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Capitolul IV - FIȘE DE CONSTATARE A STĂRII DE CONSERVARE PENTRU 

CONSTRUCȚIILE DE PATRIMONIU DIN JUDEȚUL ARGEȘ 

 

 

Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Curtea boierilor Corbeanu (ruine case și biserica cu hramul „Sfântul 

Dumitru, Sfântul Gheorghe, Sfântul Tiron”) 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-A-13602, AG-II-m-A-13602.01, AG-II-m-A-13602.02 

Adresa: sat Corbeni, comuna Corbeni  

Datare obiectiv: sec. XVIII-lea, 1743  

Descriere (text liber):    

Din vechile case și anexe mai sunt doar ceva ruine acoperite de vegetație. Biserica este 

singura care se află în stare bună.  Este datată în anul 1743, ctitor Sandu Bucșenelu și 

jupaneasa Maria. Ea a fost renovată și repictată.  

Are un plan dreptunghiular compartimentat, cu absidă poligonală decroșată, pridvor adăugat, 

cu arcade în acoladă. Decorul exterior este format dintr-un brâu și o cornișă zimțată. Naosul 

este separat de pronaos printr-un zid plin, străpuns de o ușă cu arcadă în acoladă. Pictura 

murală originală a fost retușată în anii 1919, 1968-1969. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este foarte bună. Biserica este bine întreținută.    

Foto: 

                    

 

Fișă întocmită de: Călin Gerard 

Data: 12.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Vila Bordenache 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13603 

Adresa: Sat Oiești Pământeni, comuna Corbeni  

Datare obiectiv: 1930  

Descriere (text liber):    

A fost proiectată în anul 1930 de arhitectul Richard Bordenache (1905-1982). Vila este 

concepută în stil arhitectural neoromânesc, cu sală la etaj, cu arcade semicirculare și stâlpi de 

zidărie, groși. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este forte bună. Vila este locuită și îngrijită corespunzător. 

 

    

    

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Călin Gerard 

Data: 12.06.2020 

 

 

 

M
uzeul Golesti



123 
 

Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13753 

Adresa: Sat Oieștii Pământeni, comuna Corbeni, Județul Argeș  

Datare obiectiv: 1840  

Descriere (text liber):    

Biserica este ctitoria boierului Grigore Drugănescu paharnic al domnului Țării Românești, 

Grigore Ghika. 

Este afectată de un mare cutremur în anul 1914, este reparată și apoi din anul 1918 până în 

1948 este închisă fiind loc de ascunziş al trupelor germane și sovietice care au trecut pe aici. 

Între 1948-1952 este restaurată pictura, lucrări de restaurare a picturii, lucrări de excavare în 

jurul bisericii și este resfințită în ziua de 13 mai 2007. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Foarte bună. Biserica a fost recent văruită, acoperișul din șiță refăcut. 

 

     

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Călin Gerard 

Data: 12.06.2020 

 

 

 

M
uzeul Golesti



124 
 

Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Curtea boierilor Bucșenești, ruinele caselor 

Nr. inventar (LMI): AG-II-a-A-13493, AG-II-a-A-13493.01 

Adresa: sat Bucșenești, comuna Corbeni, lângă biserică  

Datare obiectiv:  sec. XV, 1748  

Descriere (text liber):    

Sit arheologic situat în partea de sud-est a satului Bucșenești, care adăpostește ruinele caselor 

boierilor Bucșenești. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Ruine/urme de cărămidă și piatră păstrate în pământ. 

 

  

Foto: 

 

 

 

 

Fișă întocmită de: Călin Gerard 

Data: 12.06.2020 

 

 

 

 

M
uzeul Golesti



125 
 

Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-A-13493.02 

Adresa: sat Bucșenești, comuna Corbeni, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1747  

Descriere (text liber):    

Construcția are ziduri de piatră. Conform pisaniei a fost ridicată de jupan căpitan Iordache 

Bucșenescu și Sandu logofătul. Biserica a fost sfințită de Mitropolitul Ungrovlahiei, Neofit,  

care în zilele de 11-15 iulie 1747, a fost oaspetele boierilor Bucșenești. A fost consolidată cu 

centuri metalice, în an ul 1914, pardosită cu lespezi de piatră și refăcut acoperișul din șiță, în 

anul 1943 de Comisia Monumentelor istorice. Pictura originală murală a fost făcută de 

Gheorghe zugravul și retușată în anul 1950. În timpul ocupației germane din primul război 

mondial, biserica a fost jefuită, luându-i-se, între altele: clopotul cel mare, de metal , cu 

amestec de argint, sfeșnice de argint,  candelabrul de alamă, un potir de aur. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Biserica se află într-o stare de conservare foarte bună. Învelitoare a fost refăcută cu tablă. 

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Călin Gerard 

Data: 12.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire:  Ruinele Bisericii de lemn „Adormirea Maicii Domnului" 

Perioada: sec. XVII-XVIII, epoca medievală târzie 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-I-s-B-13364 

Adresa: sat Gorganu; comuna Călinești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Amplasată pe dealul Gorganului, lăcașul din lemn pe soclu de cărămidă, a 

fost construit, în anul 1697, de către preoții Ene și Constandin – informație conform pisaniei 

din piatră amplasată, acum, la intrarea în noua biserică din sat, care păstrează același hram și 

care a fost ridicată în anul 1835.                        

  

Părți componente ale vechii biserici sunt depozitate la Muzeul Județean Argeș. 

Stare de conservare: Proastă. Ultima intervenție de salvare a ruinelor monumentului istoric a 

fost realizată în anul 1989. A fost turnat ciment atât în interiorul bisericii, cât și în jurul 

ruinelor, pentru a evita, astfel, distrugerea  obiectivului. Crucilor din piatră din curtea bisericii 

le-au fost făcute schelete metalice pentru susținerea părților componente. 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 10.07.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Biserica „Sfinții Voievozi" 

Perioada: 1735-1848 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13506 

Adresa: sat Călinești Vale; comuna Călinești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric:  biserica ridicată între anii 1735-1748, avariată la cutremurul din 1802, a 

fost reconstruită, pe aceleași temelii.  În  anul 1837 arde în întregime. În anul 1848 sătenii o 

dărâmă până la temelie și reconstruiesc una nouă pe același amplasament. Pisania originală 

din piatră de Albești, în chirilică, amplasată în partea dreaptă a ușii de intrare în biserică, 

indică drept ctitori ai lăcașului pe clucerul Pătrașcu Călinescu, Matei Călinescu, Popa Dia și 

fiul acestuia și Popa Nicolae.   

În anul 1931 au loc noi renovări: acoperișul este înlocuit cu unul din tablă galvanizată; turla  

îmbrăcată în tablă; a fost ridicat un pridvor în stil românesc; în interior s-a construit un cafas 

din lemn pentru cor; pictura originală, realizată în anul 1848 in fresco, a fost acoperită cu una 

în ulei.  

În anul 1984 la o nouă renovare a bisericii este spălată pictura și se descoperă pictura 

originală de la 1848. La ora actuală, până la centură se găsește pictura de la 1848, care este 

deteriorată și înnegrită, iar dincolo de aceasta pictura de la 1931 în ulei. 

Stare de conservare: Proastă.  Umiditatea ascensională cât și infiltrațiile prin acoperiș au 

produs degradări majore ale monumentului atât din punct de vedere al aspectului, cât și din 

punct de vedere al structurii de rezistență. Consolidarea lăcașului s-a făcut prin realizarea 

subzidirii, executarea unor stâlpi de rezistență care să sprijine noua turlă și bolta de beton. A 

fost adăugat un pridvor nou care protejează intrarea în biserică. 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 10.07.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare 

  

Denumire:  Biserica de lemn „Sf. Apostoli Petru și Pavel", Drăghicești – mănăstirea „Sf. 

Calinic" 

Perioada: 1744, strămutată 1986 

Importanta: A 

Cod LMI: AG-II-m-A-13505 

Adresa: sat Călinești; comuna Călinești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric:  Biserica a fost ctitorită, în perioada Așezămintelor Brâncovenești, de către 

Domnița Bălașa (aprox. 1720-1740), fiica voievodului martir Constantin Brâncoveanu.   

Construcția din bârne de stejar îmbinate în coadă de rândunică, pe temelie din piatră fixată în 

ciment, cu acoperiș din șiță (refăcut în perioada 2018-2019),  în anul 1986 a fost demontată 

din vatra satului și remontată pe dealul Călineștiului, în spațiul destinat Mănăstirii „Sf. 

Calinic”, domenii administrate de către Episcopia Argeșului, Muscelului și Teleormanului iar, 

din anul 1996, a devenit schit de călugări. Lăcașul de cult prezintă un pridvor deschis pe 

latura vestică – pronaos, ușa cu arc în dublă acoladă și ancadramentul sub forma de torsadă; 

stâlpi cu profile simple și capitel, cosoroabe cu decupaj în arcadă.  În perioada 1996-1997 a 

fost restaurată pictura interioară. 

Stare de conservare: Bună.  
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 10.07.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire:  Biserica de lemn „Sf. Apostol Toma", și  „Sf. Voievozi", zisă a „a Turcului" 

Perioada: 1758-1759 

Importanta: A 

Cod LMI: AG-II-m-A-13590 

Adresa: sat Cârstieni; comuna Călinești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Numită și în zilele noastre „Biserica Turcului” (legenda spune că, în 

interiorul bisericii, în timpul slujbei, un turc a ucis credincioșii în intenția de a lua localnici în 

robie), a avut în decursul timpului mai multe hramuri: a „Sf. Apostol Toma", a  „Sf. 

Voievozi", actual a primit  „Sf. Niculaie", și  „Sf. Arhangheli".   Biserica de lemn a fost 

strămutată din Valea Cușla pe amplasamentul actual iar pisania din pronaos numește ctitorii: 

Ștefan, Oprea, Constandin „dîmpreună cu toți megiașii răposați”. Păstrată în forma inițială: 

fără pridvor, acoperiș din șiță în patru ape și fără turlă-clopotniță, este construită din bârne 

îmbinate în „coadă de rândunică”, așezate pe o temelie din cărămidă, cu decor în zimți. 

Decorațiile în lemn sunt prezente atât pe peretele bisericii sub formă de „frânghie-torsadă”, 

cât și la intrare-înconjurând ușa iar, în peretele sudic al pronaosului este decupată o mică 

fereastră sub formă de cruce. La intrare, este păstrat, încă, sistemul arhaic de închidere prin 

interior al ușii. Intervențiile din sec. al XIX-lea au constat în prelungirea peretelui nordic, în 

altar, cu un zid din cărămidă, pentru crearea proscomidiarului.  

În interior, acoperișul este sub formă de boltă semicilindrică, cu timpan estic și arc de lemn 

pentru susținere în naos, pe jos pardosită cu cărămidă. 

Stare de conservare: Foarte proastă. Lipsă totală interes de a o conserva atât din punct de 

vedere arhitectural, cât și pictural. Sunt prezente, vizibil, urme ale neglijenței umane: 

începând cu curățenia lăcașului, zone incendiate (nesupravegherea lumânărilor), pictură 

degradată (afumată, depuneri aderente de la ceară, pierderea stratului pictural). Degradarea 

pereților prin distanțarea bârnelor datorită uscării, incendierii, atacului xilofag creând, astfel, 

lacune în material. În 2012-2013 a avut loc ultima șițuire, dar degradarea avansată a 

materialului folosit a dus la deteriorarea acoperișului provocând infiltrarea apei. 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 10.07.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Categorie:  Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva", a fostului Schit Lacu Negru 

Perioada: 1787 

Importanta: A 

Cod LMI: AG-II-m-A-13769 

Adresa: sat Radu Negru; comuna Călinești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Biserica este construită între dealuri, la marginea a două lacuri, lacul mare 

și lacul mic, care se unesc chiar în fața ei. Construită la început din lemn (ridicată în anul 

1759 de călugări pe moșie moșnenească), imaginea vechilului schit poate fi văzută într-o 

pictură (la ora actuală foarte degradată-ștearsă) în partea stângă a intrării, biserica a fost 

construită, ulterior, din cărămidă, anul 1787, de jupân Neagu și jupânița Paraschiva. Tot pe 

fațada bisericii, în dreapta intrării, poate fi văzut un desen cu moartea, iar deasupra ușii scena 

„Înfricoșata Judecată” în care Mântuitorul este înconjurat de cei 12 apostoli. Construcție 

solidă cu ziduri groase, ferestre mici, cu o singură ușă, acoperită cu șiță, cu streșini late și o 

singură turlă mică amplasată în fața pe pronaos. Ornamente arhitectonice specifice sec. al 

XVIII: brâuri zimțate amplasate pe mai multe rânduri.  

După cutremurul din 1940 a avut loc o consolidare a biserici, vizibilă și astăzi, prin fixarea a 

două rânduri centuri din fier, de jur împrejurul lăcașului. 

Pe o cruce din piatră, amplasată la sud de biserică și datată 1760, înaltă de 1,80 m, este 

inscripționată pisania lăcașului de cult iar pe spate are săpat un blestem adresat celor care vor 

îndrăzni să ceară dijmă megieșilor moșteni sau urmașilor acestora.    

Stare de conservare: Proastă. Structura de rezistență slăbită: pânza freatică la suprafață are 

urmări grave, astfel: umiditatea ascensională accentuată cu urme vizibile de până la 1,5 m 

deasupra solului; tencuială căzută; mișcările de teren au provocat crăpături profunde în pereții 

construcției. La data observării monumentului istoric, octombrie 2020,  erau efectuate lucrări 

de subzidire și inserări de stâlpi din ciment pentru consolidare. Pentru eliminarea umidității 

ascensionale s-a recurs la îndepărtarea unei porțiuni din cimentul care înconjura biserica și 

construirea uni șanț/canal colector umplut cu pietriș care prezintă avantajul evaporării rapide a 

apei din sol.       
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Biserica în anul 2009 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 10.07.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare 

 

Denumire:  Mănăstirea Râncăciov - ANSAMBLU 

Perioada: sec. al XIV - sec. al XV 

Importanta: A 

Cod LMI: AG-II-a-A-13772 

Adresa: sat Râncăciov; comuna Călinești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Prima biserică din lemn a fost construită în sec. al XIV (1389). În anul 1489 

a fost construită o nouă biserică mai mare, tot din lemn. Actuala biserică, din cărămidă, a fost 

ridicată, aproximativ, în anul 1648 și refăcută între anii 1848-1852. În anul 1996 a fost 

înființată mănăstirea. 

Stare de conservare: Proastă. Sunt necesare intervenții rapide de conservare și restaurare. 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 10.07.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Categorie:  Biserica „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” și „Înălțarea Domnului” 

Perioada: 1848, cu elemente ale bisericilor anterioare din sec. XV și XVII (1648) 

Importanta: A 

Cod LMI: AG-II-m-A-13772.01 

Adresa: sat Râncăciov; comuna Călinești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Biserica cu ziduri groase are formă de cruce. Altarul este mare, spațios, 

luminat de o fereastră mare, la răsărit și una mai mică, la nord. Naosul are, la fel, două 

ferestre: la nord și sud. Pronaosul este mai mic, cu două ferestre orientate spre sud și nord. 

Ferestrele sunt din lemn, în formă dreptunghiulară, cu obeliscuri în partea superioară. Intrarea 

în biserică se face printr-o ușă masivă din stejar, întărită metalic. Pardoseala este din ciment. 

Biserica are un pridvor deschis susținut, în față, de doi stâlpi din zid. Pe acoperișul din șiță, 

înlocuit cu tablă în 1935, sunt ridicate două turle. Pictura în tempera, neobizantină, este 

deteriorată-ștearsă. 

Stare de conservare: Proastă. Din  pisania mănăstirii, amplasată deasupra ușii, aflăm că 

mănăstirea a fost avariată grav la cutremurul din anul 1940 iar lucrările de consolidare au fost 

executate în anii 1941-1944. După seismele din 1977, 1986, 1990 nu s-a mai făcut nici o 

renovare, iar degradările s-au agravat în timp. În prezent biserica este plină de schele, atât în 

interior, cât și la exterior, restaurarea a fost sistată din lipsa fondurilor. Necesare intervenții 

urgente de restaurare și conservare.         
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Aspect din interiorul bisericii 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 10.07.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

 

Denumire: Chilii. Fundații chilii 

Perioada: sec. XV – sec. XIX 

Importanta: A 

Cod LMI: AG-II-m-A-13772.02 

Adresa: sat Râncăciov; comuna Călinești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Inexistente. Dispărute total, poziția lor necunoscută  

Stare de conservare: - 

 

Aspect din interiorul curții mănăstirii 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 10.07.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

 

28. Fundații anexe 

Categorie: Altele  

Perioada: sec. XV – sec. XIX, 1920 

Importanta: A 

Cod LMI: AG-II-m-A-13772.03 

Adresa: sat Râncăciov; comuna Călinești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Inexistente. Dispărute total, poziția lor necunoscută. 

Stare de conservare: foarte rea 

 

Aspecte din interiorul curții mănăstirii 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 10.07.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

 

Denumire:  Fundațiile turnului de la poartă 

Perioada: 1652  

Importanta: A 

Cod LMI: AG-II-m-A-13772.04 

Adresa: sat Râncăciov; comuna Călinești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Inexistente. Dispărute total, poziția lor necunoscută. 

Stare de conservare:  foarte rea 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 10.07.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

 

Denumire:  Biserica   „Sf. Dumitru”, „Sf. Gheorghe” 

Perioada: 1733 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13843 

Adresa: sat Văleni-Podgoria; comuna Călinești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: conform pisaniei săpată în piatră și amplasată deasupra ușii, la intrare, 

biserica a fost ridicată în anul 1733. Construcția a fost reparată în anii: 1860, 1913, 1929, 

1958. Decorul arhitectural este concentrat la accesul principal, cu un ancadrament sculptat în 

piatră; un brâu median cu trei toruri paralele înconjoară biserica iar la cornișă apare 

ornamentul zimțat specific sec. XVIII.                                                                      

Pictura: nu se mai păstrează forma originală. Pictura în ulei executată în anul 1913, de către 

Gheorghe Popescu și fiul său Ghiță, a fost restaurată în anul 1963. 

Stare de conservare:  Bună. 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 10.07.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

 

Denumire: Vila N. Paul 

Perioada: 1926 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13854 

Adresa: sat Vrănești; comuna Călinești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Construcție parter și etaj, cu foișor pe două nivele prin care se permite 

accesul în vilă. Cerdacul în stil brâncovenesc cu stâlpi și arcade.  

Stare de conservare: Bună: a fost îndepărtată tencuiala exterioară și lăsați pereții din cărămidă 

vizibili. Ferestrele din termopan, iar acoperișul din tablă vopsită. 

