenticitate 

Valoarea de vechime – autenticitate a imobilului este mare. Clădirile aparţin 

cronologic fondului construit al oraşului din perioada 1860-1870 a scolului XIX. Au  

păstrat din fondul construit originar situarea pe parcelă, fundaţiile şi pivniţele, cea mai 

mare parte din zidărie, partiul, modenatura faţadelor, piese ale mobilării interioare şi 

exterioare cum ar fi : sobele, pervazele, tocurile ferestrelor, balustradele scărilor, 

feroneria balconului.  Valoarea istorică, în acest caz, este dată de valoarea unei clădiri 

care reprezintă fondul construit istoric al zonei de la mijlocul secolului al XIX-lea.  
 
6.2. Valoarea memorial-simbolică  

Amplasat pe una din străzile istorice ale oraşului, clădirile nu au fost legate de nici un 

eveniment sau personalitate a Bucureştilor dar păstrează amintirea oraşului premodern 

drept care valoarea memorial-simbolică este medie. 
 
6.3. Valoarea urbanistică .  

Evaluarea din acest punct de vedere nu poate fi făcută decât prin raportarea la 

contextul construit din care fac parte. Clădirile au pierdut contextul iniţial în care se 
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încadrau când au fost construite. Vecinătatea lor a fost mult modificată astfel că 

valoarea urbanistică este mică. 
 

6.4. Valoarea arhitecturală   

Valoarea arhitecturală a imobilului este mare. Luând în consideraţie elementele 

expuse în cadrul descrierii concepţiei arhitecturale a construcţiei, concluzia din 

prezentul subcapitol este justificată. Clădirile C1(B) şi C3(A) prezente pe sit au fost 

rezolvate în expresia stilistică neoclasică frecventă în epocă aplicată la partiul de tip 

tradiţional. Aceasta este realizată în forma simplă, timpurie în cazul clădirii C1(B) şi 

în forma expresiei arhitecurale depline a stilului la corpul C3(A).  
 
6.5. Valoarea de raritate-unicitate 

 Valoarea de raritate-unicitate este mare datorită frecvenţei reduse a fondului 

construit din perioada respectivă, a intervenţiilor asupra expresiei artistice şi 

compoziţiei arhitecturale produse de-a lungul timpului asupra puţinelor exemplare 

existente şi a dispariţiei fondului construit reprezentativ pentru vechimea traseului. 

 

CONCLUZIE  FINALĂ 

VALOAREA CULTURALĂ ŞI ISTORICĂ a imobilului din strada Tudor 

Arghezi nr. 4, sectorul 2  format din teren + corpurile de clădire C1(B) şi C3(A) 

dovedeşte că acesta se încadrează în criteriile de clasare a bunurilor imobile 

Drept care  propunem clasare în Lista monumentelor istorice - Bucureşti la 

categoria B a imobilului din strada Tudor Arghezi nr. 4, sectorul 2  format din 

teren + corpurile de clădire C1(B) şi C3(A)  . 

Corpurile de clădire C2(C) şi C4 aparţinând fondului construit comun nu 

îndeplinesc criteriile de a fi clasate monument istoric. 
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Anexa 1 
Planul Borroczyn 1847 – planşa 40 

(copie 1915) 
 

 strada Scaune / N.Filipescu / T.Arghezi 
 strada Polonă /G.C.Cantacuzino / Calderon 

  imobilul analizat 
străzi importante din zonă 

 

Anexa 2 
Planul Borroczyn 1852 - detaliu 

 

Anexa 3  
Planul Pappazoglu 1871 - detaliu 

 

Anexa 4  
Planul Göbl 1898 – detaliu 

 

Anexa 5  
Planul cadastral 1895 – detaliu  

 

Anexa 6  
Planul cadastral 1911 – detaliu  
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Anexa 7  
 Planul Vahnig 1911 – detaliu 

 

Anexa 8  
Planul Pântea 1923 – detaliu 

 

Anexa 9  
 Planul Unirea, 1933 - detaliu 

!
DOCUMENTAR  FOTO 

Martie   2009 
 

CLĂDIRE CORP C 1 
FAŢADA VEST, 

 

CLĂDIRE CORP C 1 
LATURA DE SUD 

LATURA DE NORD 
 

CLĂDIRE CORP C 1 
INTRARE 

 

CLĂDIRE CORP C 1 
INTERIOARE 
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CLĂDIRE CORP C 1 
TERASA 
PIVNIŢA  

 

CLĂDIRE CORP C 3 
FAŢADA VEST 

 

CLĂDIRE CORP C 3 
LATURA DE SUD 
LATURA DE EST 

 

CLĂDIRE CORP C 3 
LATURA DE NORD 

 

CLĂDIRE CORP C 3 
INTERIOARE 

 

CLĂDIRE CORP C 3 
POD 

 

CLĂDIRE CORP C 3 
PIVNIŢA VECHE 
PIVNIŢA NOUĂ 

 
PERGOLA 
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CLĂDIRE CORP C 2 

CLĂDIRE CORP C 4 

VECINĂTĂŢILE IMMEDIATE 

CONTEXT  URBANISTIC 
























































































































