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1. OBIECTUL ŞI SCOPUL STUDIULUI 
 

1.1. Localizarea imobilului  

Strada orientată pe direcţia sud/vest - nord/est se situează în zona centrală a oraşului 

între Bulevardul Gh. Magheru şi  strada Vasile Lascăr. 

Parcela se află pe latura de sud a străzii, la nr.14, în porţiunea acesteia aflată între 

scuarul situat la nord-est de Hotelul Intercontinental şi strada Tudor Arghezi,. 

Imobilul studiat se compune din teren şi un corp de clădire de formă rectangulară, 

dispusă la faţa străzii. 

Imobilul studiat de învecinează : 

• spre nord cu strada Batişte; 

• spre sud cu parcela ocupată de Teatrul Naţional; 

• spre vest cu scuarul aflat la est de Hotelul intercontinental; 

• spre est cu parcela 14bis din strada Batiste; 
 

1.2. Scopurile şi metoda de studiu 

Prezenta analiză îşi propune stabilirea valorii clădirii în relaţie cu parcela pe care o 

ocupă şi cu ţesutul urban adiacent pe baza criteriilor de specialitate şi anume: 

- evaluarea calităţilor istorice, arhitecturale şi urbanistice ale ţesutului urban în care 

se găseşte imobilul studiat; 

- măsura în care se integrează imobilul în ţesutul urban învecinat; 

- evaluarea calităţilor istorice, arhitecturale şi urbanistice ale imobilului; 

Scopul final al evaluării este stabilirea modului în care imobilul - parcelă şi clădiri - se 

încadrează în criteriile care i-ar conferi dreptul de a fi clasată monument istoric cf. 

prevederilor legale (Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice şi Ordinul 

ministrului culturii şi cultelor 2682/2003). 

Reconstituirea etapelor de evoluţie s-a fundamentat pe: 

• informaţiile cuprinse în literatura primară – documentele de arhivă – incluzând 

în această categorie şi analiza evoluţiei modului de ocupare a parcelei pe baza 

planurilor istorice ale oraşului. 

• informaţiile cuprinse în literatura secundară – materiale aparţinând literaturii de 

specialitate (istoria arhitecturii, istoria evoluţiei urbanistice a oraşului Bucureşti 

etc.) 
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  2. REGIM JURIDIC DE PROTECŢIE   
 

Imobilul obiect al prezentului studiu se încadrează (cf. P.U.Z. Zone Construite Protejate – 
Municipiul Bucureşti,  aprobat cf.  H.C.G.M.B. nr. 279/2000 ), în teritoriul : 
Zona protejată nr . 20 strada de ţesut tradiţional majoră Batiştei subzona Cp1b, 
Cp1c 
a. delimitare:  stradă care uneşte bd. Magheru şi strada Vasile Lascăr. 
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 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 
- deschiderea perspectivelor spre biserica Batiştei 
 

Imobilul studiat NU este consemnat în Lista Monumentelor Istorice – Municipiul 

Bucureşti, 2004.  
(cf.  L.M. I.actualizată şi aprobată prin Ordinul nr. 2314 / 2004, al ministrului culturii şi cultelor, 
publicată în Monitorul Oficial al României, partea I,nr. 646 bis/16 iulie 2004 vol. I, Municipiul 
Bucureşti, Bucureşti 2004). 
 

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

§ poziţia 363 cod B-II-a-B-18093 Ansamblul de arhitectură „Str. Batişte” 

            str. Batişte,între str.Jean Louis Calderon şi str. Vasile Lascăr, sect. 2  

                                                                           sf.sec. XIX-prima jum. sec.XX  

§ poziţia 364 cod B-II-m-B-18094 Casa Nicolae Filipescu str. Batişte 13  sect. 2  

                                                                                                             sf.sec. XIX.  

§ poziţia 365 cod B-II-m-B-18095  Biserica „Sf. Nicolae-Batişte” str. Batişte 21 

                                                                                              sect. 2  1764, sec. XIX  

Alte obiective din zonă clasate :  

§ poziţia 366 cod B-II-m-B-18096 Casa Marmorosch-Blank str. Batişte 24 A  1900  

§ poziţia 367 cod B-II-m-B-18097 Casă  str. Batişte 39  sect. 2, 1897 - 1911  
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3. EVOLUŢIA ISTORICĂ A TRAMEI STRADALE, PARCELARULUI ŞI 

FONDULUI CONSTRUIT DIN ZONĂ  
 

Zona aflată în partea centrală către est a Bucureştilor, luând drept ax Calea Victoriei. 

Traseul cunoscut din sec. XVII a trecut prin multiple transformări urbanistice şi 

arhitecturale. 

În timp unele nume de străzi s-au păstrat dar altele s-au modificat după cum indică 

documentele şi planurile cartpgrafice. Astfel: 

A. Denumirea : 

a. strada Batişte 

Denumire istorică, menţionată în documente din sec. XVII (1660, biserica lui Batiste), 

s-a folosit  din sec. XVIII pentru mahalaua respectivă şi uliţa principală ce o străbătea.  
Specialiştii leagă denumirea fie de balta aflată în zonă, baltă situată pe cursul Bucureştioarei [bătălişte / 

batişte] şi în care se scăldau vitele. Altă variantă (C.C.Giurescu) o leagă de terenul [locul bătut] pe care 

se ţineau vitele aduse pentru tăiere la scaunele de carne. 

b. strada Nicolae Filipescu  

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

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

strada Nicu Filipescu (post 1918-1948) 

strada Snagov (parţial) (post 1950-1990) 

strada Nicolae Filipescu (1990 -   

c. strada Tudor Arghezi  

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

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

                             str.Tudor Arghezi(parţial)+ str. Dionisie Lupu (post 1950-1990) 

d. strada Jean Louis Calderon 

în sec. XIX -  strada Polonă (ante 1871) 

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 din strada Batişte nr. 14 a fost : 

Ø nenumerotată pe str. Batişte, numerotată pe str. Scaune nr.44 (1895) 
Ø nenumerotată pe str. Batişte, numerotată pe str. Scaune nr. 44(1911) 
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Ø nr. 14 bis (1932-1940) 
Ø nr. 14 (până astăzi) 

 

3.1. Evoluţia istorică a ţesutului urban din zonă între anii 1852 şi 1871 (Anexa 1:  

Planul Pappazoglu 1871– detaliu) 

A.  Evoluţia istorică a ţesutului urban din zonă 

Zona centrală a oraşului Bucureşti, la mijlocul secolului XIX era definită de cele 2 

mari trasee dispuse pe axa sud – nord : Podul Mogoşoaiei (din 1878 Calea Victoriei) 

şi uliţa/strada Colţei (ulterior transformată în bulevard:Bd. I.C.Brătianu/Bd.1848+Nic. 

Bălcescu). 

Teritoriul aflat la est de uliţa Colţei a fost populat din secolul XVII-XVIII ajungând ca 

la mijlocul sec. XIX să fie străbătut de o reţea stradală densă, formată din drumurile 

ce legau centrul istoric comercial al oraşului de zona aflată la nord, teritoriu având cu 

precădere funcţiune rezidenţială. Străzile au orientare sud-nord şi mult mai rar  

direcţia vest-est.  