 

 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 10.07.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

 

Categorie:  Ruinele bisericii din Ionești 

Perioada: -  

Importanta: B 

Cod LMI: AG-I-s-B-13365 

Adresa: sat Ionești; comuna Buzoești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Pe locul ruinelor bisericii cu hramul „Sf. Paraschiva”, construită în anul 

1800 (o altă dată specificată în catagrafia vremii este anul 1810), a fost ridicat, în anul 1990, o 

capelă a eroilor cu hramul „ Sfinții 40 de Mucenici”. Lângă această construcție a fost păstrată 

o cruce, cu scris în chirilică, care, s-ar putea să mai ofere informații despre vechea biserică. 

 

Stare de conservare:  ruine inexistente. 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 10.07.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

 

Categorie: Casa Petria Georgescu 

Perioada: 1910 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13606 

Adresa: sat Cornățel, lângă nr. 106; comuna Buzoești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: casa inexistentă. Informații despre această construcție, anul ridicării, locația 

mai sunt păstrate doar în listele monumentelor. Ca mărturie a frumuseții casei mai este doar 

un stâlp care păstrează pe el, încă, sculptura decorativă. 

Stare de conservare:  Colaps. Doar câteva bârne, un sfert de perete (din bârne și umplutura din 

lut dintre ele).  
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 10.07.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Casa Gheorghița Sandu 

Perioada: 1937 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13607 

Adresa: sat Cornățel, lângă nr. 190; comuna Buzoești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: casă cu decorațiuni specifice începutului de secol XX. Intrarea se face 

printr-un foișor ornat cu stâlpi din ciment uniți între ei prin arcuri de cerc. Pe exterior, în 

partea de sus, foișorul prezintă un brâu ornamentat cu motivul dinți de lup. Casa este acoperită 

cu tablă: foișorul –model în solzi, iar restul casei cu tablă ondulată. 

Stare de conservare: Potrivită. Cu toate că casa nu mai este locuită se menține, totuși, într-o 

stare bună – își păstrează, încă, elementele decorative. 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 10.07.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

   

Denumire: „Sfântul Teodor Tiron" 

Perioada: 1823 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-I-m-B-13850 

Adresa: sat Vlăduța; comuna Buzoești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Lăcaşul de la Vlăduţa a fost construit de zid între anii 1822-1823  de către 

preotul Radu Andreescu şi soţia sa Ilinca, fratele său Stan Andreescu şi Stana, soţia acestuia. 

Biserica este menţionată la recensământul din 1845. S-a reparat între anii 1914-1915, când a 

fost şi pictată. După cutremurul din anul 1940 s-a făcut o restaurare a lăcașul prin 

consolidarea prin legături metalice, refăcute bolțile, ferestrele înlocuite cu unele din fier. 

 În anul 1941 a fost repictată de piteşteanul Marin Păunescu.  În anul 1970 biserica a 

fost învelită cu tablă zincată iar în anul 1976 a fost introdus iluminatul electric, pardoseala a 

fost înlocuită cu plăci mozaic. În anul 1977 a fost pictată din nou în frescă.  

  

Stare de conservare: Potrivită. Umiditatea ascensională (trotuarul lat care înconjoară biserica) 

și infiltrațiile au afectat exteriorul bisericii începând de la acoperiș până la temelie. Tencuiala 

pe zone mari apare fie umflată și îndepărtată de perete, iar în unele locuri căzută. Datorită 

tasării terenului și specificul locului unde este ridică biserica (pe deal) a dus la îndepărtarea 

trotuarului de peretele construcției, făcând loc vegetației. 
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Degradări exterioare ale construcției 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 10.07.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Ruinele culei lui Ioniță Brătianu 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-A-13806.04 

Adresa: sat Șuici, comuna Șuici  

Datare obiectiv: începutul sec. al XIX-lea  

Descriere (text liber):    

Ctitoria lui Ioniță Brătianu, fiul lui Ene Brătianu, cula este o construcție fortificată din piatră 

și cărămidă, formată din două corpuri distincte: corpul principal etajat – locuințele și corpul 

secundar – pe trei niveluri – care reprezenta zona de apărare, cu contraforturi solide. Legătura 

între cele două corpuri se făcea la primul nivel. Cula a fost distrusă de un incendiu, în anul 

1913. Documentele spun că focul a ars 6 zile, din a doua zi de Florii, până la Paști. În prezent, 

construcția este o ruină, se mai observă doar bucăți de ziduri ascunse prin vegetație. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Ruine! Foarte proastă! 

    

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Călin Gerard 

Data: 12.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Ansamblul Bisericii cu hramul „Sfântul Nicolae” 

Nr. inventar (LMI):  AG-II-a-A-13806, AG-II-a-A-13806.01, AG-II-a-A-13806.02, AG-II-a-

A-13806.03 

Adresa: sat Șuici, comuna Șuici  

Datare obiectiv: sec. XVIII  

Descriere (text liber):    

Este monument istoric de arhitectură, iar pe plan local este denumită şi biserica „Şuicii de 

peste râu”. A fost zidită în secolul al XVIII-lea, reparată şi renovată în mai multe rânduri – în 

1864, 1925, 1956, 1978 şi 1984. Face parte din stil românesc al Renaşterii, fiind construită în 

1792 de Ene Brătianu. Există mărturii istorice care consemnează, la 1936, cum era biserica pe 

vremea aceea – foarte simplă şi rustică, construită din zid de cărămidă cu bolovani de râu, în 

formă de corabie, are o suprafaţă de 102 metri şi se caracterizează prin medalionul circular de 

la frontispiciu pe care este pictat şi hramul; are brâul simplu, cu cărămizi dinţate, înălţat în 

dreptul pridvorului(…)”. Pictura murală în frescă datează de la 1864, se mai păstrează doar 

fragmentar pe stâlpii dintre naos și pronaos și pe tâmpla de zid. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare a bisericii este foarte bună. Nu prezintă urme de infiltrații de apă,  la 

nivelul superior al temeliei și nici în ziduri. Acoperișul este în stare bună.    

Foto: 
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Fișă întocmită de: Călin Gerard 

Data: 12.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Ansamblul culei Sultănica 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13807 

Adresa: sat Șuici nr. 400, comuna Șuici, județul Argeș  

Datare obiectiv: sec. al XVII-lea  

Descriere (text liber):    

Ctitoria familiei Brătianu, cula a fost construită în prima parte a secolului al XVIII-lea, de 

Ștefan Balotă, înainte de 1746, când mitropolitul Neofit, trecând prin zonă, a văzut „casele 

mari de piatră și cula de zid pentru hoți”. Partea de construcție din sec. XVIII are zidurile 

groase din piatră și cărămidă, cu bolți semi-cilindrice. Are două nivele: parter și etaj, având un 

plan  în formă de cruce compusă. În zona centrală are două ieșinduri pe laturile nord-est și 

sud-est. Latura sud vestică a fost construită mai târziu. Meterezele existente conferă culei 

aspectul de construcție fortificată. Cula a fost afectată considerabil de cutremurele din 1940, 

1977 și 1986, fiind într-o stare accentuată de degradare, cu structura de rezistență grav 

afectată. În anul 2013, starea de conservare  era foarte proastă! Acoperiș deteriorat în mare 

parte, ziduri cu spărturi și crăpături pe distanțe lungi, temelie afectată de crăpături, 

plafoane/tavane grav deteriorate, majoritatea elementelor de lemn erau putrezite, vegetație 

crescută pe ziduri. În anul 2015, s-au încheiat lucrările de restaurare, cula fiind salvată. 

Descrierea stării de conservare (text liber): Bună. Cula a fost refăcută.   

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Călin Gerard 

Data: 12.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica cu hramul „Sfântul Gheorghe” 

Nr. inventar (LMI):  AG-II-m-B-13784 

Adresa: sat Rudeni, comuna Șuici  

Datare obiectiv:  1872 

Descriere (text liber):    

A fost ctitorită de preotul Nicolae Rudeanu și de socrul său, Ion Nicula, pe locul unei biserici 

mai vechi, de la 1800. Are planul dreptunghiular, cu două turle de formă octogonală pe 

tambur pătrat, deasupra naosului și pronaosului. Au fost efectuate reparații în mai multe 

rânduri: 1896, 1927, 1937, 1957, 1966. Pictura murală inițială a fost realizată de Belizarie 

Paraschivescu și repictată, în ulei, în 1927, cu excepția  tâmpei. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare a bisericii este  bună. Nu prezintă urme de infiltrații de apă,  la nivelul 

superior al temeliei și nici în ziduri. Acoperișul din tablă este în stare acceptabilă, cu unele 

zone ruginite.     

Foto: 

          

Fișă întocmită de: Călin Gerard 

Data: 12.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Ruinele bisericii de la Ziduri 

Nr. inventar (LMI):  AG-I-s-B-13389 

Adresa:  sat Ziduri (la nord de sat), comuna Mozăceni, județul Argeș 

Datare obiectiv: secolul al XVI-lea  

Descriere (text liber):    

Cercetările arheologice  (2010-2011) efectuate in satul Ziduri, au scos la lumină existența unei 

biserici medievale, datată în secolul al XVI-lea, fără să fie reconstituită forma originală a 

bisericii. Zona este încadrată sit arheologic. Din veche biserică se mai află în picioare doar 

două fragmente de ziduri. În săpăturile arheologice din 1988 a fost recuperat un fragment de 

cărămidă pe care este trecut numele Vișa. În jurul bisericii a existat un cimitir, deoarece au 

fost găsite oseminte umane și mai multe morminte întregi. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Distrusă. Ziduri îngropate, acoperite de vegetație,  urme de ziduri deasupra solului. 

 Foto: 

  

 

Fișă întocmită de: Călin Gerard 

Data: 12.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea: Biserica  „Adormirea Maicii Domnului" 

Perioada: 1800 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-I-m-B-13466 

Adresa: sat Albești, str. Moșteni, nr.492; comuna Albota; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Construcție în formă dreptunghiulară cu intrare directă prin pronaos. După 

aspectul exterior, se pare că biserica a fost restaurată recent, astfel: pereții exteriori au fost 

consolidați prin aplicarea unei cărămizi aparente numai până la centura lăcașului, lăsând liber 

brâul pictural existent imediat sub streașină. Acoperișul în patru ape, cu o singură turlă, este 

îmbrăcat în tablă vopsită în grena. Ferestrele au fost înlocuite cu termopan.   

Stare de conservare: Bună. Tasările de teren au provocat fisuri în pereți evidente pe latura 

sud-vestică. Trotuarul din ciment care înconjoară biserica, cu lățime peste 1 m, determină 

creșterea umidității ascensionale. Pentru evitarea acestui degradărilor provocate de igrasie, a 

umidității prin condensare, au recurs la aerisire prin lăsarea ferestrelor întredeschise. 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 20.08.2020 
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Degradări produse de tasarea terenului 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Conacul Istrate MICESCU 

Nr. inventar (LMI): AG-II-a-B-13469, AG-II-a-B-13469.01, AG-II-a-B-13469.02, AG-II-a-

B-13469.03, AG-II-a-B-13469.04. 

Adresa: sat Argeșelu, comuna Micești.  

Datare obiectiv:  

Descriere (text liber):    

Proiectată de arh. Edmond van Saanen Algi si ing. Corani, clădirea a fost terminată în 1928, 

Casa Muzelor fiind construită în 1935. La ambele clădiri, Gheorghe Ungureanu a executat 

șarpantele, sculptorul Jurcă a creat decorațiile, iar Ruffer a realizat șemineurile. Clădirea 

principală în stil neoromânesc clasic, cu un turn de colț, prezintă elemente arhitecturale - 

coloane, colonada portalului, profiluri, frumos sculptate în piatră. Se regăsesc atât elemente 

ale reședințelor boierești fortificate, cât și detalii ale caselor țărănești 

din Muntenia subcarpatică. Două motive de limbaj arhitectural sunt recurente în compoziția 

imobilului, loggia și foișorul, tratate diferit. Zidăria este de cărămidă, iar planșeele principale 

din beton armat. Pentru soclu s-a folosit piatră de râu. Conacul număra 22 de camere, având 

patru niveluri, demisol, parter, etaj și mansardă, numai turnul numărând cinci niveluri. Dintre 

toate încăperile, biblioteca și salonul turcesc erau cel mai bogat decorate. Pe pereți erau 

tablouri ale pictorilor Eustațiu Stoenescu, Grigorescu și Dărăscu, avocatul Micescu fiind un 

mare colecționar de artă. Șemineul din holul principal era realizat de Ruffer din ceramică 

venețiană. 

Descrierea stării de conservare (text liber): Starea de conservare a clădirii este bună.  

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Călin Gerard 

Data: 12.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” 

Nr. inventar (LMI):  AG-II-m-B-13468 

Adresa: sat Argeșelu, comuna Mărăcineni  

Datare obiectiv: 1785  

Descriere (text liber):    

Ctitorită de paharnicul Nicolae Ciumescu, pitarul Radu Mircea și soția sa Ecaterina, între 

1687-1689, după o inscripție păstrată în biserică. Reclădită, de zid,  în 1785 de familia 

Gheorghe și Elisabeta Răducanu, când a fost adăugat pridvorul și turla-clopotniță. Reparații în 

anii: 1921, 1936, 1971 – consolidare cu centuri metalice. Are planul trilobat, cu abside 

circulare la interior și poligonale la exterior; pridvor cu arcade semicirculare și stâlpi de 

susținere; turla-clopotniță este situată deasupra pronaosului, cu acces pe o scară exterioară. 

Pictură murală, în trei etape: sec. XVII, 1872 și 1936 – pictorul Iordache sub supravegherea 

Comisiei Monumentelor Istorice; restaurată în 1970. 

 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este bună. Ușoară umiditate ascensională la nivelul inferior al soclului. 

   

Foto: 

Fișă întocmită de: Călin Gerard 

Data: 12.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica cu hramul „Sfântul Gheorghe” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-a-B -13471 

Adresa: str. Paișești nr. 125, comuna Bascov, județul Argeș  

Datare obiectiv: sec. XVIII  

Descriere (text liber):    

Construită de către negustorul Martin Buliga, la jumătatea secolului al XVIII-lea, biserica 

avea un plan dreptunghiular, cu compartimentele separate de ziduri de cărămidă. În primele 

decenii ale sec. al XIX-lea s-a construit un pridvor deschis, de zid și o turlă-clopotniță din 

lemn, de formă octogonală. În anul 1875, pridvorul a fost închis cu zidărie de cărămidă, iar 

bârnele aparente au fost tencuite, atât la interiorul, cât și la exteriorul bisericii. În anul 1913, 

biserica a fost dezafectată cultului, deoarece s-a construit o altă biserică în localitate, mult mai 

mare și situată într-o zonă centrală. Biserica a început să se degradeze, în anul 1942, starea de 

conservare fiind precară. Este restaurată în perioada 1942-1943, de către Comisia 

Monumentelor Istorice. În prezent biserica este rar frecventată cultului și supusă degradării. O 

parte din pictura murală originală, în frescă, se mai păstrează pe o tâmplă și în pridvor. În 

patrimoniul bisericii se află rare: ușile împărătești cu scena Bunei Vestiri și portretele lui 

David și Solomon pictate în anul 1832. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Biserica se află într-o stare de conservare proastă. Tencuiala exterioară este deteriorată; sunt 

infiltrații de umiditate în ziduri, până la cca 1 m înălțime; fisuri în ziduri; pictura, interioară și 

exterioară, este și ea afectată. Acoperișul se află într-o stare bună.    

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Călin Gerard 

Data: 12.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica de lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” Bascov 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13694 

Adresa: sat Glâmbocu, comuna Bascov, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1808  

Descriere (text liber):    

Momentul de început al bisericii este surprins în pisania pictată pe peretele dintre pronaos și 

naos, de unde aflăm ctitorii bisericii: Radu Drăguț, Criața, Radu dascălul, și faptul că edificiul 

a fost pictat. În perioada 1820-1840 bisericii i s-a refăcut o parte din pictură. În anul 1869, s-a 

adăugat un pridvor de zid cu arcade și cu o turlă-clopotniță cu patru laturi. Biserica a fost 

dezafectată oficierii cultului în anul 1939, după construirea unei biserici noi. În perioada 

regimului comunist, biserica a fost transformată în grajd. În 1966 a fost reparată și redeschisă 

slujbelor. Restaurarea picturii din 1966 a fost făcută de un nespecialist și a afectat considerabil 

unele compoziții, scene iconografice. Biserica are plan dreptunghiular, cu absidă pentagonală 

decroșată, pronaos poligonal și pridvor adăugat – pictat interior și exterior în 1869. Spațiul 

interior este acoperit cu o boltă semicilindrică. Impresionează masivitatea bârnelor de foioase. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este bună. Biserica prezintă degradări ușoare ale tencuielii în partea 

inferioară a pridvorului. Acoperișul, cu învelitoare din șiță este încă bun.   

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Călin Gerard 

Data: 12.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica de lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” 

Bascovele 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13824 

Adresa: sat Ursoaia, strada Principală nr. 272,  comuna Cotmeana, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1695 

Descriere (text liber):   

Construită de vel comisul Șerban Cantacuzino, în anul 1695, biserica a fost distrusă de 

cutremurul din 1838, și refăcută prin contribuția lui Nicolau Ștefu. Este o construcție de plan 

dreptunghiular, cu absidă poligonală decroșată la altar, cu pridvor deschis, prevăzut cu arcade. 

Acoperișul este supraînălțat de o turlă octogonală din lemn deasupra pronaosului (clopotnița) 

și una peste naos. Pronaosul este separat de naos prin trei arcade în acoladă, iar naosul este 

despărțit de altar printr-o tâmplă de zid. La exterior, un brâu median înconjoară construcția. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este bună. Biserica prezintă degradări ușoare ale tencuielii în partea 

inferioară a zidurilor. Acoperișul, cu învelitoare din șiță este încă bun. 

   

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de:  Călin Camelia 

Data: 10.04.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Ansamblul Mănăstirea Cotmeana 

Nr. inventar (LMI): AG-II-a-A-13622, AG-II-a-A-13622.01, AG-II-a-A-13622.02, AG-II-a-

A-13622.03, AG-II-a-A-13622.04, AG-II-a-A-13622.05, AG-II-a-A-13622.06. 

Adresa: sat Cotmeana, str. Principală 241 b, comuna Cotmeana, județul Argeș  

Datare obiectiv:  sec.  XIV  

Descriere (text liber):    

Ansamblul feudal de la Cotmeana este alcătuit din biserică, clopotniţă şi ziduri de incintă 

construite pentru apărare. Mănăstirea Cotmeana este datată din anul 1292, şi se află în 

apropierea localității cu  acelaşi nume. Se spune că RADU I, domnitor al Ţării Româneşti, 

ridică o biserica de lemn care va arde. Ulterior, Mircea cel Bătrân construieşte între anii 1387 

- 1389, în acest loc o biserica de zid, cu hramul Buna Vestire. Biserica este restaurată în 1711, 

de către Constantin Brâncoveanu, fiind reparată, restaurată şi în secolele al XIX-lea şi al XX-

lea. Aici există cel mai vechi clopot din Ţara Românească dăruit mănăstirii de Jupan 

Dragomir, în anul 1385. În biserică - monument istoric, se păstrează portretele lui Mircea cel 

Bătrân şi Petru Cercel.  Clopotnița a fost ridicată în 1857, când s-au făcut și unele reparații la 

biserică. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Stare de conservare a ansamblului este foarte bună. 

Foto: 
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Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 10.04.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Ansamblul Mănăstirii Bascovele 

Nr. inventar: (LMI):  AG-II-a-A-13825 

Adresa:  sat Ursoaia str. Ulița Bisericii 105 b 

Datare obiectiv: 1695  

Descriere (text liber):    

Mănăstirea  Bascovele datează din anul 1695, fiind ctitorită de Șerban Cantacuzino. Numele 

mănăstirii vine de la "bascov", pisc împădurit. În anul 1835, în urma unui cutremur, biserica 

s-a ruinat, fiind refăcută abia în 1843, cu sprijinul lui Ștefu Nicolae din Pitești, prilej cu care 

s-a mai adăugat şi două hramuri, tot în cinstea Maicii Domnului şi anume Naşterea şi 

Adormirea. În această grea încercare el nu s-a deznădăjduit şi a împlinit ceea ce a făgăduit, 

zidind o mănăstire pentru maici, căreia i-a pus hramul "Intrarea în Biserică a Maicii 

Domnului". In 1863, secularizându-se averile manastiresti, se ia si proprietatea Manastirii 

Bascovele, 17 pogoane pamant cultivabil si 27 pogoane gradini. In 1869, din cauza unui 

traznet, acoperisul bisericii si o parte din chilii au ars, fiind refacute. In 1883, Episcopia cere 

Ministerului de Culte sa desfiinteze manastirea, pe motiv ca se afla in ruina si are personal 

putin. In timpul Arhimandritului Grigorie Uritescu, vicarul Eparhiei, manastirea cunoaste o 

perioada de intense innoiri edilitare: corpuri noi de chilii, restaurarea cladirilor vechi si a 

bisericii - repictata de Teodor Petrescu din Tutana - Arges, inte anii 1948-1950. În 1959, acest 

sfant lacas este din nou desfiintat, iar in chiliile manastirii ia fiinta Centrul de Ingrijire si 

Asistenta Bascovele. In 1991, prin purtarea de grija a Prea Fericitului Patriarh Teoctist, 

Sfantul Sinod aproba reinfiintarea a trei manastiri, monumente istorice: Bascovele, Cotmeana 

si Glavacioc. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare a ansamblului este bună. Zidurile de incintă sunt cele mai afectate de 

umiditate, în special în zonele cu vegetație abundentă.   

Foto: 
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Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 10.04.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției:Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-A-13625 

Adresa: sat Cotu, Comuna Uda  

Datare obiectiv: 1820  

Descriere (text liber):    

Biserică cu zidurile din cărămidă, cu planul dreptunghiular, cu o singură turlă așezată pe 

tambur pătrat, deasupra pronaosului. A fost construită în anul 1820 și pictată în 1826. Are un 

pridvor semideschis cu coloane masive și arcade semicirculare. Tencuiala exterioară a fost 

refăcută. Este văruită în alb, la exterior. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Biserica se află într-o stare de conservare bună. Acoperișul nu prezintă infiltrații de apă. La 

nivelul temeliilor există infiltrații de apă, care urcă în ziduri, până la cca 0,8 m înălțime, în 

sezonul ploios. 

   

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 10.04.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica cu hramul „Buna Vestire” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13700 

Adresa: sat Gorgani, Comuna Uda  

Datare obiectiv: 1808  

Descriere (text liber):    

Biserică cu zidurile din cărămidă, cu planul în formă de cruce greacă, cu o singură turlă - 

rotundă așezată pe tambur pătrat, deasupra naosului. A fost construită în anul 1808. Are un 

pridvor semideschis cu coloane arcade semicirculare. La exterior, în partea superioară are 

registre pictate. Acoperișul este din tablă. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Biserica se află într-o stare de conservare foarte bună. Acoperișul nu prezintă infiltrații de apă. 

La nivelul temeliilor nu există infiltrații de apă 

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 10.04.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției:Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-A-13822 

Adresa: sat Uda, Comuna Uda  

Datare obiectiv: 1830  

Descriere (text liber):    

Biserică cu zidurile din cărămidă, cu planul dreptunghiular, cu o singură turlă, înaltă, așezată 

pe tambur pătrat, deasupra pronaosului. A fost construită în anul 1830. Are un pridvor 

semideschis cu coloane masive și arcade semicirculare. Tencuiala exterioară a fost refăcută. 

Este văruită în alb, la exterior. Învelitoarea este din tablă. 

 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Biserica se află într-o stare de conservare foarte bună.  Nu prezintă urme de infiltrații ale apei.

    

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 10.04.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției:Biserica cu hramul „Sfinții Voievozi” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13478 

Adresa: Sat Bălteni str. Bisericii nr. 15,  comuna Tigveni  

Datare obiectiv: 1816  

Descriere (text liber):    

Biserica este necropola boierilor Bălteni. A fost construită de către pitarul Constantin 

Tigveanu și soția sa Safta, polcovnicul Ioan Băltescu și soția sa, logofătul Pascalie și 

Ecaterina Tigveanca, pentru a deveni biserica satului, în locul bisericii construite în 1785, 

lângă casa Brătienilor, ca paraclis al ei. În anul 1911 a fost dezafectată cultului, deoarece s-a 

construit o nouă biserică, mai mare. 

Are planul trilobat, cu abside poligonale, cu pridvor cu arcade semicirculare. Are o turlă-

clopotniță din lemn, octogonală, așezată pe un tambur octogonal, deasupra pronaosului. 

Clopotul este datat 1755 – Ioniță Tigveanu. Din fresca originală se conservă tabloul Iadului, 

din pridvor. La exterior are un brâu în formă de tor, în partea superioară. Construcția nu este 

tencuită, observându-se modul de așezare al cărămizilor și a pietrelor ( în asize, în lăcriță). 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Construcția beneficiază de un acoperiș nou, din tablă care imită șița, ceea ce a dus la stoparea 

infiltrațiilor de apă. Degradări ale tencuielii se observă pe pridvor: stâlpii și zidurile fiind  ușor 

afectate. Nu mai există infiltrații de apă la nivelul temeliei și în partea inferioară a zidurilor. 

Stare de conservare acceptabilă.  

Foto: 

         

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 10.04.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției:Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae și Sfântul Dumitru” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13482 

Adresa: Sat Bârseștii de Sus, str. Bisericii nr. 12,  comuna Tigveni, județul Argeș 

Datare obiectiv: 1884  

Descriere (text liber):    

O biserică construită în anul 1804, de familia Băltenilor (descendenți din Tigveni), a fost 

mutată, cca. 250 de m, în anul 1884, pentru a fi în apropierea curții boierilor Văleanu, 

descendenți și ei din neamul Tigvenilor. Pictura murală originală este opera zugravului 

Belizarie Paraschivescu. A fost restaurată, după mutare, de meșterul Ion Ioniță. Biserica a mai 

primit un pridvor în partea estică. Are o singură turlă, pe pronaos, de formă octogonală. 

Acoperișul este din tablă. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este una bună, biserica are acoperișul în stare bună, s-au făcut subzidiri 

și consolidări ale temeliei, fiind îmbrăcată un cu brâu înalt, care protejează construcția. Nu 

există umiditate ascensională la nivelul temeliei.    

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 10.04.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Ansamblul Conacului Teodor Brătianu 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-A-13811, AG-II-m-A-13811.01, AG-II-m-A-13811.02, AG-II-

m-A-13811.03, AG-II-m-A-13811.04 

Adresa: sat Tigveni,  în incinta Școlii Ajutătoare, comuna Tigveni,  județul Argeș  

Datare obiectiv: sec. XVIII,  cca 1860  

Descriere (text liber):    

Pe moșia primită ca zestre de Dincă Brătianu, prin căsătoria cu o fată din familia boierilor 

Tigveni, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, acesta ridică o curte boierească. În 

perioada 1860-1870, conacul este modificat și extins de maiorul Teodor Brătianu. Expropriată 

în anul 1949, curtea Brătienilor devine spital - școală pentru copiii cu dezabilități. Conacul 

este alcătuit dintr-un corp vechi de clădire, construit în a doua jumătate a secolului al XVIII-

lea, extins în perioada 1860-1870. Are două nivele. Corpul vechi are plan compact, aproape 

pătrat, cu accesul decroșat, amplasat pe latura de SE. La nivelul de bază, cu acces separat din 

exterior, de pe latura de NE, se află pivnițele, acoperite cu bolți cilindrice din cărămidă, cu 

arce dublou. Deasupra pivnițelor sunt încăperile de locuit, parțial acoperite cu bolți cu lunete. 

Accesul la acest nivel se realizează printr-un foișor decroșat, situat pe latura de SE, accesibil 

din exterior printr-o scară interioară. Extinderea este realizată către spatele corpului vechi, 

spre NV, printr-un corp lung și îngust, P+1, cu acces separat. Cele două corpuri comunică la 

nivelul etajului. 

Alături de conac și anexele sale istorice, din Curtea boierilor Brătianu fac parte și ruinele 

Bisericii ”Sf. Voievozi”, construită în secolul al XVIII-lea. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este bună, clădirea fiind folosită ca școală/cămin pentru persoanele cu 

dizabilități.  

Probleme sunt la nivelul inferior al zidurilor conacului și anexelor, unde umiditatea a dus la 

deteriorarea tencuielii, pe alocuri. De asemenea, o parte din anexe, fostele locuințe, nu mai 

sunt îngrijite, ceea ce va duce la deteriorarea lor. 

Foto: 
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Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 10.04.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției:  Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” 

Nr. inventar (LMI):  AG-II-m-A-13479 

Adresa:  sat Bărbălani, comuna Cuca, județul Argeș  

Datare obiectiv:  1790  

Descriere (text liber):    

Biserica de lemn a fost înălțată în anul 1790, pe moșia mănăstirii Cotmeana, de Ion Schițeanul 

și Drăghici, după o sursă documentară, iar conform altei surse, de Drăguț ot Cotmeana, 

postelnic. Cel din urmă mai apare menționat, pe o bârnă de lemn, ca ctitor/meșter la o altă 

biserică din Cotmeana, mutată în Muzeul de la Golești. Planul este cel de navă 

dreptunghiulară, altar decroșat poligonal, cu cinci laturi. Îmbinările bârnelor sunt în coadă de 

rândunică. Consolele și căpriorii streșinii sunt ornamentați cu chenare crestate, iar cosoroabele 

au capetele sub formă de „cap de cal”. Un brâu median este sculptat în grosimea lemnului, 

sub formă de funie, el înconjurând toată biserica. Naosul este acoperit cu boltă semicilindrică. 

Prispa are un turn clopotniță deasupra, de formă rectangulară, cu acoperiș în patru ape. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Biserica se află într-o stare de conservare bună.  Acoperișul din șindrilă  nu are infiltrații, iar 

temelia înaltă asigură o bună protecție corpului bisericii.    

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 10.04.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica cu hramul „Sfinții Voievozi” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-A-13589 

Adresa: sat Cârcești, comuna Cuca, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1808  

Descriere (text liber):    

Ctitorită de popa Florea, împreună cu megiașii, biserica are planul sub formă e navă 

dreptunghiulară, cu pridvor semideschis, altar decroșat, poligonal cu cinci laturi și acoperiș 

fără turlă-clopotniță. Fiind fără clopotniță, el urmărește traseul pereților, cosoroabelor și 

căpriorilor. Este construită din bârne de stejar, îmbinate în coadă de rândunică, cu console 

petrecute în chenare cu dințișori; în zona mediană are un brâu lucrat, în torsadă, din grosimea 

lemnului. Prispa are o mare valoare artistică: fruntarul sculptat, chenare ornate, stâlpi în 

torsadă, cu bazele pline cu „brăduți” – încadrându-se în barocul popular. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Biserica se află într-o stare bună de conservare. Coperișul din șindrilă a fost refăcut, nefiind 

infiltrații, iar temelia, ușor înaltă asigură protecție zidurilor.  

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 10.04.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica de lemn cu hramul „Intrarea maicii Domnului în Biserică” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-A-13827 

Adresa: sat Valea Cucii, comuna Cuca, județul Argeș 

Datare obiectiv: 1805/1806  

Descriere (text liber):    

Ctitorită de săteni, pe care-i găsim săpați în lemn, pe fruntarul construcției (Ionu Săteanu, 

Voica, Ene, Florea…) biserica are planul dreptunghiular, tip navă, cu absida decroșată, 

poligonală, cu bolta naosului în arc, și cu un pridvor generos, cu stâlpii și parapetul decorate 

în stilul barocului popular. În altar, la proscomidie, este săpat textul „7314 (1805/6) eu Calciu 

zugrav sud Vâlcea”. Turla-clopotniță, de formă pătrată, se află deasupra pridvorului. Biserica 

este construită din bârne de stejar, îmbinate în coadă de rândunică.  

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Biserica se află într-o stare de conservare bună. Șița a fost schimbată. Temelia înaltă asigură 

protecție  corpului bisericii. Nu există infiltrații de apă.    

Foto: 

 

              

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 10.04.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica de lemn cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-A-13480 

Adresa: sat Bărbălătești str. N. Bălcescu nr. 1, comuna Valea Iașului 

Datare obiectiv: ante 1860, posibil 1801  

Descriere (text liber):    

Biserică din lemn, de tip navă, cu plan dreptunghiular, cu absidă decroșată, altar poligonal cu 

cinci laturi. Decroșul nordic este mai mic decât cel sudic. Nava este acoperită de o boltă 

semicilindrică; învelitoarea este din șiță. În 1860 biserica a fost renovată, tencuindu-i-se 

pereții și înlocuindu-se tâmpla. La sfârșitul secolului al XIX/lea, pronaosul a fost cuprins în 

naos și s-a construit, din zid, un nou spațiu pentru pronaos, cu tavan drept și clopotniță. A fost 

repictată interior și exterior  de către Ion Poșoiu. În anii 1971-1972, biserica a necesitat alte 

reparații, lăsându-se libere fețele exterioare ale bârnelor și îmbinările în coadă de rândunică. 

Acoperișul a fost și el reșițuit, iar în 1979 locașul a fost din nou repictat, de Anghe de la 

Groape (Curtea de Argeș). 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Biserica se află într-o stare de conservare bună. Acoperișul din șiță a mai fost refăcut, 

protejând monumentul. Temelia înaltă din piatră de mal asigură protecție pereților. 

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 10.04.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-A-13480 

Adresa: sat Valea Iașului, comuna Valea Iașului, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1855  

Descriere (text liber):    

La Valea Iașului, biserica „Adormirea Maicii Domnului” de pe Moșia Episcopiei Argeșului, a 

fost înlocuită cu una de zid, în anul 1855, păstrându-i-se hramul și crucea sculptată, cu anul  

ridicării: 1801, de către Mușat diaconu. Biserica este de zid, cu o singură turlă pe naos, cu 

acoperișul refăcut, cu învelitoarea din tablă. Între 1967 și 1969 pictura a fost restaurată.  

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare a bisericii este foarte bună. 

Foto: 

 

 

 

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 10.04.2020 

 

 

 

 

M
uzeul Golesti



192 
 

Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Biserica  „Cuvioasa Paraschiva"  

Denumire:  Biserica  „Cuvioasa Paraschiva"  

Perioada: 1812-1815 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-I-m-B-13481 

Adresa: sat Bârlogu; comuna Negrași; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: ctitorii bisericii, în anii 1812-1815, au fost boieri de origine greacă, ajutați 

de preoții satului și obștea satului. Biserica, cu acoperiș îmbrăcat în tablă galvanizată,  

prezintă un plan dreptunghiular, cu absidă poligonală decroșată și pridvor închis. Turla 

octogonală este amplasată deasupra pronaosului. Un brâu cu torsadă împletită în trei 

înconjoară biserica pe toate fețele. 

Biserica a suferit mai multe reparații, anii: 1879, 1935, 1944-1945, 1992-1997 când a fost 

construită clopotnița. Între anii 1984-1985 sfântului lăcaş i s-au făcut reparaţii generale şi a 

fost repictat de către pictorul T. Jean Popa. 

Starea de conservare: Bună. Trotuarul care înconjoară lăcașul și montarea ferestrelor 

termopan  provoacă degradări majore monumentului, atât din punct de vedere al igrasiei, cât 

și a umidității din condensare. 

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 20.08.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-A-13487 

Adresa: Sat Borlești, comuna Merișani, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1753  

Descriere (text liber):    

Ctitorită în anul 1753, de „dumnealui biv vel șetrarul Toma Rătescu fiul jupanului Ianache”, 

biserica a fost restaurată în anii 1889, când s-a înălțat zidăria cu un metru, au fost consolidate 

fundațiile și pereții, a fost rezugrăvită pe cheltuiala lui Hagianoff Stoian din București. În anul 

1916 s-au consolidat, din nou fundațiile, în 1962 – a fost refăcut acoperișul. Biserica are un 

plan dreptunghiular, cu absidă poligonală decroșată, fără pridvor. Deasupra pronaosului are o  

turlă-clopotniță, octogonală, așezată pe un tambur pătrat, cu acces prin zidul nordic. Portalul 

și ferestrele au ancadramente sculptate în piatră. Pictura murală originală, se păstrează pe 

peretele vestic al pronaosului (tabloul votiv) și pe peretele estic. Biserica a fost profanată de 

armatele de ocupație germane, în 1916, și jefuită de mai toate obiectele prețioase. Treptat, 

inventarul cultic a fost refăcut. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Biserica se află într-o stare de conservare foarte bună.  

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 10.04.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Ansamblul conacului Stătescu 

Nr. inventar (LMI):  AG-II-m-B-13488, .01, AG-II-m-B-13488.02, AG-II-m-B-13488.03 

Adresa: sat Borlești strada Principală nr. 183, comuna Merișani, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1753, refăcut 1870, 1928 

Descriere (text liber):    

Ansamblul cuprinde conacul, parcul și anexele. 

Construit în secolul al XVIII-lea, conacul avea, inițial, 2 niveluri deasupra solului, și pimnițe - 

sub nivelul de călcare.  Intrarea era străjuită de un foișor generos, cu arcade la primul nivel, pe 

sub care se intra in pimnițe, iar la nivelul superior avea o sală semideschisă, sprijinită pe stâlpi 

de lemn. În continuarea corpului principal au fost construite alte anexe: grajduri cu fânare, 

magazii, pimnițe și camere pentru slujitori. Deși lipite, cele două corpuri nu comunicau între 

ele. Casa boierească edificată în secolul al XVII-lea era de plan dreptunghiular, pe două 

niveluri: primul nivel era destinat pimnițelor, cu un tavan din grinzi masive de stejar și etajul 

cu o sală mediană, încadrată de câte două camere stânga-dreapta. La fațadă avea un foișor 

(există și astăzi) cu arce trilobate, sprijinite pe coloane de zid. De-a lungul secolelor, 

conacului i s-au adus mai multe modificări structurale și arhitecturale. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare mediocră.  