Trama stradală era compusă din uliţe  ce pot fi grupate pe următoarele categorii. :  

a. marile artere ce legau centrul istoric din sud de cartierele din nord ale oraşului iar 

enele continuau cu drumuri care duceau mai departe în teritoriu. În desfăşurarea lor de 

la vest (după Podul Mogoşoaiei) către est acestei vategorii aparţineau : 

Ø uliţa/strada Colţei ce pornea de la P-ţa Sf.Gheorghe - piaţă urbană formată la vest 

de biserica Sf. Gheorghe Nou - şi se oprea la întâlnirea cu strada Clemenţei 

(C.A.Rosetti) ; 

Ø strada Polonă ( partea de sud str. G.C.Cantacuzino/Alex. Sahia/J.L.Calderon) 

pornind de la str. Sfinţilor (actuala str. Colţei+str. Sfinţilor) spre nord până la 

Şoseaua Ştefan cel Mare ; 

Ø strada  Teilor (str. Vasile Lascăr/str. Galaţi/str. Vasile Lascăr) care începea de la 

strada Scaune spre nord şi se termina la întâlnirea cu Şos. Ştefan cel Mare. 

b. drumurile de legătură între marile artere, pe direcţia vest – est. Acestea erau fie 

scurte, de importanţă strict locală, fie mai lungi simplificând circulaţia între locuri sau 

străzi semnificative ale zonei. Pornind de la sud, de la Sf. Gheorghe Nou, spre nord 

cele mai importante erau : 

Ø strada Sfinţilor care pleca de la strada Colţei şi ajungea la Biserica cu Sfinţi, adică 

la fostul Pod al Târgului de Afară/ Calea Moşilor ; 
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Ø strada Batişte cu orientare sud/vest – nord/est, stradă ce asigura accesul şi către 

Biserica Batişte (1632/34, din zid 1763). Strada avea următorul traseu ce s-a 

menţinut până astăzi : 

- începea la vest de la strada Colţei, 

- intersecta străzile Scaune, Dionisie şi Polonă, 

- de la ea spre sud porneau străzile Armoniei/str.Dr. Fizician Emanoil Bacaloglu 

şi Oţetari , iar spre nord strada Rotarilor/str. I.L.Caragiale, 

- se termina la întâlnirea cu strada Teilor ; 

Ø strada Clemenţei care începea de a Podul Mogoşoaiei spre est şi mergea până la 

întâlnirea cu strada Polonă. 

Urmau alte străzi, până la limita de nord , nord/est şi est a oraşului dată de şoselele de 

centură Şos. Bonaparte/Bd. Iancu de Hunedoara + Şoseaua Ştefan cel Mare + Şoseaua 

Mihai Bravul. 

B.  Caracteristicile fondului construit din zonă 

Clădirile dominante ale zonei erau bisericile : 

• Biserica Batişte cu hramul Sf. Prorociţă Ana, Sf. Cuv. Parascheva cunoscută 

din documentele de la 1660 ca « Biserica lui Batişte ». A fost reconstruită în 

sec. XVIII  la 1763 de vătaful de măcelari Manciul, soţia lui Ilinca şi alţii. De 

la acela mahalaua s-a numit o perioadă, la sfârşitul sec. XVIII şi începutul sec. 

XIX, şi mahalaua Mănciuleştilor ; 

• Biserica Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril « Oţetari », biserica de lemn la 1681 

şi 1708, reconstruită din zid de mahalagii în 1757.A dat numele străzii Oţetari. 

Zona a devenit, preponderent rezidenţială, la mijlocul secolului XIX, odată cu 

mutarea scaunelor de carne ( de unde şi numele străzii Scaune). La mijlocul secolului 

era încă slab populată fiind dominante terenurile ocupate de plantaţii şi fie lipsite total 

de construcţii sau cu construcţii puţin semnificative ca mărime şi funcţiune. 

De-a lungul străzii Batişte, pe ambele laturi, parcelele de mărimi diferite erau în 

majoritate de formă dreptunghiulară. Construcţiile, amplasate variat, acolo unde 

existau, ocupau cca 20-30% din lot. Restul terenului era rezervat curţii şi grădinii, 

dispuse pe fundul de lot.      
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3.2. Etapa 2: zona în ultimele decenii ale sec. XIX( Anexa 2: Planul Göbl, 1898– detaliu)  

A.  Evoluţia istorică a ţesutului urban din zonă 

Ultimele decenii ale secolului XIX au însemnat intensificare activităţii de aliniere a 

străzilor istorice, adică : 

ü stabilirea prospectului în funcţie de importanţa traseului, 

ü regula de amplasare a construcţiilor în raport cu strada, 

ü limita şi maxima înălţimii admise la clădiri fie în raport cu lăţimea străzii, fie 

raportat la alte situaţii specifice, 

ü alte prevederi , 

conform Regulamentului de Construcţie şi Aliniere în vigoare într-o anume perioadă 
(regulamente redactate de Serviciul Tehnic al Primăriei şi aprobate de Consiliul Comunal al 

Bucureştilor în anii 1878, 1890, 1897),. 

A.1. Alinierea străzilor din zonă  

a. strada Batişte, alinierea din 1880 (cf. AN.DMB. Fond PMB-Alinieri, pl. 54/1880) 

Proiectul aprobat de Consiliul Comunal stabilea următoarele : 

- lăţimea unitară a traseului, 

- modul de rezolvare a intersecţiilor prin eliminarea unghiurilor drepte şi 

înlocuirea lor cu forma teşită a parcelei şi/sau a clădirilor situate pe limita de 

parcelă. 

Datorită vechimii străzii Batişte şi gradului intens de ocupare al ei, proiectul nu 

intervea asupra următoarelor aspecte : 

- nu se modifica traseului istoric al străzii, 

- nu se impunea o regulă unică de amplasare a clădirilor pe lot. 

b. strada Batişte - modificările conform noului Regulament de Construcţie şi 

Aliniere, 1890  

R.C.A. intrat în vigoare în anul 1890 a impus prevederi ce au determinat modificări 

ale evoluţiei arhitectural-urbanistică astrăzilor inclusiv a străzii Batişte. Astfel 

regulamentul conţinea următoarele prevederi : 

- curtea, tratată ca un spaţiu urban necesar bunei vieţuiri, era fixată ca mărime în 

raport cu Ocolul constructiv în care se afla imobilul. Astfel în Ocolul I de care 

aparţinea strada Batişte , curtea trebuia să ocupe 1/5 din teren şi să fie pavată ; 

- pe 37 de străzi , considerate semnificative pentru oraş, se permitea construirea 

numai a clădirilor cu 2 nivele (deci cu parter + etaj şi nu numai cu parter) deci 
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cu înălţimea maximă de 10-11m.. Regula se aplica indiferent de lăţimea străzii. 

Din această categorie făceau parte străzile : Calea Victoriei, strada Colţei, strada 

Academiei, strada Clemenţei...strada Batişte...etc. 

c. etapele alinierii străzii Dionisie, 1884 + 1908 (AN.DMB.Fond PMB-Alinieri pl. 

123/1884 ; 530/1908) 
1884 se prevedea asigurarea unei lăţimi uniforme de 12 m. « Consiliul Comunal în 

şedinţa de la 2 mai 1884 a aprobat planul de aliniere a stradei Dionisie între strada 

Batişte şi strada Scaune pe lărgimea de 12 m.... » 

1908 problemele de aliniere ale străzii Dionisie fiind încă nerezolvate se solicită  o 

hotărâre a Consiliului Comunal. Se analizează şi acceptă prevederile hotărârii din 

1884. Ele au fost  aprobate « de Consiliul  Comunal în şedinţa de la 19 martie 1908, 

de Ministerul de Interen...şi cu Decretul Regal nr. 1869 din 9 iun. 1908... » 

A.2. Tăierea unor trasee nou. Constituirea bulevardelor -  axe est-vest  

Etapa 1. : 1890 se aprobă şi se realizează taierea Bulevardul Carol/Bd. Carol I/Bd. 

Republicii/ Bd.Regele Carol I, pentru a continua spre est axa vest-est adică Bd. 

Elisabeta-Bd. Academiei. Bulevardul Carol pornea de la strada Colţei şi se oprea la 

întâlnirea cu  Calea Iancului, unde s-a format o piaţetă urbană. 

Etapa 2. : 1890 se aprobă, în acelaşi an, continuarea tăierii bulevardului de tip 

Haussmann-ian, rectiliniu pe direcţia vest-est. Acesta continua Bulevardul Elisabeta + 

Bulevardul Academiei + Bulevardul Carol, după ce ultimul intersecta strada Sf. 

Ştefan, loc în care se realizase o piaţă urbană în formă de elipsă. De acolo mai departe 

până la întâlnirea Şoselei Mihai Bravul, bulevardul s-a continuat fiind prelungit prin 

două artere: 

Ø Bulevardul cum a fost numit mai întâi, denumit ulterior Bulevardul 

Ferdinand situat pe direcţia vest - nord/est. Bulevardul Ferdinand urmărea, în 

mare,  traseul căii Iancului. 

Ø  Bulevardul Orientului numit la scurt timp (după moartea timpurie a fostului primar 

al capitalei, cel ce iniţiase şi realizase tăierea acestor bulevarde, av. Pake Protopopescu) 
Bulevardul Pache Protopopescu ,  pe direcţia vest-sud/est orientat astfel ca să 

preia drumul Mărcuţei. 

 Efectul tăierii bulevardului asupra vecinătăţilor: 

a) modificarea interesului urbanistic şi constructiv către acest nou traseu şi implicit 

către străzile învecinate cum erau :str. Scaune, str. Dianei, str. Polonă, str. Teilor 
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       sau strada Batişte ; 

b) dispariţia unor porţiuni din străzile str. Scaune, str. Polonă, str. Teilor, fiind   

înglobate noului traseu,  

B.  Caracteristicile fondului construit din zonă 

Zonă exclusiv rezidenţială în care nu a existat un regulament particular pentru strada 

Batişte ea fiind supusă prevederilor din regulamentele genrale.   

Continuă să fie dominante, pe ambele laturi ale străzii, parcelele de formă poligonală 

neregulată pe care sunt amplasate clădiri atât la faţa străzii cât şi în regim retras.  

Gradul de ocupare este diferenţiat, dar în mod evident, creşte porţiunea de parcelă 

ocupată de clădirea principală + construcţiile anexă. Încă se rezervă o porţiune din 

teren pentru grădină, dar de dimensiune mult redusă.  

Dominante sunt locuinţele de lux care ocupă cca 50-60 % din parcelă.  
 

3.3. Etapa  3: modificări urbanistice şi arhitecturale în prima parte a sec. XX 
(Anexa 5 : Planul Vahnig 1911 – detaliu; Anexa 6 : Planul Pântea 1923 – detaliu; Anexa 7 : 

Planul Unirea  1932– detaliu) 

A.  Evoluţia istorică a ţesutului urban din zonă 

În perioada 1911-1945 se petrec o serie de modificări urbanistice  care vor influenţa în 

mod special dezvoltarea  zonei.  

A.1. continuarea constituirii axei nord-sud a oraşului  

După tăierea a Bulevardului Colţei/B-dul Lascăr Catargiu/B-dul Ana Ipătescu, pe 

direcţia nord/vest - sud/est, pornind de la Capul Podului/P-ţa Victoriei până la strada 

Romană/P-ţa Romană/P-ţa Lascăr Catargiu,  axa va fi continuată către sud în etape: 

§ 1900 - 1923 prelungirea traseului, peste P-ţa Lascăr Catargiu, către sud până la 

întâlnirea străzii C.A.Rosetti noul traseu constituind  Bulevardul 

I.C.Brătianu.Acesta era continuat până la intersecţia cu Bd. Carol de fosta stradă 

Colţei, denumită strada I.C.Brătianu ; 

§ 1923 -1934 unificarea axei de la nord cu axa de la sud a cărui prospect a fost mărit 

pentru a deveni bulevard. S-a constituit astfel pe direcţia nord/vest-sud/est axa 

bulevardelor Bd. Tache Ionescu+Bd. I.C.Brătianu, de la Piaţa Lascăr Catargiu 

până la Piaţa Brătianu ; 

§  1934-1944 lărgirea străzii Colţea în porţiunea sudică dintre P-ţa Brătianu şi P-ţa 

Sf. Gheorghe pentru a deveni bulevard şi continuarea traseului spre sud până la P-
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ţa Mare/P-ţa 11 iunie/P-ţa Unirii prin tăierea  bulevardului prin şi peste reţeaua 

străzilor centrului comercial istoric, arteră denumită :B-dul C-tin Brâncoveanu/B-

dul 1848/B-dul I.C.Brătianu.  

Efectul constituirii bulevardului nord-sud asupra vecinătăţilor: 

• Se amplifică importanţa străzilor care fie îl traversează, fie pornesc de la noua 

axă către est sau către vest. Astfel de la nord către sud cele mai importante 

erau : strada Dim. Sturdza, str. C.A.Rosetti, strada Batişte, str. Doamnei, str. 

Sfinţilor, str. Lipscani etc., 

• Se modifică centrul de greutate a oraşului către est, noua arteră cu un prospect 

mult mai amplu decât Calea Victoriei devenind principala cale de circulaţie şi 

implicit de interes urbanistic şi arhitecturale, 

• Regulamentul de construcţie al zonei permite, dată fiind lăţimea străzii, 

construirea unor clădiri cu înălţimi mult peste gabaritul acceptat până atunci 

respectiv P+6+8E. 

A.2. situaţia străzii Batişte  ca urmare a modificărilor urbanistice din epocă 

Importanţa străzii Batişte creşte  întrucât prin poziţia traseului a câştigat următoarele : 

- traseul străzii Batişte a devenit relativ paralel cu o porţiune din Bd. Carol, 

constituind o variantă funcţională de circulaţie, 

- strada uneşte 2 artere semnificative ale oraşului :Bd.I.C.Brătianu stradă de 

primă importanţă cu strada Vasile Lascăr, traseu valoros prin lungimea lui. 

Se propune prin Planul director de sistematizare, 1936 o rectificare de aliniere (fără 

modificări de relaţii cu trama stradală existentă). Rectificarea avea drept scop : 

ü lărgirea prospectului , 

ü accentuarea liniei drepte a traseului. 

Intervenţia propusă (cf.Anexa 7:Planul director de sistematizare-str.Batişte, 1936, Gaz. Municipală 

nr. 307/23 ian. 1938) privea tăierea parcelelor pe latura de nord. Latura de sud se păstra 

nemodificată (decât unele intervenţii minore ce nu afectau construcţiile de pe lot.) 

Parcela de pe strada Batişte nr. 14 bis colţ cu str. Nicolae Filipescu, primea (cf. 

proiectului) o fâşie de teren pe latura dinspre strada Batiştei. 

Proiectul nu s-a realizat. S-a menţinut traseul istoric al străzii Batişte. 
 

B.  Caracteristicile fondului construit din zonă 

Zona îşi păstrează funcţiunea dominant rezidenţială, clădirile publice fiind bisericile. 



DOSAR CLASARE                                                                 STUDIU ISTORIC . Palatul  „Arta” al  
Beneficiar : ARCUB                                                                   Societăţii Funcţionarilor Comunali  
                                                                                                  Str. Batiste nr. 14, sect. 2, BUCUREŞTI 
 

 
 
Mai 2009                                                                         Expert MCC, dr. ist. de artă Cezara MUCENIC 

11 

Parcele sunt ocupate intensiv, dată fiind importanţa în creştere a zonei, astfel că 

porţiunea construită ocupă cca 70-80% .Pe unele parcele mai mari se păstrează 

porţiunea rezervată grădinii dar acestea sunt rare. 

Un teren de întindere considerabilă între cele 2 bulevarde : Bd. I.C.Brătianu şi Bd. 

Carol I este rezervat construirii viitoarei primării a oraşului, drept care interesul  

arhitectonic pentru zonă este major. 