Anexele se află într-o stare de conservare proastă, nefiind întreținute. Corpul principal, 

conacul,  se află într-o stare mai bună, fiind locuit temporar. 

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 10.04.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Curtea Boierilor Merișani 

Nr. inventar (LMI): AG-II-a-B-13737 

Adresa: sat Merișani str. Principală nr. 691, comuna Merișani  

Datare obiectiv:  secolul al XVIII-lea  

Descriere (text liber):    

Amplasat într-un parc natural de cca 6 ha, cu alei străjuite de brazi, tei, stejari, frasini, conacul 

de la Merișani prezintă interes pentru arhitectura din zonă. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare a ansamblului este foarte bună.  

Foto: 

      

 

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 10.04.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13736 

Adresa: Sat Vărzaru, comuna Merișani, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1800-1808  

Descriere (text liber): 

Construită pe locul unei biserici de lemn, în perioada 1800-1808, de către Constantin 

Viișoreanu – boiernaș local și Bucșenescu și Rătescu, biserica are un plan dreptunghiular, cu 

absidă decroșată poligonală și pridvor închis. Are două turle: una octogonală – deasupra 

pridvorului și una rotundă –deasupra naosului. Decorația exterioară este compusă dintr-un 

brâu supra-median  format dintr-un tor încadrat de zimți, care separă fațade într-o succesiune 

de firide și pilaștri terminați în arc de cerc. A fost restaurată în 1892, după un incendiu 

devastator. Pictura murală în ulei a fost executată în anul 1919 de Ion Belizarie, din Pitești. 

Intervenții de restaurare au mai fost în anii 1933-1934 și 1943. După cutremurul din 1977,  a 

fost reparată, din nou. A suferit și după cutremurul din 1986, fiind iarăși reparată. În prezent 

este lucrată în stil neobizantin, sub formă de corabie, fără abside laterale. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Se află într-o stare de conservare foarte bună. Nu prezintă infiltrații pluviale, nici umiditate 

ascensională.     

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 10.04.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Curtea boierilor Vărzaru 

Nr. inventar (LMI): AG-II-a-A-13844, AG-II-a-A-13844.01, AG-II-a-A-13844.02 

Adresa: sat Vărzaru, comuna Merișani  

Datare obiectiv:   ante 1654, 1635 

Descriere (text liber):    

Ruinele caselor și biserica cu hramul „Sfântul Nicolae și Cuvioasa Paraschiva” 

Anterioară anului 1654, când ctitorul ei, biv vel armașul Radu Vărzaru a fost ucis, biserica are 

un plan dreptunghiular cu absidă semicirculară decroșată, fără pridvor. Are o clopotniță 

octogonală din lemn, construită după 1802, anul în care turla de zid s-a prăbușit, în urma 

cutremurului. În 1873 biserica a fost renovată, reparându-se clopotnița și zidurile. Pictura 

murală în frescă a fost executată în anul 1809. La exterior biserica are o decorație amplă din 

trei registre de firide cu arce de cerc, separare de brâuri. Pictura exterioară este grav 

deteriorată. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Biserica are o stare de conservare acceptabilă, în sensul că nu plouă în ea, și nu sunt infiltrații 

de apă din pământ, la nivelul pereților. Starea de conservare a picturii este proastă. 

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 16.05.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13845 

Adresa: sat Vâlcele, comuna Merișani, județul Argeș 

Datare obiectiv: 1868  

Descriere (text liber):    

Ctitorită în anul 1868, DE Nicolae Boșneag, Miu Giurcă, Ion Mielescu, Grigore Diaconescu și 

alți enoriași, biserica are un plan dreptunghiular, cu pridvor, pronaos, naos și altar; o turlă cu 

secțiune pătrată este situată deasupra pridvorului. În anii 1928-1929, s-au făcut intervenții 

radicale constând din: consolidarea cu centură metalică, închiderea pridvorului de către 

Dumitru și Grigore Neamțu. Pictura murală a fost executată în anul 1930, în frescă, de 

Bunescu, și în ulei de C. Nițulescu din București. 

Descrierea stării de conservare (text liber): Bună. Învelitoarea din tablă este în stare bună. 

     

Foto: 

 

 

 

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 16.05.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Casa Hagi Tudorache 

Nr. inventar (LMI):  AG-II-a-A-13497 

Adresa:  sat Budeasa mare, comuna Budeasa, judeţul Argeş  

Datare obiectiv: ante 1762  

Descriere (text liber):    

Construcţie masivă, tip culă, formată  din parter şi etaj, cu ferestre puţine şi de mici 

dimensiuni, cu planul parterului diferit de cel al etajului. Complet renovată şi modernizată. 

Casa este locuită, încălzită, racordată la electricitate, reţea de apă. Acoperişul este din tablă. 

Văruită la exterior în alb şi gri. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare a construcţiei este foarte bună. Casa este întreţinută şi locuită. 

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 16.05.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Conacul Budişteanu 

Nr. inventar (LMI):  AG-II-m-A-13498.01 

Adresa:  sat Budeasa Mare str. Bisericii nr. 56, 59, comuna Budeasa, județ Argeș  

Datare obiectiv:  

Descriere (text liber):    

Cula Budișteanu este atestata documentar in anul 1600 si in care domnitorul Tarii Romanești, 

Șerban Cantacuzino a găzduit in anul 1714 pe regele Suediei, Carol al XII-lea. Mult mai 

tarziu, scriptele ne vorbesc de calatoria mitropolitului Neofit, care trecand prin Budeasa la 10 

iunie 1746, viziteaza biserica si casele boieresti.  Se presupune că a fost ridicat, inițial, de 

către un căpitan de-al lui Mihai Viteazul, pe nume Pană. Reconstruit și extins, în 1768, de 

marele armaş Şerban Budişteanu, foişorul refăcut în anul 1870 de Alexandru Budişteanu, iar 

între anii 1922-1927 i s-a adăugat o nouă aripă de către inginerul I. Budişteanu. Conacul 

prezintă un parter înalt, etaj despărţit în două registre printr-un brâu format dintr-un tor. 

Deasupra Intrării principale, sub foişor se află stema Budiştenilor şi anul 1768. Pe faţadă sunt 

înscrişi anii 1598 şi 1870, reprezentativi pentru familie. Într-o cameră de la etaj este prinsă pe 

perete o inscripţie care aminteşte că aici a locuit Carol al XII lea, regele Suediei în drumul său 

spre casă, conform informațiilor preluate de pe site-ul Bibliotecii Județene Argeș. Conacul a 

fost extins de către marele armas Serban Budisteanu, in anul 1768 si refacut de catre generalul 

Alexandru Budisteanu, in anul 1870, respectiv de arhitectul Dimitrie Budisteanu, in anii 1922-

1927. Curtea conacului este, de asemenea încadrată pe lista monumentelor istorice; la fel 

vechi ruine ale unor construcţii anterioare şi terenul aferent conacului (înregistrat ca parc). 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Construcţia a fost restaurată, starea de conservare fiind foarte bună. S-au păstrat formele 

clădirii, decorurile, elementele de stucatură, brâul median.     

Foto: 
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Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 16.05.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare 

 

Denumirea construcției: Ansamblul Bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” 

Nr. inventar (LMI): Ansamblu AG-II-a-A-13496, Biserica AG-II-a-A-13496.01, Porţi AG-II-

a-A-13496.02, Zid de incintă AG-II-a-A-13496.03 

Adresa: sat Budeasa Mare strada Bisericii nr. 58, comuna Budeasa, judeţul Argeş  

Datare obiectiv: cca 1796  

Descriere (text liber):    

Biserica este construita de familia boierilor Budișteanu in anul 1796, purtând hramul  

Adormirea Maicii Domnului. Planul general al bisericii păstrează forma obișnuită în cruce, cu 

pridvor deschis, naos, altarul heptagonal, iar învelitoarea din şiţă. Alături de biserică s-a 

construit o capelă. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Biserica se află într-o stare de conservare foarte bună. Cele două porţi şi zidul de incintă sunt 

bine păstrate     

Foto: 

 

 

 

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 16.05.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare 

 

Denumirea construcției: Biserica cu Hramul „Adormirea Maicii Domnului” 

Nr. inventar (LMI):  AG-II-m-B-13502 

Adresa:  sat Caloteşti, comuna Budeasa  

Datare obiectiv: 1819  

Descriere (text liber):    

Biserică de zid, cu planul în formă de cruce greacă. Are două turle hexagonale: una pe 

pronaos şi una pe naos. A fost reparată şi extinsă, prin construcţia tindei, în anul 1901. 

Ulterior, în faţa bisericii s-a adăugat un foişor deschis cu rol de suplinire a spaţiului interior 

(nu prea generos), în timpul ceremonialelor. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare a monumentului este  bună.    

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 16.05.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare 

 

Denumirea construcției: Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” 

Nr. inventar (LMI):  AG-II-m-A-13689 

Adresa:  sat Găleşeşti, comuna Budeasa  

Datare obiectiv:  1751  

Descriere (text liber): A fost ridicată în anul 1751, de „dumnealui biv vel șetrarul Toma 

Rătescu și jupan Ianache”. Construită în tehnica asizelor, din piatră şi cărămidă, biserica 

impresionează prin aspectul exterior dat de alternanţa cărămidă-piatră, de brâul superior de 

ferestre oarbe şi prin verticalitate. Un pridvor cu balcon, dezvoltat pe înălţime, asigură 

intrarea în pronaosul de dimensiuni generoase. Planul bisericii este în cruce greacă, cu naos, 

pronaos şi altar. Are două turle hexagonale: pe pronaos şi naos. Biserica a fost repictată în 

anul 1902.   

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Biserica se află într-o stare de conservare foarte bună, neprezentând fisuri în alternanţa piatră-

cărămidă. 

Pictura interioară este bine conservată. 

   

Foto: 

               

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 16.05.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Conacul Tabacovici 

Nr. inventar (LMI):  AG-II-m-B-13840 

Adresa:  sat Valea Mărului, comuna Budeasa, judeţul Argeş  

Datare obiectiv:  cca 1930  

Descriere (text liber):    

În satul Valea Mărului, rezistă, încă, vila Tabacovici. Nicolae TABACOVICI, (Sfârşitul 

secolului XIX - Prima jumătate a secolului XX), mare proprietar funciar , poseda, în zonă, 

întinse suprafeţe de teren, expropriate, parţial, prin Legea pentru Reforma Agrară din 23 

martie 1945, adoptată de guvernul condus de Petru Groza, ori deciziile ulterioare. Vila este 

construită în anul 1930. După Revoluție, un timp, aici a funcționat o brutărie. Retrocedări 

selective, către urmaşi, după 1990. Din nefericire, imobilul, de o frumusețe deosebită, nu a 

avut șansa unei renovări.  

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Proastă. Lipsesc ferestre, infiltrații de apă, mucegaiuri, ciuperci. Degradări mari ale 

tencuielilor exterioare şi interioare, uşoare degradări ale zidurilor din cărămidă. Acoperişul 

este încă bun. 

   

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 16.05.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

   

Denumire: Biserica  „Adormirea Maicii Domnului" 

Perioada: 1837 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-I-m-B-13499 

Adresa: sat Budișteni; comuna Leordeni; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Biserica cu plan dreptunghiular, cu pridvor închis pe latura vestică, cu cele 

trei părți componente ale navei: pronaos, naos și altar. Altarul este separat de naos prin tâmplă 

de zid, iar deasupra ușilor împărătești sunt construite arcade cu profil gotic. În pronaos este 

construit un cafas din zidărie. În decursul anilor biserica a suferit mai multe reparații (1907-

1908, 1930-1931, 1939, 1965). 

Stare de conservare: Bună. Biserica are acoperiș din tablă galvanizată. Turlă amplasată 

deasupra pronaosului este singurul element al lăcașului cu elemente decorative: cinci rânduri 

de cărămizi în decorație zimți. Pentru eliminarea umidității ascensionale a fost realizat un 

sistem de colectare, prin săparea unui șanț umplut cu mărgăritar, care înconjoară biserica pe 

exterior. 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 20.08.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Biserica  „Cuvioasa Paraschiva" 

Perioada: 1750 

Importanta: A 

Cod LMI: AG-II-m-A-13597 

Adresa: sat Ciulnița; comuna Leordeni; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: denumită și biserica „Cuvioasa Paraschiva” Ciulnița-Eustatiade, deoarece a 

fost amplasată pe terenul moșierului Eustatiade, la construirea ei în anul 1750. Construită din 

cărămidă cu liant de var negru, lăcașul a fost reparat în repetate rânduri: 1814, 1882, 1908, 

1932, 1957, 1993. Biserică joasă cu o singură turlă amplasată pe pronaos, cu acoperiș din 

tablă galvanizată. Ca element decorativ, de jur-împrejurul bisericii, între ferestre, este inserat 

un rând de cărămizi – dinți de ferăstrău. Pictura exterioară, prezentă pe fațada vestică, la 

intrarea în biserică, este în stare bună de conservare (probabil realizată recent). 

Stare de conservare: Potrivită. Trotuarul din ciment care înconjoară biserica, împiedicând 

evaporarea apei din sol, a făcut ca umiditatea ascensională să se ridice în pereții bisericii, 

producând, astfel, căderea tencuielii, exfolierea varului.  
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 20.08.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Biserica  de lemn „Nașterea Maicii Domnului" - Călugărița 

Perioada: 1781 

Importanta: A 

Cod LMI: AG-II-m-A-13693 

Adresa: sat Glâmbocata Deal; comuna Leordeni; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Biserica de lemn „Nașterea Precistei” Călugărița a fost lăcașul de cult al 

unui schit de maici, iar din anul 1834 numele a fost consemnat pe o pisanie care, la ora 

actuală, este deteriorată parțial. Tot în acest an lăcașul a fost refăcut integral, urmat de o 

repictare pe tencuiala din var negru și câlți de cânepă aplicată peste bârne. Pereții din bârne 

masive au fost supraînălțați pe un soclu din cărămidă subțire, prinsă în liant de var negru. 

Biserica are o structură planimetrică aparte: plan treflat cu abside poligonale, cu obișnuita 

boltă semicilindrică. O turlă clopotniță se înalță peste acoperișul din șiță,în patru ape. În 

partea vestică, un pridvor deschis prin care se face intrarea în biserică, cu fruntarul decupat în 

acolade. Pictura, atât în interior, cât și în exterior, a fost realizată de către zugravul Radu, anul 

1834, care, în pronaos, a înfățișat ctitorii bisericii îmbrăcați în costume populare. Pictura 

exterioară conservă scene precum: Judecata de apoi, Raiul, Marina cu diavolul, Sf. Gheorghe, 

Sf. Dumitru, Moartea, scenele sunt separate de arbuști stilizați. O scenă inedită, cu vădită 

tentă politică pentru epoca în care a fost realizată este Curva turcească. 

Starea de conservare: Proastă. În anul 1965 s-a încercat o stopare a degradării acestui 

monument, sub îndrumarea Direcției  Monumentelor Istorice.  La ora actuală starea de 

conservare a monumentului este următoarea: pictura exterioară într-o stare avansată de 

degradare; tencuiala de pe pereți căzută iar în bârne vizibil atac xilofag. Intervențiile de  

stopare a degradărilor (placări cu cărămidă subțire, retencuiri, restaurări greșite ale picturii) nu 

au făcut decât să accelereze procesul de deteriorare al bisericii. 
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Aspecte ale degradării bisericii 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 20.08.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire:  Biserica  „Sf. Mucenici Gheorghe și Ecaterina"  

Perioada: 1858-1861 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-I-m-B-13718 

Adresa: sat Leordeni; comuna Leordeni; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Biserica veche ridicată boieri Leurdeni, a fost consemnată în recensăminte 

în anii 1810, 1832, 1840. Învechită și ruinată, lăcașul a fost demolat și locul ei a fost marcat 

printr-o cruce de piatră. Edificiul a fost înlocuit cu o biserică nouă ridicată între anii 1858-

1861 de către o descendentă a Leurdenilor, Ecaterina-Catinca Rădulescu, amplasată mai jos 

de locul celei anterioare. Anii efectuării intervențiilor de restaurare sunt: 1900-1903, 1940, 

1977. 

      Starea de conservare: Bună. 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 20.08.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

 

Ansamblul Conacului Gussi-Lahovary 

Denumire: Ansamblul Conacului Gussi-Lahovary 

Perioada: sec. XVII-XIX 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-a-B-13719 

Adresa: sat Leordeni, Calea București, nr. 627; comuna Leordeni; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: în acest conac a funcționat mulți ani Primăria Leordeni. După retrocedare și 

intrând în stăpânirea moștenitorilor lui Alexandru Lahovary, conacul, parcul, anexele și zidul 

de incintă  au devenit o ruină.  

Stare de conservare: Proastă. 

 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 20.08.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Ansamblul Conacului Gussi-Lahovary - Conacul 

Perioada: sec. XVII-XIX 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-a-B-13719.01 

Adresa: sat Leordeni, Calea București, nr. 627; comuna Leordeni; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: conacul o construcție pe trei nivele: beci, parter, etaj este înfrumusețat prin 

cele două turnuri mari de la fațada principală. Acoperișul este în patru ape și învelit în tablă 

vopsită. Clădirea principală a ansamblului, este un imobil cu 15 încăperi înalte, cu 3 balcoane. 

Câteva elemente arhitecturale originale măreau frumusețea construcției și anume: un șemineu, 

o scară interioară din lemn, mozaic. Zidurile sunt groase specifice marilor case boierești. 

Decorațiile exterioare s-au desprins în proporție de 80%. 

Stare de conservare: Proastă. Construcție aflată într-o stare avansată de degradare: în pereții 

groși au apărut crăpături, camerele murdare – pline de moloz, tâmplăria distrusă. 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 20.08.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Ansamblul Conacului Gussi-Lahovary - Parc 

Denumire: Ansamblul Conacului Gussi-Lahovary - Parc 

Perioada: sec. XIX 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-a-B-13719.02 

Adresa: sat Leordeni, Calea București, nr. 627; comuna Leordeni; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: în jurul clădirii era amenajat un parc întins pe 3 ha, cu specii rare de arbori: 

tei, frasin, stejar. 

Stare de conservare: Proastă. Parcul este năpădit de lăstăriș, buruieni 

 

 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 20.08.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Ansamblul Conacului Gussi-Lahovary - Anexe 

Denumire: Ansamblul Conacului Gussi-Lahovary - Anexe 

Perioada: sec. XIX 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-a-B-13719.03 

Adresa: sat Leordeni, Calea București, nr. 627; comuna Leordeni; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric:  cele trei corpuri anexe conacului au fost ridicate în sec. XIX. Ele erau 

destinate pentru cramă, grajduri și casă pentru servitori. 