  
Concluzii 

a. strada aparţine tramei istorice a Bucureştilor, păstrând traseul iniţial cu 

unele modificări minore; 

b. strada a păstrat funcţiunea preponderent rezidenţială cu multe locuinţe de 

lux, clădirile încadrându-se regulamentelor de construcţie ale oraşului fără a  

se institui un regulament propriu, specific; 

c. strada şi-a păstrat un caracter diversificat în ce priveşte mărimea parcelelor, 

dispunerea pe parcele şi gradul lor de ocupare ; 

d. strada Batişte , datorită vechimii şi contextului urbanistic şi arhitectural  

istoric în care se află, a păstrat ca dominantă expresia arhitecturală de la 

sfârşitul secolului al XIX-începutul secolului XX.  

e. Inserţiile din perioada interbelică s-au realizat prin armonizare cu fondul 

construit existent. 

f. Pe traseul străzii Batişte se  identifică clădiri ce amintesc de personalităţi sau 

evenimente din trecutul oraşului şi aparţin memoriei colective a Bucureştilor.  
 

4. PROPRIETARII    IMOBILULUI  
 
S-au identificat următorii proprietari ai imobilului (teren construit sau neconstruit) din 

strada Batişte nr.14bis/nr.14, din Culoarea de Galben/Sectorul I Galben/Sectorul 1+2 : 

§ E.C.Dobrescu – Institut de Domnişoare, la 1892/1893 [cf. Anuarul general al României, 

1892/1893), 
§ Moscu  la 1895 [cf. Planul cadastral 1895], 

§ M.C.Basarab-Brâncoveanu, între 1911-1918 [cf. Planul cadastral 1911 + Anuarul. 1918], 

§ Fraţii Ely şi Adolf Berkovitz, între post 1918-1932 [cf. date din Procesul Verbal al 

Comisiei pt. Infiinţarea cărţilor funciare în Bucureşti, nr. 9003/1940], când vând imobilul 

Societăţii Fucţionarilor PMB ; 
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§ Societatea Funcţionarilor Primăriei Municipiului Bucureşti pentru 

Economie, Credit şi Ajutor din anul 1932 când a cumpărat imobilul din 

strada Batişte nr. 14 bis [cf. actului de vânzare-cumpărare autentif. De Trib. Ilfov, Secţ. 

Notariat sub nr. 12579/1932 mai 18, transcris la nr. 7208/1932],  până în 1947 ; 

§ Este cedată de Primărie pentru a deveni sediu pentru Casa Prieteniei Româno-

Sovietice (preşedinte A.R.L.U.S. Constantin I.Parhon), inugurată la 10 mart. 1947. 

      1947 – post 1980 sediul A.R.L.U.S.   

§ Naţionalizat ( ? ) 
        

Xxxxxxxxxxxxxx 
 

Societatea Funcţionarilor Primăriei Municipiului Bucureşti 
pentru Economie, Credit şi Ajutor 

 - istoric - 
A. Înfiinţare 

1901, 4 iunie - 18iunie - 4 iulie 

La 4 iunie într- adunare generală a funcţionarilor Comunei Bucureşti s-a propus şi s-a 

 votat constituirea Societăţii pentru economii şi credit a funcţionarilor Comunei 

Bucureşti . La 18 iunie s-a votat statutul societăţii. 

În 4 iulie, un grup de 14 funcţionari au prezentat, conform uzanţelor, Primarului 

capitalei I. Procopiu-Dumitrescu hotărârea lor şi statutul însoţit de motivele 

demersului, expuse în următoarea cere : 
« Domnule Primar, aproape la toate autorităţile s-a simţit necesitatea  şi s-au înfiinţat, la 

unele de acum 20 de ani, societăţi pentru economii şi credit a funcţionarilor. Fără a zice că printre 

funcţionarii Primăriei Capitalei nu s-a simţit de mai înainte trebuinţa de a înjgheba o asemenea 

societate fiindcă este ştiut că de mai multă vreme funcţionarii Primăriei sunt speculaţi neomenos de 

cămătari de meserie, dar astăzi din cauza condiţiilor grele ce ni s-au impus prin forţa înprejurărilor 

generale care au adus obligaţia de a ni se face reduceri de salarii prin bugetul comunei pe anul 

financiar 1901-1902, necesitatea s-a accentuat şi mai mult. 

Subsemnaţii în vederea acestei situaţii considerând că este de interes pentru noi, osebit 

de înbunătăţirea condiţiilor materiale, să găsim mijloacele prin care să ridicăm prestigiul 

funcţionarilor comunei, faţă de înprejurările grele prin care trecem, ne-am întrunit în ziua de 4 iunie , 

ne-am constituit în « Societatea pentru economii şi credit a funcţionarilor Comunei Bucureşti »şi după 

un studiu bine meditat asupra condiţiilor prin care societatea ar putea sa-şi atingă scopul am alcătuit 

şi am votat în adunarea generală, în ziua de 18 iunie, statutele societăţii… » 

B. Scopuri, etape şi realizări 

b.1.1901, scopurile principale ale societăţii, cf. statutului, erau : 
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• « a dezvolta spiritul de economie », 

• « a face înlesniri membrilor pentru înprumuturi în bani », 

• « a acorda ajutoare…în caz de nenorocire şi lipsă de mujloace de vieţuire ». 

b.2 1904 modificare de nume, devenind : « Societatea funcţionarilor şi pensionarilor 

Primăriei Oraşului Bucureşti pentru economie, credit şi ajutor » ; 

Societatea avea în 1904, membrii 222, capital 37.000lei 

b.3. 1907 societatea îşi schimbă din nou numele devenind : «Societatea funcţionarilor 

Primăriei Oraşului Bucureşti pentru economie, credit şi ajutor » 

A fost modificat şi statutul adăugându-se un scop moral : « stabilirea şi întărirea 

 relaţiilor de colegialitate şi amiciţie. » 

1916 – 1918 întreruperea activităţii din cauza războiului ; 

b.4. 1918  reluarea activităţii 

b.5. 1921 votarea de Corpurile legiuitoare şi promulgarea de Regele Ferdinand I a 

Legii speciale nr. 2778/29 iun. 1921 (M.O. din 17 sept. 1921) ce prevedea următoarele : 

« Se recunoaşte «Societăţii funcţionarilor primăriei oraşului Bucureşti pentru 

economie, credit şi ajutor » calitatea de persoană morală şi juridică în baza statutelor 

aici anexate, care nu se pot modifica decât cu aprobarea Consiliului de Miniştri. » 

Statutul anexat legii prevedea că societatea răspunde următoarelor scopuri: 

a) a dezvolta spiritul de economie,…a forma mici capitaluri prin cotizaţi lunare 
şi depuneri, 

b) a face înlesniri prin împrumuturi de bani, 
c) a acorda ajutoare membrilor în caz de boală, deces sau lipsă…de mijloace de 

vieţuire provenită din pierderea funcţiei, 
d) a procura…alte avantaje…, 
e) a stabili şi întări relaţiile de colegialitate şi amiciţie. » 

Societatea se constituia pe durată nelimitată. Membrii erau numai funcţionarii 
primăriei+ membrii fondatori cotizanţi+pensionarii membri la 1 iun. 1907.   
 
1927 noi prevederi ce stabilesc Statutul şi regulamentul stabilind modalităţile 

acordării de împrumuturi pentru construirea sau procurarea de locuinţe   

Deci unul din principalele scopuri ale societăţii devine ajutorarea funcţionarilor pentru 

a-şi cumpăra cu plata în rate, o locuinţă  (exemplu :  în 1931 prin împrumut 160 

funcţionari îşi cumpăraseră sau îşi clădiseră case şi erau proprietari).     

Preşedinţi Societăţii au fost : 

o Vraca, primul preşedinte, secretarul serv. Sanitar, 1901-1904 

o Ing. Paul Peretz, şeful serv. Planului şi alinierilor, 1904-1907 
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o Chiriţă Mihăescu , directorul Contabilităţii, 1907 - 1925 

o Ioan Roban , secretarul general al Municipiului, 1925- ? 

o Traian Ionescu, directorul Societăţii (1940) 

C. Construirea sediului societăţii 

Societatea Funcţionarilor Primăriei Municipiului Bucureşti – SFPMB - a funcţionat la 

început în unul din sediile Primăriei Capitalei, local insuficient şi nepotrivit. 

În programul societăţii s-a prevăzut construirea unui sediu adecvat drept care s-au 

adunat fonduri, care au crescut, prin contribuţia membrilor şi realizarea de acţiuni 

aducătoare de profit. Astfel în evidenţe s-au consemnat următoarele   :                                                                                                                                                      

-  1914, fonduri pentru construirea sediului Societăţii, 300 lei, 

-  1922, din acest an se fac depuneri masive, se ajunge la capital pentru construire  

              de 989.000 lei, 

-  1925 fondul Palatul Societăţii era de 1.269.000 lei, 

-  1928 fondul Palatul Societăţii era de  5.517.000 lei, 

-  1931 fondul Palatul Societăţii era de 6.000.000 lei 

Palatul din strada Batişte nr. 14bis, a fost deci construit din fondurile SFPMB. 

Noul sediu PALATUL din strada Batişte nr. 14bis colţ cu strada Nicolae Filipescu era 

proiectat pentru a răspunde următoarelor funcţiuni  : 

§ Sediul Băncii SFPMB, 

§ Policlinici medicale pentru asistenţa membrilor SFPMB, 

§ Farmacie, cabinet dentar, baie, 

§ Sala mare de serbări, cu anexele sale, 

§ Restaurantul 

§ Centru de asistenţă juridică şi administrativă pentru funcţionari – membri ai 

societăţii. 

Se prevedea ca sala mare de serbări + restaurantul să fie concesionate pentru a se da şi 

o « întrebuinţare cât mai rentabilă. »  

1933 s-a anunţat (Gazeta Municipală, nr. 87, 17 sept.1933) scoaterea la licitaţie a unor spaţii din 

Palatul SFPMB. Prezentarea clădirii preciza ca valori definitorii ale clădirii, 

următoarele: « construcţia fiind în plin centrul capitalei şi înzestrată fiind cu cele mai 

moderne instalaţii de încălzit, luminat şi ventilaţie, sălile vor fi o adevărată surpriză 

pentru publicul bucureşten astfel că exploatarea îşi cere succesul asigurat. » 

Spaţiile puse la dispoziţia licitatorilor şi care puteau fi vizitate, erau : 
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a. Sala de festivităţi a Palatului, care este cea mai mare şi mai modernă din 

capitală, vând o suprafaţă de 400mp., inclusiv dependinţe. Sala poate fi 

folosită pentru baluri, serate, adunări, concerte, banchete şi eventual chiar 

pentru reprezentaţii teatrale. 

b. Restaurantul de la parter cu săli şi baruri care au legătură cu sala de 

spectacol ; 

c. Baia, frizeria şi sala de popice de la subsol . 

Se pun condiţii pentru « amatorii serioşi cu situaţie şi cu reputaţie stabilită », ce vor 

ţine cont de următoarele condiţii : 

1) « arendarea se va face de preferinţă în total şi numai excepţional în parte. » 

2) Amatorii sunt rugaţi a  prezenta…până la 1 oct.a.c. 

- propunerile exploatărilor ce intenţionează a face, 

- lucrările ce eventual doresc a executa pe cont propriu în interesul exploatării, 

- chiria anuală fixă ce oferă, 

- procentul de cointeresare ce acordă Societăţii la exploatări…, 

- avantajele ce înţeleg a acorda menbrilor societăţii la restaurant, baruri, băi, 

popice… 

În judecarea ofertelor vor cumpăni în mod deosebit cuantumul chiriei anticipate şi 

avantajul ce se oferă membrilor societăţii. » 

1934, iunie 24 s-a inaugurat Palatul Societăţii Funcţionarilor comunali din 

Bucureşti (cf. Gazeta Municipală, an.III/nr. 127/24 iunie, 1934) 

1938 se anunţă că în cadrul Lunei Bucureştilor, se va organiza în Palatul Arta din 

strda Batiştei, Expoziţia comemorativă a 20 de ani de la Unirea cea mare. 
 

Post 1945 SFPMB a dispărut odată cu celelalte societăţi, fundaţii şi asociaţii . 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

5. CERCETARE ISTORICĂ ŞI ARHITECTURALĂ A IMOBILULUI. 

CONCEPŢIA ARHITECTURALĂ 
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5.1. Evoluţia imobilului : parcelă + clădiri (Anexa 3 : Planul cadastral 1895-detaliu; 
Anexa 4 : Planul cadastral 1911- detaliu; Anexa 9 : Plan cadastral, 2009; Anexa 12 : Releveu 
clădire Casa prieteniei…, 1971) 
 

În absenţa autorizaţiei de construcţie din Arhiva Primăriei Municipiului Bucureşti, 

fond PMB şi Sect. I Galben, reconstituirea vechimii parcelei şi construcţiilor s-a făcut 

pe baza: 

a. comparării planurilor cadastrale ale oraşului, 

b. compararea cu datele furnizate de alte documente, 

c. analizei caracteristicilor arhitecturale şi constructive ale clădirilor. 

A. Parcela - evoluţie: 

A.1. 1895 

Parcela era situată pe latura de sud a străzii Batişte şi pe aceea de est a străzii Scaune. 

Pe strada Batişte se găseau în ordine numerică, următoarele parcele:  

Ø nr. 8 şi 10 propr. Dr. Severanu,  

Ø nr. 12 propr. M-me Economu, 

Ø nr. 14 propr. Dobrescu 

 Urma strada Scaune, după care se afla 

Ø parcela propr. Moscu , care nu purta număr pe strada Batişte. Parcela purta  

nr. 44, pe strada Scaune,  

Ø strada Batişte nr. 14 (număr ce se repeta) propr. Căpitan Papazol, 

Urma strada Dionisie 

Ø nr. 16, propr. Tapiam etc. 

Parcela Moscu, având formă poligonală neregulată, se învecina : 

- la nord cu strada Batişte, vizavi pe latura de nord a străzii Batişte aflându-se casa 

Nicolae Filipescu (construită 1885, arh. Louis Blanc), 

- la sud cu parcela nr. 42, propr. Blanc din strada Scaune, 

- la  vest cu strada Scaune,  

- la est cu parcela nr. 14, căpitan Papazol, din strada Batişte. După care urma strada 

Dionisie. 

Parcela era ocupată în proporţie de cca. 40% având pe ea : 

§ casa principală amplasată pe limita de nord a lotului, la faţa stradei Batişte, 

§ clădire anexă  situat pe limita de sud-est a parcelei, 

§ curte. 
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A.2. 1911,  

Parcela şi-a păstrat forma şi vecinătăţile ( vecinii sunt parţial alţii). 

Parcela, propr. M.C. Basarab-Brâncoveanu este neocupată de construcţii (clădirile 

anterioare numai sunt menţionate fiind probabil dărâmate) . Era singura parcelă 

neconstruită.   

A.3 1932/1933 

Parcela având nr. 14 bis pe strada Batişte şi nr. 24 pe strada Nicolae Filipescu,  

păstrează relativ aceeasi formă . Modificări minore la  raportul cu vecinătatea din 

colţul sud-estic al lotului. 

Gradul de ocupare se modifică radical prin amplasarea pe lot a unei clădiri ce ocupă 

cca 90% din teren. 

A.4. 1940 

Parcela din strada Batiştei nr. 14bis colţ cu str. Nicolae Filipescu, a păstrat forma şi 

gradul de ocupare. Suprafaţa parcelei este de 696 m.p. (cf. Proces Verbal nr. 9003/1940 din 

CFB, partea I), fiind formată din:  „Teren, casă compusă din subsol, parter şi etaj.” 