Stare de conservare: La fel ca și Conacul prezintă o stare avansată de degradare. 

Foto: 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 20.08.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Ansamblul Conacului Gussi-Lahovary – Zid de incintă 

Denumire: Ansamblul Conacului Gussi-Lahovary – Zid de incintă 

Perioada: sec. XVII - sec. XIX 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-a-B-13719.04 

Adresa: sat Leordeni, Calea București, nr. 627; comuna Leordeni; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: nu se mai știe locul unde exista zidul de incintă. În curte, se mai vede locul 

unde a fost turnul de apărare și, urmărind locația acestuia, se presupune direcția zidului de 

incintă. Atașat unei anexe există o porțiune dintr-un zid, cca 4m, dar nu apare a mărturie a 

existenței împrejmuirii incintei. 

Stare de conservare: Inexistent, cu excepția porțiunii de aprox. 4 m. 

 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 20.08.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

 

Biserica  de lemn „Adormirea Maicii Domnului" 

Denumire: Biserica  de lemn „Adormirea Maicii Domnului" 

Perioada: sfârșitul sec. XVII - sec. XVIII 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13504 

Adresa: sat Catane; comuna Lunca Corbului; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: biserica este menționată, pentru prima dată, în Catagrafia din 1824, având 

hramul „Sf. Nicolae”, dar arhitectura o clasifică sec. XVII. În anul 1909 este menționată cu 

hramul „Cuvioasa Paraschiva”, dar între anii 1833-1839 când au fost îmbrăcați pereții cu 

zidărie din cărămidă, a primit un nou hram „Adormirea Maicii Domnului”, care se păstrează 

și astăzi. Biserica este construită din bârne de lemn, pe un soclu gros de cărămidă decorat cu 

chenar în zimți, cu contraforturi pe laturile nord și sud. Accesul în biserică se face printr-un 

pridvor deschis, în partea vestică, cu o ușă a cărui ancadrament din lemn este decorat cu 

torsade. Cutremurul din 1977 a provocat daune mari bisericii prin șubrezirea întregii 

construcții. Ultima intervenție este șițuirea acoperișului făcută în anul 1995. Pictura în frescă, 

grav deteriorată, prezintă scene realiste: ctitorii în haine țărănești, pe peretele exterior nordic 

un cal cu corn în frunte, iar în pridvor, în dreapta ușii, cât se mai poate distinge, o scenă cu 

Maica Domnului. Starea de conservare: starea edificiului, mai ales pictura, prezintă degradări 

accentuate. Porțiuni foarte mari din zidăria care îmbrăca pereții, împreună cu pictura, au 

căzut. Pictura se distinge anemic numai în câteva porțiuni. Acoperișul, în patru ape, cu o 

singură turlă octogonală, este spart, făcând posibilă, astfel, pătrunderea apei în biserică.  
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Aspecte exterioare ale bisericii 
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Zidul care acoperă bârnele de lemn, ușa cu torsade 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 20.08.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Casa Tudor Călin 

Perioada: 1897-1898 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13729 

Adresa: sat Lunca Corbului; comuna Lunca Corbului; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: locuință cu arhitectură specifică zonei de sud a județului Argeș. Așezată cu 

fața la sud, cu două camere și prispă pe două laturi: răsărit (căreia i s-a făcut perete din 

scândură, ulterior) și sud – pe toată lungimea casei. Înfrumusețarea casei este realizată prin 

aplicarea ornamentelor decupate în lemn, cu motive florale stilizate – spre streașină și stâlpi, 

și cele aplicate, tot din lemn, pe parapetul sălii. Întreaga construcție este așezată pe o temelie 

groasă din cărămidă. Acoperișul, în patru ape, este din tablă. 

Stare de conservare: Bună. Cu toate că casa nu mai este locuită, se menține, totuși, într-o stare 

bună – își păstrează, încă, elementele decorative. Intervenția proprietarilor în vopsirea 

tâmplăriei, într-o culoare vie, albastru-bleu, nu a permis observarea degradărilor - atac 

xilofag, din punct de vedere a stării de conservare a construcției. Acum, locuința cu 

proprietari domiciliați în județul Mureș, este folosită ca magazie de către rudele lor. 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 20.08.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Casa Ion Cîcu (Ioan Cicu?) 

Perioada: sec. XIX 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13755 

Adresa: sat Pădureți; comuna Lunca Corbului; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: la o primă analiză a ruinelor rămase în picioare, se poate spune:  casa cu 

formă aprox. pătrată, avea prispă pe două laturi: sud și sud-vest pe unde era și intrarea. Stâlpii 

uniți între ei prin ornament: arc de cerc, linie, arc de cerc, aduceau luminozitate și frumusețe 

locuinței. 

Stare de conservare: Proastă. Ziduri ruină. Existența la această adresă nu este sigură – nici 

vecinii nu puteau confirma existența monumentului. Fiind păstrate atât numerele vechi, cât și 

numerele noi atribuite locuințelor, a dus la o identificare inexactă a casei. 

 

 

Vedere sud, sud-vest 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 20.08.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Biserica  „Sf. Maria", „Sf. Nicolae", „Sf. Voievozi", și „Sf. Cuv. Paraschiva", 

Perioada: 1845-1851 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13756 

Adresa: sat Pădureți; comuna Lunca Corbului; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: la sfârșitul secolului al XVIII, pe locul actualei biserici, se ridica o biserică 

de lemn cu hramul „Sf. Paraschiva”. În perioada 1845-1851 este ridicată o biserică din zid, cu 

hramul „Sf. Nicolae”, „Nașterea Maicii Domnului”, „Sf. Arhangheli”, de către paharnicul 

Mihail Berindei și soția sa (informație săpată în piatră, în limba română, cu litere chirilice), iar 

pictura a fost realizată de către zugravul Anton Vladec. În anul 1905, bolțile originale din zid 

au fost înlocuite cu altele din lemn. După cutremurul din anul 1940, s-a făcut o consolidare a 

bisericii prin turnarea unei centuri exterioare din ciment, ridicarea unor contraforturi la 

absidele laterale. Decorul exterior este format din panouri dreptunghiulare, în registrul 

superior. Biserica cu o singură turlă amplasată pe pronaos, este acoperită cu tablă galvanizată. 

Starea de conservare: Bună. Pot fi observate problemele create de umiditatea ascensională 

datorită existenței trotuarului din ciment care înconjoară biserica, dar și infiltrarea apei 

pluviale prin montarea gurilor de scurgere ale burlanelor în imediata apropiere a zidului.  
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 20.08.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Ansamblul Vilei Minovici  

Nr. inventar (LMI): AG-II-a-B-13508 

Adresa: sat Cărpiniș, comuna Cepari, județul Argeș  

Datare obiectiv: sec. XX  

Descriere (text liber):    

Realizată conform proiectului arhitectului Răzvan Teodoroiu, la începutul secolului XX, în 

stil arhitectural neoromânesc, vila este construită pe o structură mai veche – beciuri - din 

secolul al XVIII-lea. Un element particular este blazonul cu reprezentări excizate: un balaur – 

care simbolizează răul; o falcă – care reprezintă știința și o cruce – credința, „Răul din lume 

nu poate fi biruit decât prin știință și credință…”. În curtea vilei se află și un monument 

dedicat eroilor căzuți în Primul Război Mondial. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Vila se află într-o stare de conservare bună. Este locuită temporar. 

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 16.05.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

Denumirea construcției: Curtea boierilor Cepari 

Nr. inventar (LMI): AG-II-a-A-13593 

Adresa: sat Ceparii Pământeni, comuna Cepari  

Datare obiectiv: 1752  

Descriere (text liber):    

Curtea boierilor din Cepari (1752), monument istoric de arhitectură de interes național, 

ansamblu aflat în satul Ceparii Pământeni și alcătuit din ruinele caselor, biserica „Înălțarea 

Domnului” și zidul de incintă. Construită din temelie, în 1752, de: jupan Ștefan, vel clucer 

Zaharia, jupan Costache Sava cu coconul Iordache, Gheorghe, Constantin, Matei, Șerban, 

Pârvu, Ilinca și Mira, pe locul bisericii cele vechi, ridicată de vel vornicul Ceparo. Astăzi, are 

planul dreptunghiular, cu abside poligonale decroșate și pridvor decroșat. Pronaosul este 

separat de naos prin trei, prin trei arcade sprijinite pe pilaștri. Are pictură murală în ulei, pusă 

peste fresca originală, de Anton Grigore Lapinschi , în perioada 1888-1889. Tot atunci, a fost 

consolidată cu centuri metalice, pe cheltuiala familiei Băltescu și s-a adăugat pridvorul. Au 

mai fost făcute restaurări în anii 1952 și 1978, de către Direcția Monumentelor Istorice. Are o 

turlă octogonă pe tambur pătrat, deasupra pronaosului. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Biserica are starea de conservare Foarte bună! 

Din fostele case ale boierilor Cepari, mai sunt doar ceva părți/fragmente de ziduri și fundații 

acoperite de pământ și vegetație.    

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 16.05.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13750 

Adresa: sat Ceparii Ungureni nr. 32A, comuna Cepari  

Datare obiectiv: 1820  

Descriere (text liber):    

Situată în fostul sat Neagoș, biserica a fost construită în „două cărămizi” cu toată cheltuiala 

postelnicului Panait Balotă și dumneaei cocoanei Marița, maica dumnealui și cocoana Mirica, 

soția dumnealui, la anul 1820. Cheltuielile au fost așa mari, încât ctitorii au fost nevoiți să 

vândă o parte din moșii. Biserica a fost reparată în anul 1893, când s-a construit și turla. În 

1963 s-a refăcut acoperișul bisericii. Are plan dreptunghiular, cu absidă poligonală decroșată 

și pridvor deschis cu arcade sprijinite pe coloane; turlă de secțiune pătrată. Pictura a fost 

executată în diverse etape; se conservă, în altar și pridvor, fresca originală, de la 1820. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare a bisericii este foarte bună. Acoperișul a fost refăcut cu învelitoare din 

tablă. Nu prezintă infiltrații și nici umiditate ascensională.   

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 16.05.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

 

210   Biserica  „Sf. Nicolae", „Cuvioasa Paraschiva", „Sf. Teodor Tiron" 

Categorie: Biserici ortodoxe  

Perioada: 1789 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13592 

Adresa: sat Cepari; comuna Poiana Lacului; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: în anul 1789 este «zidită din temelie», pe Valea Zlapiei, biserica cu hramul 

„Sf. Nicolae”, „Cuvioasa Paraschiva”, „Sf. Teodor Tiron”, conform pisaniei. În anul 1789 a 

fost pictată și la exterior. Clopotul cel vechi, din 1813, a fost comandat, după cum se spune, 

de către soţia ctitorului, plătind cu banii obţinuţi din vânzarea unui armăsar. După 100 de ani 

se intervine, din nou, la biserică prin refacerea clopotniței și lărgirea ferestrelor. În 1968 are 

loc o nouă restaurare. Biserica are plan dreptunghiular, cu absidă poligonală decroșată, 

pridvorul cu arcade în acoladă sprijinite pe coloane, la ora actuală, este închis cu geam fixat în 

rame metalice. Peste pronaos este construită o turlă de formă octogonală. Ca decorații apar 

firidele cu arce în acoladă asemănătoare arcadelor pridvorului și un tor încadrat de două 

rânduri de zimți. Pictura exterioară este în frescă, iar cea interioară în tempera.  

Starea de conservare: Bună. Mișcarea terenului, umiditatea ascensională și umiditatea de 

condens prezente și vizibile, au provocat degradări bisericii, astfel: au slăbit rezistența 

construcției și din acest motiv s-a recurs la o consolidare prin legături metalice (buloanele de 

fixare sunt vizibile pe exteriorul pereților); în pictura exterioară realizată sub streașină au 

apărut crăpături.  
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Aspecte din exteriorul bisericii 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 29.08.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Casa Minel Cristescu 

Perioada: mijlocul sec. XIX 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13668 

Adresa: sat Dinculești; comuna Poiana Lacului; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: casă joasă cu două camere, cu prispă pe  jumătate din fațadă și așezată pe 

stâlpi bătuți în pământ, care, subțiindu-se, ajung în sus până la scafă. Partea de jos a prispei 

este plină, realizată din scândură. La cosoroabă bârnele sunt îmbinate pe drept, cu 

extremitățile cioplite în motivul cap de cal. Casa și-a păstrat ferestrele de dimensiuni mici, cu 

ramă de lemn.                

Starea de conservare: Bună. Casa cu acoperișul de tablă este locuită. La exterior, tencuiala 

este desprinsă, în unele zone, de pe perete. 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 29.08.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Biserica  „Sf. Nicolae", „Cuvioasa Paraschiva", și „Sf. Arhangheli", 

Perioada: 1737-1742 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13757 

Adresa: sat Păduroiu; comuna Poiana Lacului; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: biserică cu plan dreptunghiular, cu absidă poligonală decroșată, fronton 

triunghiular, pe latura vestică, cu două turle (clopotnița pe pronaos și a doua turlă pe naos). 

Pridvorul a fost adăugat ulterior și, la ora actuală, între stâlpii uniți în partea superioară prin 

arcuri de cerc, sunt montate ferestre cu ramă metalică. Decorația arhitecturală exterioară 

constă în firide cu arc în acoladă, brâu în formă de tor, cornișă zimțată.  Anii de intervenție 

asupra bisericii sunt: reparații generale în anii 1816 și 1892; 1995-1998 a fost refăcută pictura 

interioară și exterioară.   

Stare de conservare: Bună, în general, cu unele degradări reversibile, astfel: porțiuni desprinse 

din ornamentele frontonului, pictura exterioară deteriorată parțial. 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 29.08.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Casa Neacșu 

Perioada: început sec XX 

Importanță: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13785 

Adresa: sat Samara; comuna Poiana Lacului; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: -               

Starea de conservare: nu mai există. În anul 1993 era în ruină. 

 

 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 29.08.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

219   Biserica  „Sf. Nicolae" 

Categorie: Biserici ortodoxe  

Perioada: 1840 

Importanta: A 

Cod LMI: AG-II-m-A-13595 

Adresa: sat Ciocănăi; comuna Moșoaia; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: conform pisaniei, biserica a fost ridicată în anul 1840, pe locul altei biserici 

«pe altarul căreia, a crescut un arțar îngrijit cu sfințenie». Biserica are plan dreptunghiular, cu 

absidă poligonală la altar, o singură turlă pe pronaos și acoperiș din tablă. Pridvorul cu stâlpi 

uniți în partea superioară prin arcade cu decor dublă acoladă, a fost închis cu sticlă pe ramă 

metalică. În partea superioară, în apropierea streșinii, decorul este dat de prezenta motivului 

dinți de lup, continuat cu rânduri paralele în relief. Pictura exterioară reprezentând moarte 

conferă monumentului un aspect original.  

Starea de conservare: Bună. Igrasia este vizibilă până la nivelul ferestrelor.  
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 29.08.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire:  Biserica  „Cuvioasa Paraschiva" 

Perioada: 1806 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13746 

Adresa: sat Moșoaia; comuna Moșoaia; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: atestarea documentară a unui locaș religios în satul Moșoaia, este cunoscută 

din sec. al XVII-lea. Într-o pisanie adăugată la refacerea bisericii, anul 1895, menționează 

existența bisericii din Piscul Moșului, încă din 1406. Biserica actuală se presupune că a fost 

ridicată pe locul alteia mai vechi. Construcția are plan dreptunghiular cu absidă poligonală 

decroșată și pridvor închis. Turla amplasă deasupra pronaosului, are formă octogonală. 

Decorațiile exterioare sunt: pridvor cu coloane unite între ele prin arcade, cornișe cu motivul 

dinți de ferăstrău.      

Starea de conservare: Bună. Biserica a fost acoperită cu tablă. La majoritatea monumentelor 

istorice vechi, este necesară o consolidare care, de cele mai multe ori se face prin prinderea 

centurilor metalice. Aceeași intervenție a suferit și această biserică. Nu s-a optat pentru 

montarea termopanului și s-a păstrat stilul vechi de ferestre: cu rame din lemn. 

Foto: 

           

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 29.08.2020 

Biserica din Piscul Moșului, anul 2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire:   Ansamblul Casei Armand Călinescu 

Perioada: 1925 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-a-B-13598 

Adresa: sat Ciupa Mănuciulescu, str. Armand Călinescu nr. 1; comuna Rătești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Ansamblul Casei Armand Călinescu este constituit din: Conac, Anexe, 

Parc. În timpul comuniștilor casa era folosită ca sediu C.A.P., iar după revoluția din 1989 

ansamblul Casa Armand Călinescu a fost cumpărat de o firmă din București și lăsat, 

intenționat, să se degradeze, pentru a fi demolate.        

Stare de conservare: Proastă. 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 29.08.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire:    Casa Armand Călinescu 

Perioada: 1925 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13598.01 

Adresa: sat Ciupa Mănuciulescu, str. Armand Călinescu nr. 1; comuna Rătești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: casă cu arhitectură de inspirație neoromânească. Pe două nivele: demisol și 

parter, cu terasă înălțată, deschisă amplasată pe latura sudică a locuinței. Construcție cu două 

intrări. Acoperiș în patru ape din țiglă model solzi.      

 Stare de conservare: Foarte proastă. Conacul a fost într-o stare bună, din punct de vedere al 

conservării, în perioada comunistă, când a funcționat sediu C.A.P.. După achiziționarea de 

către o firmă din București s-a produs prăbușirea fizică a casei. Degradări grave începând de 

la temelie până la acoperiș, inclusiv.       
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Fotografie Casa Armand Călinescu 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 29.08.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Anexe Casa Armand Călinescu 

Categorie: Case  

Perioada: 1925 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13598.02 

Adresa: sat Ciupa Mănuciulescu, str. Armand Călinescu nr. 1; comuna Rătești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: construcție joasă, cu acoperiș în patru ape, cu intrarea în camere direct din 

exterior. Acoperișul este din tablă.         

Stare de conservare: Proastă. 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 29.08.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Parcul Casei Armand Călinescu 

Categorie: Altele  

Perioada: 1925 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13598.03 

Adresa: sat Ciupa Mănuciulescu, str. Armand Călinescu nr. 1; comuna Rătești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: nu sunt informații referitoare la specificul parcului (întindere, formă, specii 

de arbori etc.)             

Stare de conservare: Proastă. Terenul din jurul casei principale este acoperit de lăstăriș, ierburi 

înalte și resturi materiale diverse. 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 29.08.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Biserica  „Adormirea Maicii Domnului" 

Perioada: 1863-1865 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13809 

Adresa: sat Tigveni; comuna Rătești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Lăcașul a fost zidit între anii 1863-1865. Biserică în plan dreptunghiular, 

pridvor închis (după anul 1988 a fost adăugat un nou pridvor deschis, din lemn, în față), turlă 

octogonală pe bază pătrată deasupra pronaosului. Reparațiile au fost făcute în anii: 1905, 

1910, 1936. Între anii 1965-1966 biserica a fost repictată în frescă, iar în 1988 a fost 

reîmprospătată.   