A.5. 1966-1970 

Parcela păstrează forma şi gradul de ocupare. 

A fost modificat parţial raportul cu vecinătăţile. 

Imobilul din strada Batişte nr.14 acum  se învecinează astfel:  

Ø la nord cu strada Batişte, vizavi aflându-se sediul Ambasadei SUA situat în casa 

Nicolae Filipescu, 

Ø la sud cu aleea ce o desparte de rampa de acces către garajul subteran. După 

rampă urmează clădirea Teatrului Naţional Bucureşti (construită 1967-1970, arh. 

Horia Maicu, Romeo Belea, Nic. Cucu, remodelată la cerere în anii 1980), 

Ø la vest cu parcul aflat în jurul clădirii Hotelului Intercontinental (construit 1970, 

arh. D.Hariton, Gh. Nădrag, I. Moscu şi Romeo Belea) 

Ø la est cu parcela nr. 3 din str. Tudor Arghezi (nu este numerotată pe str. Batişte). 
 

Strada Snagov (fostă Scaune/N.Filipescu ) a devenit nefuncţională ca stradă, în 

porţiunea dintre strada Batişte şi strada T.Arghezi (fostă Dionisie). 
 

B.  Vechimea construcţiei  



DOSAR CLASARE                                                                 STUDIU ISTORIC . Palatul  „Arta” al  
Beneficiar : ARCUB                                                                   Societăţii Funcţionarilor Comunali  
                                                                                                  Str. Batiste nr. 14, sect. 2, BUCUREŞTI 
 

 
 
Mai 2009                                                                         Expert MCC, dr. ist. de artă Cezara MUCENIC 

18 

În cadrul cercetării de arhivă nu au fost identificate documente care atestă momentul 

exact al construirii imobilului în cauză şi anume: cererea, autorizaţia construcţie şi 

planurile. Datele s-au bazat pe informaţiile apărute în presa vremii întrucât clădirea 

era o construcţie cu funcţiune publică (Gazeta Municipală.27/1932; nr.29/1932; nr.73/1933; 

nr.87/1933;nr.126+127/1834 şi revista „Arhitectura”, 1934) 

B.1. 1932, 17 iulie 

Solicitarea autorizaţiei de construcţie din partea Primăriei Sectorului I Galben : 

« Societatea funcţionarilor comunali a înaintat Primăriei Sectorului de  Galben 

cererea pentru cuvenita autorizaţie de construcţie a Palatului ce se va ridica pe 

terenul din strada Batişte colţ cu strada N.Filipescu….piatra fundamentală a clădirii 

se va pune cel mai târziu la începutul lunii august a.c…. » 

B.2. 1932, 31 iulie 

Încep lucrările – săparea fundaţiilor – la Palatul SFPMB de către antrepriza de 

construcţie condusă de inginer Gh. Ignat (cf.« contract de construcţie sub semnătură 

privată » menţionat în Pr.Verb. nr. 9003/1940 al CFB). Începutul lucrării este menţionat în 

presa vremii : « în cursul acestei săptămâni au început lucrările de săpături pentru 

construirea Palatului Societăţii Funcţionarilor Comunali ». 

Planurile erau concepute de arhitect Ioan Roşu de la Sectorul de Albastru şi arhitect 

Radu Culcer.  

Arhitectul Ioan Roşu era membru al Societăţii Arhitecţilor Români din 1926. 

Radu Culcer nu devenise membru la SAR. 

B.3. 1934  

Palatul SFPMB s-a terminat de construit. Clădirea avea S+P+1E şi cuprindea 
următoarele spaţii/funcţiuni : 

§ la subsol : băi, frizeria şi sala de popice 
§ la parter : restaurantul, alte săli şi barul, 
§ la etaj II: sala de festivităţi cu stal + balcoane+ alte săli anexă 
§ la etajul I : sediul Băncii SFPMB  

B.4. 1940  

Palatul SFPMB (cf. Proces Verbal CFB) avea S+P+1E cu următoarele funcţiuni : 
§ la subsol : sală de restaurant, bucătărie şi dependinţe ; 
§ la parter : un hol şi 2 camere, 
§ la etaj : sala mare de festivităţi sub denumirea sala « Arta » 

B.5.  ?  



DOSAR CLASARE                                                                 STUDIU ISTORIC . Palatul  „Arta” al  
Beneficiar : ARCUB                                                                   Societăţii Funcţionarilor Comunali  
                                                                                                  Str. Batiste nr. 14, sect. 2, BUCUREŞTI 
 

 
 
Mai 2009                                                                         Expert MCC, dr. ist. de artă Cezara MUCENIC 

19 

La o dată necunoscută balcoanele laterale ale sălii de festivităţi au fost transformate 

din balcoane înşiruite în formă de scoică (un şir de volume poligonale) care 

contribuiau la ritmarea şi vibraţia spaţiului amplu, pe 2 nivele, al sălii.  

În locul soluţiei originare, s-a construit un balcon simplu care are numai rol funcţional 

de amplificare a spaţiului.  

După 1947 odată cu schimbarea funcţiunii clădirii în centru cultural s-au produs 

schimbări de funcţiune ce au determinat modificări ale partiului. 

B.6. 1971 

Casa prieteniei româno-sovietice (releveu 1971) 

Partiul clădirii era următorul: 

§ subsol II , situat pe latura de nord-est a clădirii, cuprindea : casa scării, 
magazii (4), uzina termică, spaţii anexe 

§ subsol I cu : casa scării(2), biblioteca, depozite (4), băi şi duşuri, spaţii anexe ; 
§ parterul : holul de intrare, sala de lectură, garderoba, birouri (3), spaţii 

nedefinite, spaţii anexă ;  
§ etaj I : hol mare şi hol mic, birouri (3), discoteca, spaţii anexă ; 
§ etaj II : sala de spectacol, scena, hol, birou, spaţii anexă, 
§ etaj III : balcon pe cele 3 laturi ale sălii , hol mare, hol mic, birou, anexă 
§ palier deasupra scenei + pod 

 

5.2. Rezolvarea arhitecturală  
Silueta clădirii iniţiale a rămas aceeaşi pe planul cadastral din 1940 comparat cu cel 
actual. Sunt absente planurile originale din proiect, deci reconstituirea se poate face pe 
baza: - fotografiilor publicate de Gazeta Municipală în 1934, la inaugurare, 
          - fotografiilor publicate de rev. „Arhitectura”, 1934 
          - descrierii din 1933   
5.2.1.Amplasarea s-a făcut la faţa străzilor clădirea ocupând în proporţie de 90 % 
parcela. Faţă de vecinătăţi, clădirea era dispusă astfel: 
§ pe latura de vest, către strada Batişte, faţada principală se situa parţial la limita 

parcelei. La nivelul parterului traveea centrală era puţin retrasă pentru a constitui 
un peron în faţa intrării principale ;  

§ latura de sud, aflată la faţa străzii, constituia faţada către strada N.Filipescu şi 
era tratată ca atare ; 

§ latura de est, se afla pe limita lotului deci iniţial era prevăzută cu calcan , cu 
excepţia colţului de nord-est unde clădirea se termina retrasă urmărind o linie 
poligonală neregulată. În prezent pe limita de lot s-au construit o reţea de grinzi 
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şi stâlpi, deschisă, ataşade clădirii principale cu rol de consolă de susţimere şi  
închidere a parcelei; 

§ latura de nord, spre parcela nr 16, are dispus calcanul pe limita de lot. 
5.2.2. Volumul clădirii este compact fiind format dintr-un paralelipiped. Se remarcă  
tratarea diferită a colţurilor clădirii în funcţie de importanţa plasării. Astfel: 
§  colţul nord-vest ce constituia cap de perspectivă către străzile Batişte şi 

N.Filipescu, era subliniat prin tratarea lui teşită la nivelul P+1E şi introducerea unui 
volum semicircular care susţine turnuleţul semicircular montat prntru a închide  
tăietura în formă de L de la nivelele superioare. Volumele diferenţiate sunt 
subliniate şi de jocul gol/plin de forme şi mărimi diferite; 

§ Colţurile de  sud-est şi nord-vest , tratare neutră accentul fiind pus pe faţadele de 
nord şi vest. 