Stare de conservare: Bună. Consolidarea s-a făcut cu ajutorul unei centuri metalice poziționată 

pe mijlocul înălțimii peretelui. Problemele curente, din punct de vedere al stării de conservare, 

sunt ridicate de prezența umidității (ascensională și de condens), care a dus la umflarea 

căderea stratului de tencuială.  
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Metoda de consolidare biserică – centura metalică 

   

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 29.08.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Ansamblul Conacul Gheorghe Brătianu 

Perioada: 1925, refăcut 1958 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-a-B-13808 

Adresa: sat Tigveni,; comuna Rătești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Ansamblul Conacul Gheorghe Brătianu este constituit din: Conac, Anexe, 

Parc. Conacul - casa de vacanță a familiei Brătianu, după revoluția din 1989, a fost lăsat în 

paragină. Devine proprietate a doi cetățeni italieni care, la rândul lor, îl vând. Noul proprietar 

a început lucrările de restaurare.  

Stare de conservare: Proastă.  

 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 29.08.2020 
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 Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire:  Conacul Gheorghe Brătianu 

Perioada: 1925, refăcut 1958 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13808.01 

Adresa: sat Tigveni,; comuna Rătești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: construcție de dimensiuni mari, cu două foișoare-prispă: unul amplasat pe 

fața principală, iar celălalt în spatele construcției. Conacul cu 8 camere a devenit, după anul 

1952, în perioada comunistă, sediul I.A.S. Rătești. Din punct de vedere arhitectural este 

specific zonei de șes a județului, cu ornamente simple, în număr redus.  

Stare de conservare: Proastă. Conacul grav deteriorat, cu tavanele căzute, zidurile crăpate, 

tencuială căzută, acoperișul din tablă spart și ruginit. 

Foto: 
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Aspecte din exteriorul conacului 
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Aspecte din interiorul conacului 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 29.08.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Anexe Conacul Gheorghe Brătianu 

Perioada: 1925, refăcut 1958 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13808.02 

Adresa: sat Tigveni; comuna Rătești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: construcția anexă este atașată conacul în partea stângă (văzut din față). În 

partea vestică aceasta are o ușă care permite accesul în clădire.  

Stare de conservare: Proastă. Ca și conacul este grav deteriorată, cu tavanele căzute, zidurile 

crăpate, tencuială căzută, acoperișul din tablă spart și ruginit. 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 29.08.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Parcul Conacul Gheorghe Brătianu 

Perioada: 1925, refăcut 1958 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13808.03 

Adresa: sat Tigveni,; comuna Rătești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: parcul, 10 000 mp,  înconjura conacul familiei Gheorghe Brătianu.  

Stare de conservare: Proastă. Lăstărișul, plante crescute necontrolat au năpădit parcul, 

transformându-l într-o ruină.  

.  
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 12.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Casa Elisabeta Stanciu 

Categorie: Case  

Perioada: 1938 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13813 

Adresa: sat Tigveni; comuna Rătești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Locație necunoscută                

Starea de conservare: -  

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 12.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

 

Denumire:   Biserica  „Cuvioasa Paraschiva" și „Sf. Nicolae" 

Categorie: Biserici ortodoxe  

Perioada: 1792-1793 

Importanta: A 

Cod LMI: AG-II-m-A-13599 

Adresa: sat Cochinești, str. Barajului, nr. 160; comuna Stolnici; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: ridicată între anii 1792-1793, conform scriselor din pisanie și corelată cu 

anul menționat pe unele icoane.          

Biserica cu acoperiș din tablă, are un plan dreptunghiular, cu absidă poligonală decroșată, 

pridvor deschis cu arcade în plin cintru, susținute pe coloane.      

Decorațiile, amplasate în registre pe pereții exteriori, apar sub forma unui tor încadrat de 

zimți, până la cornișă.           

Seismele au afectat structura de rezistență a bisericii fiind necesare intervenții de consolidare, 

astfel: în anii 1885-1886 la bolțile interioare și pridvor; turla din cărămidă a fost înlocuită cu 

una din lemn; în 1979 au fost racordate trei centuri metalice.      

Pictura în frescă din anul 1793 a fost restaurată în anii 2000-2004.      

Stare de conservare: Bună. Degradări reversibile: culoarea din pictura exterioară afectată de 

mediu; tencuială căzută în zona temeliei. 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 12.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Biserica  „Adormirea Maicii Domnului"  

Perioada: 1787 

Importanta: A 

Cod LMI: AG-II-m-A-13600 

Adresa: sat Cochinești, str. Uruci, nr. 109; comuna Stolnici; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: biserică cu formă dreptunghiulară, cu absidă poligonală decroșată, pridvor 

deschis cu arcade susținute pe coloane, acum închis cu sticlă pe ramă metalică. Turla de lemn, 

cu formă octogonală, cu baza din cărămidă, este amplasată pe pronaos.  Decorul simplu dat 

de un registru de toruri de grosimi diferite, amplasat în apropierea strașinei. Cutremurul din 

anul 1940 a afectat rezistența bisericii, astfel încât în anul 1943, lăcașul a fost consolidat prin 

montarea unei centuri din beton, odată cu refacerea pridvorului.  

Starea de conservare: Bună. Zugrăvirea  bisericii la exterior, în anul 2014, face ca observarea 

degradărilor construcției să fie greu de observat.  

 

 

 Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 12.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Biserica de lemn  „Cuvioasa Paraschiva"  

Categorie: Biserici ortodoxe  

Perioada: sec. XIX 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13623 

Adresa: sat Cotmeana, str. Popîrțești, nr. 50; comuna Stolnici; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: biserica datează de la începutul secolului XIX, informație regăsită pe 

icoanele împărătești realizate în această perioadă. Aspectul exterior este de plan 

dreptunghiular, cu pridvor deschis din zid, sprijinit pe coloane,  care a luat locul  celui din 

lemn la consolidarea din anul 1874. Intervenții: restaurată în anul 1803; consolidată, tencuită 

la interior și exterior în anul 1874; reparații 1941; refacerea acoperișului din șiță în anul 1996 

și construirea clopotniței în 1998. Pictura originală a fost realizată în 1803. În anul 1874 este 

reînnoită pictura exterioară și apar imagini cu apostoli, prooroci, spațiile goale sunt umplute 

cu decor vegetal.                       

Starea de conservare: Potrivită. Degradări grave sunt prezente la acoperiș care în unele locuri 

sunt vizibile găuri mari în șiță. Pictura exterioară se pare că a fost refăcută destul de recent 

pentru că nu sunt deteriorări majore. Crăpături adânci s-au produs la nivelul temeliei, vopsită 

în grena, poate de la tasarea terenului.  
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 12.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire:   Biserica  „Sf. Voievozi"  

Perioada: 1780 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13706 

Adresa: sat Izbășești; comuna Stolnici; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: a fost construită în anul 1780, dar modificări majore s-au făcut în perioada 

1884-1885 când a fost lungită, a fost refăcută tencuiala exterioară iar la pronaos au fost 

realizate bolți. Biserica se prezintă în plan dreptunghiular, cu absidă la altar, turlă octogonală 

pe bază pătrată, cu șarpantă în „bulb de ceapă”. În anul 1958 a fost închis pridvorul cu 

ferestre. Pictura executată în anul 1885 a fost refăcută în perioada 1951-1952.  

Starea de conservare: Bună. Biserica, inclusiv turla, sunt acoperite cu tablă care a început să 

ruginească. Pentru consolidarea corpului construcției s-a procedat la montarea unei centuri 

metalice care înconjoară biserica. Pictura exterioară, doar patru imagini icoană: trei în față 

deasupra ușii de la intrare și una în spate, la altar, se păstrează în stare bună (se pare că au fost 

refăcute recent).  
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Pictura exterioară 

 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 12.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Ansamblul conacului Bălăceanu Stolnici 

Perioada: sf. sec. XIX 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-a-B-13797 

Adresa: sat Stolnici; comuna Stolnici; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Ansamblul conacului Bălăceanu Stolnici este constituit din: Conac, Anexe- 

moara „Sf. Paraschiva”, incintă, biserică.  

 

 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 12.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Conacul Bălăceanu Stolnici 

Perioada: sf. sec. XIX 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-a-B-13797 

Adresa: sat Stolnici; comuna Stolnici; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: construit la sfârșitul secolului al XIX-lea, conacul a fost extins pe laturile 

vest și sud, în anul 1938. Structural arhitectonic este format din parter (camere cu acces direct 

din sală) și o aripă cu parter și etaj cu balcon deschis. În perioada comunistă conacul a devenit 

sediul I.A.S. Stolnici.  

Stare de conservare: conacul se află în ruină (tavane căzute, pereți dărâmați, dușumea smulsă 

etc.) 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 12.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Biserica   „Sf. Nicolae"  

Perioada: 1892 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13797.02 

Adresa: sat Stolnici; comuna Stolnici; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: în anul 1780, vel stolnicul Constantin Bălăceanu reface biserica veche  

ridicată în anul 1747, cu hramul „Sf. Nicolae”, conform pisaniei vechi de pe peretele 

pronaosului. Acum biserica primește hramul „Sf. Nicolae” și „Sf. Mihail și Gavril”. Biserica a 

fost refăcută în anul 1892 de către urmașii marelui stolnic, ocazie cu care s-a săpat în 

marmură o nouă pisanie. Pictura realizată în anul 1892 a fost refăcută în anii 1958 și 1999 (în 

tempera). Tot în anul 1999 a fost refăcut și acoperișul cu tablă.                 

Starea de conservare: Bună. Umiditatea ascensională a afectat tencuiala exterioară (exfoliere). 

Pentru consolidarea bisericii au fost construite contraforturi, pereche, atât în dreptul altarului, 

cât și la naos, dar tasarea terenului a provocat îndepărtarea lor de corpul principal. 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 12.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

 

Denumire: Anexă conacului Bălăceanu Stolnici:  Moara „Sf. Paraschiva” 

Perioada: 1935 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13797.03 

Adresa: sat Stolnici; comuna Stolnici; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: a fost construită în anul 1935 fiind, pe atunci, una dintre cele mai moderne. 

Acționarea ei se făcea cu motoare Diesel. A fost recuperată de către istoricul Constantin 

Bălăceanu-Stolnici, înaintea conacului, renovată și dată în funcțiune. 

Starea de conservare: din punct de vedere arhitectural, Bună. 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 12.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Ansamblul conacului Bălăceanu Stolnici - Incinta 

Perioada: sf. sec. XIX 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13797.04 

Adresa: sat Stolnici; comuna Stolnici; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: urme ale zidului incintei se mai pot vedea pe laturile nordică și vestică. 

Înălțimea era medie, cca 2m, cu grosime de două cărămizi. La ora actuală, conacul familiei 

Bălăceanu-Stolnici este împrejmuit, laturile sud și est, cu gard din panouri de uluci (scândură) 

fixate între stâlpi din ciment montați în temelie. 

Stare de conservare: Proastă. 

 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 12.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Casa Maria Ioniță 

Perioada: 1sf. sec. XX 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13798 

Adresa: sat Stolnici; comuna Stolnici; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Dărâmată (informație de la Primăria comunei Stolnici)              

Starea de conservare: -  

 

 

     

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 12.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare 

 

Denumire: Casa Stela Nistoroaia 

Perioada: 1933 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13799 

Adresa: sat Stolnici; comuna Stolnici; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Dărâmată (informație de la nepoata proprietarei decedate)                

Starea de conservare: -  

 

   

  

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 12.09.2020 

 

 

 

 

M
uzeul Golesti



278 
 

Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Biserica   „Sf. Nicolae" și „Sf. Paraschiva” 

Perioada: încep sec XX (1912-1926) 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13851 

Adresa: sat Vlășcuța; comuna Stolnici; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: biserica din Vlășcuța este consemnată în catagrafia din 1859 ca locaș cu 

vechime de peste 80 de ani. Este refăcută din temelie în anul 1834, dar în 1867 se afla în stare 

de ruină, iar în anul 1881 este refăcută din nou. O altă etapă în evoluția lăcașului este perioada 

1912-1926 când se reconstruiește și pictează. În anul 1998 este refăcut exteriorul și se 

schimbă tabla de pe acoperiș. Între anii 2005-2007 este retencuită în interior și repictată.  Din 

punct de vedere arhitectural, biserica are formă dreptunghiulară cu pridvor închis, cu trei turle 

de dimensiuni reduse amplasate două pe pronaos și una pe naos. Pictura în frescă a fost 

realizată în anul 1926.       

Starea de conservare: Bună. Consolidarea bisericii s-a realizat prin montarea unei centuri 

metalice, cu barele de legătură vizibile în zona exterioară a altarului. Montarea ferestrelor din 

termopan creează probleme privind umiditatea de condens (picăturile curgeau pe geamuri în 

interiorul lăcașului). 

 

M
uzeul Golesti



279 
 

 

 

       

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 12.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Biserica   „Adormirea Maicii Domnului" 

Perioada: 1765 

Importanta: A 

Cod LMI: AG-II-m-A-13667 

Adresa: sat Deagu de Sus; comuna Recea; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric:  1765 este menționat ca anul construirii bisericii. În anul 1838, la cutremur, 

lăcașul a fost avariat dar renovarea lui a avut loc destul de repede, concomitent cu adăugarea 

unui pridvor deschis. Următoarele reparații au avut loc în anii: 1860, 1895 (când a fost 

adăugată turla Pantocratorului), 1928, 1936, 1942, 1965. Biserica are plan trilobat cu abside 

poligonale, absida altarului fiind decroșată. Pronaosul a fost lărgit și construit un pridvor din 

zid. Turla este construită peste naos. Acoperiș din tablă galvanizată.      

În exterior prezintă două registre de decorații: unul cu panouri dreptunghiulare-spre bază și 

celălalt cu panouri arcuite-registrul superior, despărțite printr-un brâu simplu în formă de tor. 

Pictură în frescă – realizată în 1781, refăcută în 1806, 1946.                

Starea de conservare: Bună. A fost necesară consolidarea construcției și s-a recurs la fixarea 

prin centură metalică care a fost poziționată la baza registrului superior. Efectele mediului 

înconjurător, acțiunea vântului și a ploilor a dus la cojirea și fisurarea tencuielii de pe pereți.  

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 18.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Casa Tănăsescu 

Perioada: 1937 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13775 

Adresa: sat Recea, nr. 28 (fostul sat Recea de Sus); comuna Recea; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: casă din cărămidă construită pe temelie din ciment, cu prispă deschisă pe 

două laturi: sud și vest. Prispa înălțată la cca 1 m de temelie se continuă cu stâlpi cilindrici 

uniți între ei prin arcuri de cerc. Pe fațada principală  a fost construit un foișor, cu aceleași 

elemente decorative ca prispa. Decorul fațadelor este dat de prezența registrului cu panouri 

adâncite în tencuiala prispei și care înconjura casa. Casa are acoperișul din tablă vopsită 

grena.                    

Starea de conservare: Proastă. Se poate observa o degradare majoră a locuinței, astfel: slăbirea 

structurii de rezistență a casei (prispa, în partea de sud, s-a îndepărtat de corpul casei; 

deplasat/culcarea spre spate a locuinței a provocat îndepărtarea prispei de centura casei; 

crăpături adânci în foișor) și pierderea elementelor decorative exterioare. 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 18.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire:   Biserica   „Adormirea Maicii Domnului" 

Perioada: 1805 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13773 

Adresa: sat Recea, nr. 67 (în fostul Recea de Sus); comuna Recea; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric:  biserica de zid a fost ridicată, în anul 1805, se pare pe locul altei biserici 

din lemn existentă în anul 1775.  Biserica are formă dreptunghiulară, cu absidă poligonală 

decroșată, pridvor (cândva deschis) cu stâlpi uniți prin arcade în acoladă. Turla - clopotniță 

din lemn (acum, îmbrăcată în tablă) este așezată pe un soclu pătrat de cărămidă deasupra 

pronaosului. Decorații: pe fața exterioară a pereților sunt observate 3 registre de ornamente, 

astfel: registrul de la bază cu panouri dreptunghiulare mari care se continuă cu tor încadrat de 

rânduri de zimți (registrul 2) și registrul superior tot cu panouri dreptunghiulare dar cu 

mărime diferită de cele de la bază. Pictura murală a fost realizată în anul 1806 și refăcută în 

anul 2001.       

Starea de conservare: Bună. Se poate observa realizarea consolidării lăcașului prin montarea 

unei centuri metalice la nivelul decorului cu zimți. Intemperiile au provocat deteriorarea 

tencuielii exterioare producând crăpături, decojirea varului. Montarea ferestrelor din termopan 

a dus la creșterea valorilor umidității în interiorul bisericii cu urmări grave asupra picturii. 
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Aspecte din exteriorul bisericii 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 18.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

 

Descriere: Casa Marin Corbescu 

Perioada: 1930 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13774 

Adresa: sat Recea, nr. 100; comuna Recea; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: model de arhitectură tradițională locală, casă din zid ridicată pe o temelie 

înălțată, cu prispă deschisă și foișor amplasat pe mijlocul fațadei și care depășește planul 

construcției (iese în față). Prispa are montați stâlpi cilindrici uniți cu arcuri de cerc. 

Acoperișul este din tablă, în patru ape. Ornamentele (toruri înguste, un brâu cu motive 

decorative stilizate amplasat în apropierea scafei) vopsite în culoarea verde au devenit, astfel,  

puternic vizibile.                 

Starea de conservare: Bună. 

 

 

 

M
uzeul Golesti



285 
 

 

 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 18.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Descriere: Casa Gheorghe Marinescu 

Categorie: Case  

Perioada: sf. sec. XIX 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13669 

Adresa: sat Dobrești; comuna Dobrești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Casă înălțată/etajată specifică zonei Muscel, unde ocupațiile locale și-au 

pus amprenta pe modalitatea de organizare a locuințelor, astfel parterul era destinat pentru 

depozitarea produselor agricole (pomicultură, viticultură), iar etajul era destinat familiei, 

pentru locuit. Cele două camere de la etaj au în față o prispă pe toată lungimea casei, iar 

accesul se face printr-o scară mascată de un parapet din zid.  Acoperișul în patru ape este 

bătut cu șiță. Locuința are la etaj, aplicat la nivelul strașinei, un decor realizat din lemn cu 

decupaj treflat.   