5.2.3. Structura  
§ Clădirea compusă din S2 parţial+S1 parţial+P+3E, are planşee de beton, zidărie de 

cărămidă şi acoperiş metalic, diferenţiat pe volume; 

5.2.4.Partiul  
Partiul a fost conceput astfel ca fiecare din nivele, să servească unei funcţiuni 
dominante. Soluţia a fost originală şi unicat datorită şi unicităţii programului solicitat 
de SFPMB în calitate de comanditar. Astfel: 
§ Subsolul II era tehnic, 
§ Subsolul I era spaţiul pentru funcţiuni de distracţie (popicăria) şi igienă (baie, 

frizerie), 
§ parterul  rezervat spaţiului public – restaurant, bar  
§ etajul (compus din 3 nivele) urma să servească : 

o nivelul. 1 - spaţiul funcţional: bancă, birouri + hol de intrare spre spaţiul 
public de reprezentare, 

o nivelul 2 – sala de festivităţi-stal  + spaţiile adiacente, 
o nivelul 3 – sala de festivităţi-balcoane + birouri şi spaţii adiacente 

5.2.4 Tratarea faţadelor exterioare 
Remarcabilă tratarea diferită dar în armonie a celor 2 faţade principale. 
Faţada spre strada Batişte, caracteristici : 

- tratare difenţiată a fiecărui nivel ca rezolvare plastică, volumetrică, raport 
gol/plin şi forma golurilor, 

- accentuarea traveei centrale în care, la parter se deschide intrarea, 
- la nivelul 1 al etajului ferestrele în anfiladă subliniază prezenţa marelui hol de 

la nivelul I, fiind completate de 2 ferestre circulare , 
- la nivelul 2 al etajului ritmul se schimbă prin apariţia balcoanelor de zidărie, 
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- la nivelul 3 al etajului, suprafaţa faţadei este ruptă de fereastra continuă ce 

susţine cornişa cu ferestre a podului, umbrită de ştreaşina acoperişului, 

- prezenţa travee laterale (sud-vest), volum paralelipipedic dominant prin 

înălţime şi fereastra prelugă, pe verticală. 

Porţiunea de colţ a faţadei, carateristici 
- suprafaţa teşită  de la parter şi etaj-nivelul 1, comunică cu exteriorul prin 

farestre de mari dimensiuni (uşa care s-a deschis la parter, este o modificare a 
soluţiei originare), 

- urmează copertina semicirculară, 
- urmează corpul semicircular tăiat de ferestrele înguste dispuse pe verticală şi  
      de cele de formă circulară, totul susţinut de volumul semicircular decorat cu  
        inscripţii (în prezent anulate); 

Faţada spre strada N.Filipescu, caracteristici : 
- parterul unitar prin prezenţa aceleiaşi tip de soclu, ca material şi rezolvare, şi 

mod de tratare a golurilor , 
- la etaj-nivelul 1, se continuă volumului circular de pe colţ, sub forma unui 

volum prelung, ce susţine cele 2 travee de colţ care închid o spaţiu simplu, 
lipsit de decoraţii 

Intrarea principală dispusă central pe faţada de sud, este subliniată de : 
- peronul deschis în volumul clădirii , la parter, 
- uşile de sticlă şi fier forjat  cu motive decorative specifice, 
- tavanul peronului cu mari plafoniere circulare, tăiate în zidărie, forme reluate 

în holul de intrare,  
5.2.5. Decorarea interiorului 
§ Parchet din lemn de esenţă specială care permite realizarea unui design decorativ 

prin alternarea diferitelor nuanţe naturale; 

§ scări şi parapete din marmoră la scara principală care duce la sala de spectacol, 

§ lambriuri cu decoraţie în lemn traforat, motiv reluat în stucatură în sala adiacentă de 

la etaj 

§ stâlpi cu capitele decorate cu forme geometrice, 

§ scafe şi motive geometrice în stuc la nivelul plafoanelor în sălile principale : intrare, 

holul de la et. I, sala de spectacol, 

§ cf. imaginilor din epocă, pe peretele central al scării principale ce duce la sala de 

spectacol, un mare basorelief încastrat în perete (probabil turnat în bronz , după 

culoare şi tratarea formelor). Basorelieful reprezintă 2 personaje : unul căzut şi 
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celălalt întinzându-i o ramură. Dedesubt într-un medalion scris cu negru pe alb era 

trecută înscripţia :1916-1918. Probabil era o lucrare omagiu în memoria 

funcţionarilor comunali căzuţi la datorie în primul război mondial. În continuare pe 

pereţii casei scării principale la dreapta şi la stânga se aflau 2 panouri (probabil pe 

acestea erau înscrise numele eroilor din război, în onoarea cărora se realizase opera). 

În prezent cele 3 opere comemorative şi artistice speciale, sunt acoperite de o    

oglindă de mari dimensiuni (în centru) şi 2 panouri decorative pe pereţii laterali. 
 

5.3. Încadrare tipologică 

Clădirea aparţine construcţiilor publice cu funcţiune unicat, bine definită la care a 

răspuns proiectul + realizarea lui. 

Stilistic clădirea a fost concepută planimetric, volumetric şi ca decoraţie interioară şi 

exterioară în  stil Art Deco, stil frecvent în Europa occidentală, dar cu exemplare mult 

mai rar întâlnite în Romania  şi extrem de rar în Bucureşti . 
 
CONCLUZII PARŢIALE 2.   

a. Clădirea este amplasată pe o parcela ce datează, nemodificată din ultimul 

deceniu al secolului XIX, 

b. clădirea aparţine perioadei constructive a anilor 1930-1935, 

c. face parte din fondul construit al arhitecturii civile reprezentând clădirea 

publică unicat , cu funcţiune cultural – administrativă şi socială , 

d. clădirea se încadrează ca expresie stilului Art Deco, stil care a dominat toate 

elementele compoziţiei : partiul, tratarea interiorului şi exterioarelor, 

decoraţiile aplicate, rezolvarea volumetriei ; 

e. constituie un exemplar unicat ; 

f. face parte din  clădirile reprezentative prin programul singular, rezolvaree 

stilistică  îşi cumulul de evenimente petrecute în acele spaţii.  
 

 

 

 

 

 

 

 

6. EVALUAREA GLOBALĂ A IMOBILULUI 
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6.1. Valoarea de vechime - autenticitate 

Valoarea de vechime – autenticitate a imobilului este mare, determinantă fiind 

autenticitatea. Clădirea aparţine cronologic fondului construit al oraşului din deceniul 

3 al începutul secolului XX, păstrând majoritatea elementele arhitecturale originare: 

situarea pe parcelă, structura, tratarea faţadelor, partiul [cu modificări reversibile], 

elementele de modenatură. Valoarea istorică, în acest caz, este dată de valoarea unei 

clădiri care prin păstrarea majorităţii caracteristicilor aminteşte istoria constructivă şi 

arhitecturală a epocii la care se adaugă istoria socială şi culturală a perioadei clădirea 

fiind legată de evenimente remarcabile ale oraşului.  
 
6.2. Valoarea memorial-simbolică  

Clădire remarcabilă pentrucă reprezintă nivelul societăţii civile a epocii, pentrucă a 

fost concepută pentru evenimente sociale şi culturale deosebite, pentrucă a fost legată 

direct de evoluţia istorică a epocii, pentrucă a fost spaţiul în care s-au petrecut 

remarcabile evenimente culturale reprezentative pentru istoria Bucureştilor. Deci  

valoarea memorial-simbolică a clădirii Paltul ARTA , poate fi considerată mare.  
 