Stare de conservare: Proastă. Degradări majore sunt prezente atât la etaj (acoperiș cu șița 

distrusă, elementele de din lemn șubrezite, zidăria cu tencuiala căzută), cât și la parter (în 

zidărie au apărut crăpături). Întreaga construcție se ruinează. 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 18.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Casa Stancu Badea 

Perioada: sf. sec. XIX 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13670 

Adresa: sat Dobrești; comuna Dobrești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: casă etajată, specifică zonei Muscel, unde ocupațiile locale și-au pus 

amprenta pe modalitatea de organizare a locuințelor, astfel parterul era destinat pentru 

depozitarea produselor agricole (pomicultură, viticultură), iar etajul era destinat familiei, 

pentru locuit. La etaj, pe latura estică și cea sudică se află o sală care permite accesul la scări. 

Casa are acoperișul în patru ape, strașină lată care acoperă și sala, bătut în șiță. Atașat casei, 

numai la parter, este construită o anexă din lemn. 

Stare de conservare: Potrivită. Vița de vie care a înconjurat casa contribuie la slăbirea 

structurii de rezistență a locuinței care, deja, este afectată de vechime: zidărie crăpată; 

tencuială cojită, căzută; șiță distrusă. 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 18.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Casa memorială Ion Mihalache 

Categorie: Case  

Perioada: 1880 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13671 

Adresa: sat Dobrești; comuna Dobrești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: casele au aparținut omului politic țărănist Ion Mihalache. Clădirile nu au 

valențe arhitecturale, sunt construcții specifice mediului rural mușcelean și anume: sunt 

etajate, cu parterul destinat pentru depozitare, iar la etaj camere de locuit. Casele așezate 

perpendicular una pe cealaltă, au parterul din cărămidă iar etajul paiantă. Ambele au la etaj 

prispă deschisă, cu stâlpi din lemn strunjiți, uniți între ei (decor arc de cerc). Casa mare își 

continuă prispa cu o sală închisă cu geamlâc. Fiecare casă are acoperișul în patru ape, bătut cu 

tablă. În perioada 1967-2015 a funcționat ca dispensar comunal, care avea și sală de nașteri. 

 

 

Stare de conservare: Proastă. Casele se află într-o stare avansată de degradare: structura de 

rezistență șubredă, tencuiala căzută pe porțiuni mari, tâmplăria în proporție de 80% distrusă. 

Casele au fost cumpărate în anul 2015 în ideea de a se face un muzeu memorial, dar până la 

ora actuală nu s-a intervenit. 

 

 

 

 

Casa Ion Mihalache la încep sec 

XX,  

Grigore Constantinescu, Comuna 

Dobrești, micromonografie 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 18.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Casa Ioana Porojan 

Categorie: Case  

Perioada: 1850 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13685 

Adresa: sat Fata; comuna Vedea; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: arhitectura populară tradițională Platformei Cotmeana: case joase, din bârne 

de brad așezate pe lespezi de piatră, pereți în paiantă, acoperiș în patru ape bătut cu șiță. În 

fața celor două camere este o sală care se continuă și pe latura estică. Aceste săli sunt închise 

cu pălimare, din lemn, care se continuă cu stâlpi cu secțiunea pătrată. Decorul este simplu: 

brâu din lemn cu decupaj care înconjoară casa și este fixat la partea superioară a stâlpilor. La 

streașină apare un alt decor: decupaj în lemn formă arcuri întrepătrunse.    

 Starea de conservare: Proastă. Casa nelocuită (actualii proprietari locuiesc în orașul Slatina) 

este într-un avansat proces de degradare: acoperiș spart, tencuială căzută, elemente din 

pălimar lipsă, decor rupt. 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 18.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-A-13491 

Adresa: sat Florineni, comuna Albeștii de Argeș, județul Argeș  

Datare obiectiv:  1735  

Descriere (text liber):    

Biserica fostului schit Brătășești, construită de zid, la 1735, a fost refăcută în 1795, de 

arhimandritul Partenie. Reparaţii și înnoiri: 1913, 1928, 1952. În prezent, are planul treflat cu 

absida poligonală, pe locul vechii biserici din lemn; pridvorul deschis pe coloane şi o turlă-

clopotniţa de secţiune pătrată peste pronaosul adăugat în 1813. Pictura originală – în frescă. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este foarte bună.   

    

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 16.05.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

302   Biserica   „Sf. Nicolae" 

Categorie: Biserici ortodoxe  

Perioada: 1801-1802 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13688 

Adresa: sat Găinușa; comuna Săpăta; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric:  a fost construită în perioada 1801-1802. Biserica are plan dreptunghiular, 

cu absidă la altar și pridvor deschis cu arcade în acoladă sprijinite pe coloane și stâlpi de colț. 

Turla octogonală, de lemn, este amplasată pe naos. Decorul exterior este dat de un brâu 

format din tor încadrat în rânduri de zimți, registru cu panouri cu arcade în acoladă și pilaștrii. 

Biserica a fost reparată în anii: 1897, 1958, 2000.  

Starea de conservare: Potrivită. Consolidarea bisericii s-a făcut prin montarea unor bare 

metalice, pe verticală, cel puțin 6 elemente paralele pe o față. Degradări majore sunt întâlnite 

la bolta pridvorului unde pictura în frescă este căzută și tavanul din șipci a devenit vizibil. 

Umiditatea (din condens-montarea termopan, infiltrații datorită burlanelor distruse, igrasia) 

acționează asupra monumentului provocând deteriorări atât la exterior, cât și la interiorul 

lăcașului. 

 

 

M
uzeul Golesti



295 
 

 

 

 

 

 

M
uzeul Golesti



296 
 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 27.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Biserica   de lemn din Lipia 

Categorie: Biserici ortodoxe  

Perioada: încep. Sec. XVIII 

Importanta: A 

Cod LMI: AG-II-m-A-13722 

Adresa: sat Lipia; comuna Săpăta; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric:  biserică din lemn pe soclu de cărămidă, tencuit. Lăcașul are pereții din 

grinzi tăiate pe drept, îmbinate la capete în coadă de rândunică. Ferestrele sunt de dimensiuni 

mici cu zăbrele metalice. Biserica fără pridvor, are formă dreptunghiulară cu absidă 

nedecroșată. Acoperișul bătut cu șiță are doar o singură turlă de formă pătrată montată pe 

pronaos.  La restaurarea din anul 1923, sub pronaos, a fost amenajată o criptă, concomitent cu 

supraînălțarea soclului construcției. 

Stare de conservare: Potrivită. Lemnul pereților prezintă atac xilofag, tencuiala care îmbracă 

soclul prezintă crăpături pronunțate și exfolieri. 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 27.09.2020 

M
uzeul Golesti



299 
 

Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Descriere: Biserica   „Înălțarea Domnului” 

Perioada: 1753 

Importanta: A 

Cod LMI: AG-II-m-A-13690 

Adresa: sat Găleșești; comuna Suseni; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric:  Biserica are plan dreptunghiular cu absida poligonală a altarului decroșată. 

Pridvorul a fost închis cu sticlă fixată pe cadru metalic, cu arcade susținute pe două coloane – 

în zona centrală și semicoloane lateral în zidărie. Acoperișul are o singură turlă-clopotniță 

construită pe soclu pătrat deasupra pronaosului. Decorul exterior este dat de un brâu – tor, în 

partea superioară, imediat sub streașină avem un registru cu panouri terminate cu arcade. 

Reparațiile majore asupra lăcașului de cult s-au făcut în anii: 1771, când a fost refăcută; 1933, 

în urma cutremurului a fost necesară o consolidare a bisericii prin montarea a două centuri 

metalice paralele. Prima acoperire cu tablă a fost făcută în anul 1880 și refăcută în 1924.  

Stare de conservare: Potrivită. Aspectul  exterior degradat: tencuială cojită și în unele locuri 

căzută; pictură decolorată; acoperișul din tablă a ruginit. 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 27.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Descriere: Biserica   „Sf. Paraschiva” 

Perioada: 1832, refăcută 1881-1883 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13800 

Adresa: sat Strâmbeni; comuna Suseni; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: existența bisericii în satul Strâmbeni a fost consemnată, pentru prima dată, 

în anul 1783. Actuala biserică, din zid, a fost ridicată în locul celei vechi între anii 1881-1883. 

În anul 1911 a fost renovată pictura și consolidată/întărită biserica prin montarea unei centuri 

metalice. Acoperișul a fost acoperit/reacoperit cu tablă în anii 1933 și 1940, când au fost 

refăcute și tencuielile căzute. Între anii 1977-1983 a fost refăcută temelia și schimbată tabla 

acoperișului. Biserica are plan dreptunghiular cu pridvor închis (stâlpi cilindrici uniți prin 

arcuri de cerc), cu sticlă fixată în rame metalice. Cele două turle octogonale ridicate pe soclu 

pătrat, sunt amplasate pe pronaos și, respectiv, naos.   

Starea de conservare: intemperiile, umiditatea (igrasia, umiditatea de condens) au afectat 

aspectul exterior și interior al bisericii: pictura decolorată, tencuială umflată și căzută, pereți 

crăpați), tabla acoperișului ruginită.  
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 27.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Descriere: Biserica   „Sf. Voievozi” 

Perioada: 1792-1794 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13692 

Adresa: sat Găujani; comuna Ungheni; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: biserica are plan trilobat, cu abside poligonale, absida altarului fiind 

decroșată; pronaos supralărgit; pridvor închis, zidit. Acoperișul este în patru ape, cu turlă-

clopotniță din lemn dar care, acum, este îmbrăcată în tablă.      

Decorul exterior de format dintr-un brâu în formă de tor poziționat între două rânduri de 

cărămidă zimțată, din panouri în registrul inferior și cornișă zimțată lângă acoperiș. 

Reparațiile la biserică s-au făcut în următorii ani: 1896-1897, când a fost închis cu zid 

pridvorul și biserica legată cu fier. Au fost montate patru centuri metalice; 1908-1909; 1932; 

1941-1942; 1965-1967. 

Starea de conservare: Bună. Intemperiile, umiditatea ascensională au dus la degradarea 

exteriorului bisericii (tencuială căzută, var exfoliat). Degradările existente au un grad de 

dificultate minim având avantajul lipsei picturii exterioare. 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 27.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire:  Biserica „Sf. Nicolae” 

Perioada: 1770 

Importanta: A 

Cod LMI: AG-II-m-A-13696 

Adresa: sat Goia; comuna Ungheni; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: în anul 1538, în Poiana lui Goie, ar fi existat un schit de călugări și care 

avea în patrimoniu această biserică. În anul 1770, biserica a fost strămutată pe deal pentru a 

evita inundațiile provocate de râul Teleorman.        

Biserica are plan dreptunghiular, cu absidă poligonală decroșată, pridvor deschis, cu coloane 

unite între ele prin arcade și semicoloane înserate în zidărie. Acoperișul bătut cu tablă, are o 

singură turlă, formă pătrată, amplasată pe pronaos.     

Decorația exterioară este formată dintr-un tor dublat de rânduri zimțate care separă registrul 

superior cu panouri arcuite, de cel inferior cu panouri drepte.     

Pictura în frescă datează din prima jumătate a sec. XX și restaurată în anul 1952. Ultimele 

lucrări de reparații au fost făcute cca anul 2000.      

Starea de conservare: Bună. Umiditatea ascensională a afectat partea inferioară a bisericii, 

provocând exfolieri ale tencuielii. Pictura exterioară, din pridvor, este decolorată, cu fisuri 

accentuate provocate, se pare, de tasarea terenului.  
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 27.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare 

 

Denumire: Mănăstirea Glavacioc 

Categorie: Biserici ortodoxe  

Perioada: sec. XIV – XV, ref. sec. XVII-XVIII, 1841-1844 

Importanta: A 

Cod LMI: AG-II-a-A-13695 

Adresa: sat Glavacioc; comuna Ștefan cel Mare; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric. Ansamblul feudal Glavacioc constituit din: casa domnească, biserica, 

chiliile hemiciclului, turnul de intrare și casele egumenești, înconjurate de un zid de incintă, a 

fost construit pe un teren împădurit, la confluența râului Glavacioc cu șesul. Restaurarea 

complexului monahal s-a făcut în perioada 1944-1970, după cutremurul din 1940, prin 

consolidarea clădirilor componente. 

Stare de conservare: Bună. 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 27.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Biserica „ Buna Vestire” 

Perioada: sec. XIV – XV, ref. Sec. XVII-XVIII, 1841-1844 

Importanta: A 

Cod LMI: AG-II-m-A-13695.01 

Adresa: sat Glavacioc; comuna Ștefan cel Mare; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric:  construcție în plan trilobat, cu turle deasupra naosului și pronaosului, 

decorată la exterior cu cornișă zimțată, ancadramente și basoreliefuri, cu tâmplă din piatră 

sculptată. Pronaosul este supradimensionat în lărgime, sistemul de boltire fiind susținut prin 

intermediul a patru stâlpi centrali. Cutremurul din anul 1940 a afectat grav biserica, ca 

urmare, în perioada 1944-1970, s-a făcut consolidarea prin centuri metalice, refacerea bolților 

și a șarpantei, precum și a învelitorii. 

Stare de conservare: Bună. 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 27.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire:   Casa Domnească 

Perioada: sec. XIV – XV, ref. Sec. XVII-XVIII, 1841-1844 

Importanta: A 

Cod LMI: AG-II-m-A-13695.02 

Adresa: sat Glavacioc; comuna Ștefan cel Mare; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Casa Domnească dispusă pe două nivele, este amplasată în mijlocul 

hemiciclului. Construcție de formă trapezoidală, ornamentată doar în apropierea scafei cu un 

brâu zimțat. 

Stare de conservare: Bună. 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 27.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire:Chilii  

Perioada: mijl. Sec. XVI 

Importanta: A 

Cod LMI: AG-II-m-A-13695.03 

Adresa: sat Glavacioc; comuna Ștefan cel Mare; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: construcție pe un singur nivel, acoperiș din tablă în patru ape. 

Stare de conservare: Bună. 

 

 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 27.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

 

Denumire: Chilii dispuse în hemiciclu 

Perioada: mijl. Sec. XVI 

Importanta: A 

Cod LMI: AG-II-m-A-13695.04 

Adresa: sat Glavacioc; comuna Ștefan cel Mare; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: construcție pe un singur nivel, sub forma unui semicerc, cu prispă deschisă 

ale cărei arcade se sprijină pe stâlpi din cărămidă. Stâlpii sunt grupați în pereche și uniți la 

bază prin parapet de cărămidă, în care sunt încastrate părți ale vechii biserici (mărturii 

arheologice) ridicată de Vlad  Vodă Călugărul. Întrarea în chilii se face din sala hemiciclului. 

Clădirile chiliilor înconjoară biserica și țin loc și de zid de împrejmuire. 

Stare de conservare: Bună. 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 27.09.2020 

 

M
uzeul Golesti



313 
 

Fișă de constatare a stării de conservare  

 

 

Denumire: Clădiri monastice 

Perioada: 1841-1844 

Importanta: A 

Cod LMI: AG-II-m-A-13695.05 

Adresa: sat Glavacioc; comuna Ștefan cel Mare; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: construcție înălțată pe o temelie din piatră de râu prinsă în ciment, cu prispă 

deschisă ale cărei arcade semicirculare se sprijină pe stâlpi. Acoperiș din tablă în patru ape. 

Clădirea nu are ornamente exterioare. 

Stare de conservare: Bună. Clădirea prezintă o crăpătură pe latura vestică. Sunt necesare 

lucrări de restaurare. 

 

 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 27.09.2020 

 

M
uzeul Golesti



314 
 

Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Turn clopotniță 

Perioada: mijl. sec. XVI, refăcut 1829 

Importanta: A 

Cod LMI: AG-II-m-A-13695.06 

Adresa: sat Glavacioc; comuna Ștefan cel Mare; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: turnul amplasat deasupra căii de acces în mănăstire, are formă pătrată, cu 

ferestre înguste amplasate pe fiecare față. Este inserat în zidul de incintă și amplasat la o 

distanță de cca 15m față de Biserica „Buna Vestire”. 

Stare de conservare: Bună.  

 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 27.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Zid de incintă 

Perioada: sec. XIV - XV, ref. sec. XIX 

Importanta: A 

Cod LMI: AG-II-m-A-13695.07 

Adresa: sat Glavacioc; comuna Ștefan cel Mare; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: cu înălțime de cca 4 m, zidurile de incintă au întrebuințare multiplă, astfel: 

constituie spate pentru unele clădiri monahale, unește clădirile și asigură siguranța domeniului 

monahal. Pentru protecție sunt acoperite cu țiglă montată sub formă de acoperiș în două ape.  

Stare de conservare: Bună.  
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 3.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Descriere:   Biserica   „Adormirea Maicii Domnului” 

Perioada: 1834 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13701 

Adresa: sat Hârsești, str. Dispensarului, nr. 427; comuna Hârsești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: construită în anul 1834 și sfințită în anul 1835. Biserica are formă 

dreptunghiulară, cu absidă poligonală decroșată, semicirculară la interior și poligonală la 

exterior, pridvorul cu arcade în acoladă susținute pe coloane din zidărie este închis cu 

termopan. Turla octogonală pe tambur pătrat este amplasată pe pronaos. Pictura de pe fața 

principală a bisericii, precum și registrul amplasat în partea superioară a pereților, a fost 

realizată în anul 1883. Anii de reparații ale bisericii sunt: 1883, 1997-1999 restaurarea 

picturii. 

Starea de conservare: Bună. Pictura exterioară decolorată datorită intemperiilor. Pictura  

interioară refăcută, stare de conservare bună. Acoperișul din tablă prezintă porțiuni de rugină. 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 3.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire:   Biserica   „Adormirea Domnului” 

Perioada: 1865 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13702 

Adresa: sat Hârsești, str. Ghebărești, nr. 238; comuna Hârsești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: construită din cărămidă cu mortar de var negru, biserica are un plan 

dreptunghiular, cu altar semicircular în interior și poligonal în exterior. Pridvorul prevăzut cu 

arcadă centrală în acoladă și arcade în mâner de cocoș, sprijinite pe coloane și stâlpi de colț, a 

fost închis cu termopan. Acoperișul  este în patru ape, cu o singură turlă octogonală deasupra 

pronaosului, totul îmbrăcat în tablă galvanizată.      

 Decorul exterior este dat de un brâu median, ridicat la pridvor, fațada și lateralele 

pridvorului acoperite cu pictură. 

Starea de conservare: Bună. În anii 2016-2017 a fost refăcută pictura și, totodată, executată 

subzidire și stâlpi de rezistență.  

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 3.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Ansamblul Conacului Perticari-Davila 

Perioada: sec. XVII-XX 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-a-B-13709 

Adresa: sat Izvoru; comuna Izvoru; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Ansamblul Conacului Perticari-Davila este constituit din: Conacul mare, 

Conacul mic, Parc. În anul 1947, domeniul este naționalizat și devine sediul C.A.P. și casă de 

copii. 