6.3. Valoarea urbanistică .  

Evaluarea din acest punct de vedere se face prin raportarea la contextul construit din 

care face parte. Raportul iniţial a fost modificat în timp. Strada, care şi-a menţinut 

traseul istoric, a păstrat un fond construit ce aparţine mai multor categorii: 

• clădiri din fondul istoric, al secolului XIX - începutul secolului XX, tipul vilei de 

lux , unifamiliale (dar cu funcţiune modificată astăzi) - fondul dominant, 

• Palatul SFPMB (care urma să se raporteze la clădirea PMB, construită pe terenul 

dintre Bd. I.C.Brătianu şi bd. Carol, în prezent ocupat de Hotelul Intercontinental 

şi clădirea Teatrului Naţional Bucureşti)  

• clădiri din prima jumătate a sec. XX – tip blok-haus (legate de fondul construit al 

bulevardelor I.C.Brătianu+Take Ionescu), 

• Hotelul Intercontinental şi clădirea Teatrului Naţional Bucureşti 

Din cauza eterogenităţii expresiei arhitectural-urbanistice caracteristică zonei 

apreciem valoarea urbanistică a imobilului teren+clădire mijlocie. 

 

6.4. Valoarea arhitecturală   
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Valoarea arhitecturală a imobilului este foarte mare. Luând în consideraţie 

elementele expuse în cadrul descrierii concepţiei arhitecturale a construcţiei, 

concluzia din prezentul subcapitol este justificată. Clădirea prezentă pe sit este o 

construcţie publică individualizată prin program şi prin rezolvare stilistică constituind 

cel mai expresiv exemplar de ART DECO existent în Bucureşti. Elementele specifice 

acestui limbaj sunt subordonate unei compoziţii dominate de echilibru şi bună 

proporţie. În plus trebuie subliniată valoarea păstrării expresiei arhitecturale originare, 

conform proiectului şi faptul că este una dintre operele reprezentative ale  arhitecţilor 

Ioan Roşu şi Radu Culcer care reflectă nivelul creator al autorilor, nivel care a fost 

apreciat de breaslă atunci când le prezenta opera.  
 
6.5. Valoarea de raritate-unicitate 

Unicitatea programului,  raritatea clădirilor ce aparţin stilului respectiv accentuată de 

raritatea cazurilor în care un limbaj expresiv stilistic domină întrega compoziţie : 

planimetric, volumetric şi decorativ. În plus este una dintre puţinele cazuri în care 

societatea civilă a dovedit interesul şi capacitatea de a realiza o construcţie care 

mobilează oraşul atât din punct de vedere estetic cât şi prin funcţiunea sa publică.. 

Situarea imobilului într-o categorie specială care-l situează între exemplarele care prin 

unicitate se pot cita numai individual şi păstrarea autenticităţii concepţiei originare, 

determină ca valoarea de raritate-unicitate să fie considerată foarte mare. 

 
CONCLUZIE 

Considerăm că imobilul :  

- PALATUL ARTA ( fost al SGPMB în prezent sediu ARCUB),  din strada Batişte 

nr. 14, sector 2 –  

întruneşte calităţile necesare pentru a fi clasat monument istoric la categoria B, 

fiind reprezentativ din punct de vedere memorial-simbolic, arhitectural şi istoric 

oraşului Bucureşti şi personalităţilor a căror nume s-a legat direct de acest spaţiu 

privilegiat . 
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Anexa 1 
  

 Planul Pappazoglu 1871 - detaliu 
 

 strada Batişte 
alte străzi importante din zonă 
amplasarea imobilul analizat 
biserici + clădiri importante 
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Anexa 2 
  

 Planul Göbl 1898 - detaliu 
 

 strada Batişte 
alte străzi importante din zonă 
amplasarea imobilul analizat 
biserici + clădiri importante 
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Anexa 3 
  

 Planul cadastral 1895 - detaliu 
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amplasarea imobilul analizat 
biserici + clădiri importante 
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Anexa 4 
  

 Planul cadastral 1911 - detaliu 
 

 strada Batişte 
alte străzi importante din zonă 
amplasarea imobilul analizat 
biserici + clădiri importante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOSAR CLASARE                                                                 STUDIU ISTORIC . Palatul  „Arta” al  
Beneficiar : ARCUB                                                                   Societăţii Funcţionarilor Comunali  
                                                                                                  Str. Batiste nr. 14, sect. 2, BUCUREŞTI 
 

 
 
Mai 2009                                                                         Expert MCC, dr. ist. de artă Cezara MUCENIC 

31 

 
 
 
 
 

Anexa 5 
  

 Planul Vahnig 1911 – detaliu 
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amplasarea imobilul analizat 
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Anexa 6 
  

 Planul Pântea 1923 – detaliu 
 

 strada Batişte 
alte străzi importante din zonă 
amplasarea imobilul analizat 
biserici + clădiri importante 
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Anexa 7  
 

 Plan str. Batişte, Planul de sistematizare, 1936 
(proiect) 
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Anexa 8  
 

 Planul Unirea 1941 – detaliu 
+ 

Planul cadastral, 2009 – detaliu 
 strada Batişte 

alte străzi importante din zonă 
amplasarea imobilul analizat 
biserici + clădiri importante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOSAR CLASARE                                                                 STUDIU ISTORIC . Palatul  „Arta” al  
Beneficiar : ARCUB                                                                   Societăţii Funcţionarilor Comunali  
                                                                                                  Str. Batiste nr. 14, sect. 2, BUCUREŞTI 
 

 
 
Mai 2009                                                                         Expert MCC, dr. ist. de artă Cezara MUCENIC 

35 

 
 
 
 

Anexa 9  
 

: Planul cadastral 1940 – detaliu 
 strada Batişte 
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amplasarea imobilul analizat 
biserici + clădiri importante 
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Anexa 10  
 

 Clădire Palatul SFPMB  
Gazeta Municipală. 1934 
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Anexa 11 
 

 Clădire Palatul SFPMB 
 “Arhitectura”, 1934 
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Anexa 12 
 

 Releveu clădire 1971 
“Casa prieteniei româno-sovietice”  
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PALATUL “ARTA” AL 
SOCIETĂŢII FUNCŢIONARILOR COMUNALI 

DIN PRIMĂRIILE ORAŞULUI BUCUREŞTI 
 STRADA   BATIŞTE   NR. 14, SECTOR 2    

BUCUREŞTI 
 

ZONA  DE  PROTECŢIE 
 

Imobilului din strada Batiştei nr. 14, sector 2, Bucureşti are  

ZONA DE PROTECŢIE  delimitată astfel: 

• La NORD  
- de la strada Batiştei nr. 9-11, 
- la strada Nicolae Filipescu nr.31 
- traversează strada Nicolae Filipescu în dreptul imobilului nr.28 
- de la strada Nicolae Filiepscu nr. 28, 
- la strada Batiştei nr. 13-15 
- până la strada Tudor Arghezi pe care o traversează, 

 
• la EST 

- traversează strada Batiştei la intersecţia cu strada Tudor Arghezi, 
- pe strada Tudor Arghezi nr. 24-22, 

 
• la SUD  

- traversează strada Tudor Arghezi, 
- pe limita calcanului clădirii Teatrului de operetă „I.Dacian”, 
- în linie dreaptă până la grădina de la est a clădirii hotelului 

„Intercontinental”, 
 

• la VEST 

- de la grădina de est a clădirii hotelului „Intercontinental”, 
- traversează strada Batiştei în dreptul limitei de vest a clădirii  

de la nr. 9. 
 
ANEXĂM planul cadastral 1 / 2000, al zonei cu delimitarea topografică a 

ZONEI DE PROTECŢIE 

             
                                                      Dr.ist.de artă Cezara MUCENIC          

   19.07.2012 




























