Stare de conservare: Proastă.      
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 3.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire:   Conacul Perticari-Davila, conacul mare 

Perioada: sec. XVII-XX 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13709.01 

Adresa: sat Izvoru; comuna Izvoru; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Conacul este amplasat în mijlocul unui parc-pădure și reia stilul arhitectural 

german. Toate cele trei nivele ale sale cuprindeau încăperi amenajate în spiritul epocii, locul 

devenind în scurt timp destinația vacanțelor aristocrației românești. Un salon mare și spații de 

primire la parter, cabinete de lucru și dormitoare la etaj. La începutul anilor 90, construcțiile 

se găseau într-o stare satisfăcătoare putând fi reabilitate. În urma unui proiect de restaurare 

eșuat inițiat de autoritățile locale cu fonduri franceze, conacul este consolidat prin îmbrăcarea 

atât la interior cât și la exterior în beton. Planurile nu au fost niciodată duse la bun sfârșit 

domeniul ajungând să fie vandalizat de localnici. În prezent conacul se găsesc într-o stare 

avansată de degradare făcând restaurarea lor aproape imposibilă. Între timp domeniul a fost 

retrocedat, trecând în proprietate privată. 

Stare de conservare: Proastă. În prezent conacul se găsesc într-o stare avansată de degradare 

făcând restaurarea lor aproape imposibilă.  
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 3.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire:  Conacul Perticari-Davila, conacul mic sau casa de oaspeți 

Perioada: sec. XVII-XX 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13709.02 

Adresa: sat Izvoru; comuna Izvoru; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: conacul mic sau casa de oaspeți este construită în apropierea conacului 

mare. Avea dimensiuni reduse, comparativ cu conacul mare, destinată pentru a fi folosită în 

vizitele prietenilor și apropiaților, dar și a membrilor Casei Regale. 

Stare de conservare: Proastă. În prezent conacul se găsesc într-o stare avansată de degradare 

făcând restaurarea lor aproape imposibilă.      

 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 3.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire:  Parcul Conacului Perticari-Davila 

Perioada: sec. XVII-XX 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13709.03 

Adresa: sat Izvoru; comuna Izvoru; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Amenajarea parcului de mari dimensiuni a început în 1904 după planurile 

arhitectului peisagist francez E. Redont. Conacul și parcul istoric constituiau un reper unic în 

peisajul cultural al satului și al zonei. 

Stare de conservare: Proastă. Parcul este invadat de lăstăriș, ierburi înalte. 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 3.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Biserica  „Sf. Nicolae" 

Perioada: 1701 

Importanta: A 

Cod LMI: AG-I-m-A-13708 

Adresa: sat Izvoru; comuna Izvoru; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: biserica a fost construită în anii 1700-1701, din cărămidă. Are formă 

dreptunghiulară, prevăzută cu pridvor cu trei arcade semicirculare sprijinite central pe două 

coloane simple şi pe extremităţi alte două coloane prinse ca stâlpi de colţ. Deasupra 

pridvorului este amplasată o turlă de formă pătrată, îmbrăcată în întregime cu tablă, ca şi 

restul acoperişului. Intervenţii de întreţinere: 1830, înlocuirea lespezilor de piatră ale 

pardoselii şi reacoperirea cu tablă; 1942-1943 reparaţie generală, restaurarea picturii şi 

consolidare cu centură metalică. Pe latura dreaptă, în anul 1984, biserica a fost consolidată 

prin contraforţi, dar, care din lipsa unor legături metalice, s-a îndepărtat de corpul principal al 

lăcaşului. 

Stare de conservare: Bună. Umiditatea ascensională a dus la umflarea şi desprinderea 

tencuielii de pe pereţi. Mişcările terenului (tasare, alunecare) au provocat îndepărtarea 

pereţilor de corpul principal. Este necesar refacerea acoperişului fie prin revopsire sau 

înlocuirea tablei. 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 3.10.2020 

 

 

M
uzeul Golesti



329 
 

Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica cu hramul „Cuvioasa Paraschiva” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13770 

Adresa: sat Luminile, comuna Morărești, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1873  

Descriere (text liber):    

Ctitorită pe cheltuiala lui Nicoale Turcu,care a contribuit cu 200 poli aur, și alți enoriași din 

sat, în perioada 1870-1873, locașul a fost făcut de meșteri de origine sârbă. Biserică de zid, 

plan în formă de cruce, cu abside decroșate, semicirculare, cu două turle: octogonală cu 

tambur pătrat pe pronaos și hexagonală cu tambur hexagonal - pe naos – de dimensiuni mai 

mari; pridvor cu stâlpi și arce, închis cu geamlâc. Învelitoarea este din tablă. Pictura murală 

originară, realizată de zugravul Ilie Petrescu din Pitești. 

Intervenții: 1904 – consolidarea soclului; 1914, 1938 – subzidire; 1956 – reparații. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Foarte bună. 

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 16.05.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica cu hramul „Sfânta Treime” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-A-13745 

Adresa: sat Morărești (cătunul Piscu Calului) , comuna Morărești, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1832  

Descriere (text liber):    

Conform tradiției  (fără susținere documentară) a fost construită la Uda, în anul 1715, de 

Mihai Tureacu, prin priceperea meșterului Constantin Drăguț, pe la 1800, la Piscu Calului. Pe 

bârna din treapta intrării găsim textul: 1832 noiembrie 14 Ioan Mercu, 1831/1832, 1833/1834. 

Foarte probabil anul datării și anii reparațiilor și modificărilor aduse. Are planul 

dreptunghiular, cu altarul decroșat, poligonal, cu cinci laturi, cu clopotniță deasupra 

pronaosului. Bârnele, din lemn de esență tare, sunt îmbinate în coadă de rândunică. Naosul are 

boltă semicirculară, susținută de arce lucrate în frânghie. Pridvorul este semideschis, cu o 

mică prispă în față, situată central. Cosoroabele sunt bogat crestate, stâlpii lucrași cu fusuri în 

torsadă, sau poligonale, cu capiteluri și baze ornate alveolar. 

 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Stare de conservare este foarte bună. Situată pe o temelie înaltă, din piatră și cărămidă, 

biserica este protejată de umezeala solului. Șița este în condiții bune.  

    

Foto: 

       

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 16.05.2020 

M
uzeul Golesti



331 
 

Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire:  Biserica   „Cuvioasa Paraschiva” 

Perioada:  1862 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13732 

Adresa: sat Mărcești; comuna Bogați; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: construită din cărămidă, cu plan în formă de cruce și o singură turlă. 

Pridvorul este închis cu arcade semicirculare susținute pe coloane din cărămidă. La exterior, 

biserica prezintă un decor format din panouri terminate cu arcade în acoladă. În anul 1913, 

biserica a fost consolidată cu centuri metalice și învelită cu tablă. Următoarea restaurare a 

avut loc în anul 1941 când a fost înlocuită tabla acoperișului, reparat soclul, pardosită cu 

mozaic. În perioada 2014-2015 au fost executate ample lucrări de refacerea bisericii. 

Starea de conservare: Bună.  

 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 3.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire:  Biserica   „Sf. Nicolae” și „Sf. Constantin și Elena” 

Perioada:  1906-1908 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13744 

Adresa: sat Miroși; comuna Miroși; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: construită în perioada 1906-1908, pe temelie din blocuri masive de piatră, 

cu pereți din cărămidă, pardoseală din mozaic, conform planurilor arh. Toma Kantzler. 

Biserica are formă de cruce cu pridvor deschis înfrumusețat cu stâlpi uniți între ei prin arcade 

semicirculare. Întregul pridvor, stâlpi, parapet și ancadramentul ușii de intrare, sunt sculptate 

în piatră, cu decor vegetal. Pe acoperișul din tablă sunt ridicate trei turle cu formă octogonală: 

o turlă mare peste naos și două mai mici peste pronaos, poziționate simetric. Decor exterior: 

pictură pe fațada principală, în pridvor; un registru îngust zimțat în apropierea scafei. 

Reparații: 1941, afectată de cutremurul din 1940, a fost consolidată. 

Stare se conservare: Bună. În afara degradărilor prezente (exfolierea pietrei folosite în 

construcție, fracturilor în parapet), biserica nu este gospodărită, îngrijită (vegetația și-a făcut 

loc printre dalele de piatră ale treptelor, mușchii și lichenii nu au fost îndepărtați de la baza 

construcției, pereții afectați de poluare nu au fost tratați).  
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 3.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica cu hramul „Intrarea în Biserică” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13752 

Adresa: sat Nucșoara, comuna Nucșoara  

Datare obiectiv: 1890 

Descriere (text liber):    

Ctitorită de obștea satului, în frunte cu preotul Petre Arnăuțoiu, Din Milea Onea Cujbescu, pe 

locul unei biserici de lemn ruinate, locașul are planul în formă de corabie, cu altar 

semicircular în interior și poligonal în exterior; naos extins cu abside laterale; pronaos cu 

cafas lucrat artistic în lemn; pridvor închis cu trei arcade semicirculare, sprijinite pe coloane; 

turlă cilindrică deasupra naosului și turlă octogonală, pe tambur pătrat, deasupra pronaosului 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este foarte bună.   

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 16.05.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire:  Biserica   „Sf. Nicolae” 

Categorie: Biserici ortodoxe  

Perioada:  1843 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13754 

Adresa: sat Palanca; comuna Popești; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: biserica este în plan dreptunghiular, cu absidă poligonală decroșată, pridvor 

cu arcade sprijinit pe coloane masive de zidărie și semicoloane înserate în zidul pronaosului. 

Lăcașul are o singură turlă amplasată pe pronaos. Acoperiș din tablă afectat de rugină. În 

interior, pronaosul și naosul sunt despărțite de un zid cu deschidere centrală și ferestre laterale 

arcuite. Tâmpla dintre naos și altar este din zid. Zidirea bisericii a început în anul 1836 și 

finalizată în anul 1843 când a fost și pictată. Intervenții privind reparații la locaș sunt 

consemnate în anii: 1896, 1987-1988. 

Stare de conservare: Proastă. Structura de rezistență slăbită (crăpături accentuate în zidărie, 

colțul bisericii din partea stângă s-a îndepărtat de unitate), sunt necesare lucrări urgente de 

consolidare. Intemperiile au provocat exfolierea atât a varului de pe pereții exteriori, cât și 

decolorarea și pierderea stratului pictural. În interior, pictura este afumată și s-a ajuns până la 

pierderea icoanei (a imaginii). 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 3.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire:  Biserica   „Sf. Nicolae” 

Perioada:  1812 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13762 

Adresa: sat Podișoru; comuna Bârla; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: biserica a fost ctitorită, în anul 1812, de Mihai Postelnicu și soția sa Joița, 

împreună cu obștea satului.           

Biserica are plan dreptunghiular. Pridvorul, închis cu geam fixat în rame de lemn, este realizat 

din coloane de cărămidă unite prin arcade semicirculare. Acoperișul în patru ape, cu o singură 

turlă pe soclu pătrat, acoperit cu tablă. Turla de formă octogonală este amplasată deasupra 

naosului.   

Decorul este format dintr-un tor încadrat de zimți din cărămidă. Repictarea bisericii s-a făcut 

în anul 1995 și, cca 2015. 

Stare de conservare: Bună. Umiditatea ascensionale este vizibilă prin prezența mușchilor 

fixați pe temelie, prin exfolierea tencuielii pereților, prin umflarea tencuielii. 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 3.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire:  Biserica   „Adormirea Maicii Domnului”-Lereni 

Perioada:  1787 

Importanta: A 

Cod LMI: AG-II-m-A-13823 

Adresa: sat Urlueni; comuna Bârla; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: biserica de plan trilobat, cu absida altarului decroșată și cu absidele laterale 

semicirculare. Pridvorul cu coloane unite prin arcade a fost închis cu geam fixat în rame 

metalice. Turla clopotniță de formă octogonală pe soclu pătrat, este poziționată pe pronaos, iar 

a doua turlă este a  Pantocratorului. Intervenții asupra bisericii: anul 1959 – realizare 

subzidire; 1967 restaurate coloanele pridvorului.      Decorul 

pereților exteriori: un brâu sub formă de tor încadrat de două rânduri de zimți, înconjoară 

biserica, iar în partea superioară panouri cu arcade care au pictate în interiorul lor sfinți și 

scene religioase. 

Stare de conservare: Bună. Umiditatea ascensională a provocat exfolierea tencuielii, până la 

nivelul ferestrelor.  
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 3.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13786 

Adresa: sat Sălătruc (…de Jos), str. Radu Șerban 465, comuna Sălătruc, județul Argeș 

Datare obiectiv: (1747), 1811  

Descriere (text liber):    

Construită conform tradiției în secolul al XVI-lea, o biserică de lemn este atestată documentar 

în anul 1747. Ea a fost rezidită, din cărămidă, de obștea satului, în frunte cu jupan Ion 

Popovici, căpitan de poștă la Sălătruc și de soția sa Ioana, în perioada 1809-1811. Reparații 

generale s-au făcut în anii: 1851, 1921, 1952. Biserica are plan dreptunghiular, 

compartimentat, cu absidă poligonală decroșată, pridvor deschis, turlă-clopotniță din lemn, 

peste pridvor. Decorația exterioară este formată dintr-un tor încadrat de două rânduri de 

cărămizi zimțate și de panouri dreptunghiulare, cu cercuri înscrise, neregulate, în registrul 

superior. Pictura murală în frescă a fost realizată în anul 1811. 

În anul 1916, în timpul ocupației germane, biserica a fost profanată, fiind transformată în 

grajd pentru cai, inventarul liturgic furat și distrus. După plecarea nemților, biserica a fost 

reparată și inventarul refăcut. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea generală de conservare este bună.  Învelitoarea din tablă este ruginită, dar încă nu plouă 

prin ea.   

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 16.05.2020 

M
uzeul Golesti



342 
 

Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae și Sfântul Gheorghe” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13787 

Adresa: sat Sălătruc (… de Sus) str. Școlii nr. 300, comuna Sălătruc, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1892  

Descriere (text liber):    

Construită între anii 1886-1892, prin strădania preotului Ion Vălescu și a obștii cătunului, pe 

locul unei biserici din lemn, care data din 1812. A fost bombardată în 1916 de germani fiind 

parțial distrusă. A fost refăcută în 1918 de meșterul Nicolae Pop. Reparații parțiale s-au mai 

făcut în anii: 1932, 1957, 1971. Pictura murală a fost executată de Belizarie Constantinescu, 

în stil bizantin, în 1892. Biserica are plan treflat, cu abside semicirculare la naos și altar. 

Pridvorul are coloane cu arcade semicirculare. Două turle octogonale – pe pronaos și una pe 

naos. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Biserica se află într-o stare de conservare foarte bună. 

   

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 16.05.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Mănăstirea Văleni 

Nr. inventar (LMI): AG-II-a-A-13842, AG-II-a-A-13842.01, AG-II-a-A-13842.02 

Adresa: sat Văleni, comuna Sălătruc  

Datare obiectiv: (1862) 1945  

Descriere (text liber):    

Ansamblu monahal format din biserica veche, biserica nouă, stăreția, clopotnița, atelierul de 

țesătorie, casele monahale. Fost metoh al Episcopiei Argeșului. 

Biserica cu hramul „Învierea lui Lazăr”, construită în perioada 1884-1888, de arhitectul Niță 

Popescu, cu contribuția lui Dimitrie și Ion Brătianu, a arhimandritului Silvestru, 

protosinghelului Iosif, schimonahiei Fevronia. Pictura originală, în frescă este realizată de 

zugravii Ilie Petrescu, Costin Petrescu (fiul) și Niță Poșoiu din Pitești. Prin preocuparea și 

stăruința arhiepiscopului Ghenasie II al Argeșului s-au ridicat: clopotnița, fântâna, chiliile și 

atelierul de țesătorie. 

Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului și Sfânta Treime” construită inițial din 

bârne de lemn de stejar, ante 1665, de Zaharia Grădișteanu, extinsă de Dorotei – arhimandritul 

Mănăstirii Argeșului, prin construirea unei tinde, în 1810; refăcută în 1826 prin grija monahiei 

Platonida; repictată de Ștefan zugravul, în 1829; reconstruită din temelie între 1883-1885, de 

Ghenasie II; afectată și de seismul din 1940, când s-a prăbușit turla-clopotniță peste pereții 

altarului și naosului; a fost refăcută integral în perioada 1941-1945, prin grija stareței Anatolia 

Manu, preotul Vasile Chițu și alții; pictată în 1955 de Andrei Răileanu și Emil Ivănescu 

Millan; biserica are planul trilobat, cu abside laterale decroșate și pridvor deschis, susținut de 

coloane. Mobilierul cultic este relativ recent. 

Casa stăreției – 1662- clădire monumentală cu două niveluri, cu pereții exteriori din piatră și 

cărămidă, iar la interior cu nuiele împletite prinse pe stâlpi masivi din lemn; tavanele 

consolidate cu grinzi de stejar. 

Atelierul de țesătorie – 1934-1940 – a reprezentat în zonă o veritabilă industrie de țesut 

covoare. Nichita Duma și Grigore leu – arhiepiscopi ai Argeșului s-au îngrijit de construcția și 

buna-funcționare a țesătoriei. 

Clopotnița – construcție nouă, anii 2000, conform proiectului arh. Nicolae Ernst, are trei 

niveluri și un foișor, accesul în curtea mănăstirii făcându-se printr-un gang  cu bolți. 
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Casele monahale (9 corpuri) sunt construite în stilul tradițional al satului românesc din zona 

de mușcele: case cu două încăperi, cu sală la fațadă, acoperiș din șiță. Au fost construite, 

începând cu anul 1875, ultima, în anul 1925. 

Așezământ monahal medieval cu preocupări culturale, Mănăstirea Văleni a fost sediul unei 

școli de grămătici, cu durata de 4 ani (1665). 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Întreg complexul are starea de conservare foarte bună.  

   

Foto: 

         

 

 

         

 

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 16.05.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire:  Ansamblul Conacului Sturza 

Perioada: sf. sec. XIX 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-a-B-13789 

Adresa: sat Slobozia, str. Ștefan cel Mare, nr. 2; comuna Slobozia; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Ansamblul Casei Armand Călinescu este constituit din: Conac, Construcții 

Anexe, Incintă.  

Stare de conservare: Potrivită.      

 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 3.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire:  Conacul Sturza 

Perioada: sf. sec. XIX 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13789.01 

Adresa: sat Slobozia, str. Ștefan cel Mare, nr. 2; comuna Slobozia; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Clădirea conacului a fost refăcută de către domnitorul Barbu Știrbei (1849-

1856), pe ruinele vechiului conac brâncovenesc, construit ca loc de popas. După anul 1949 

trece în proprietatea statului comunist. Construcție joasă, cu pridvor deschis în față (parapet 

din cărămidă care se continuă cu stâlpi uniți între ei în partea superioară). Acoperișul este din 

tablă, în patru ape. 

Stare de conservare: Potrivită. Necesită intervenții de conservare și restaurare, în vederea 

eliminării degradărilor provocate de intemperii, umiditate ascensionale și infiltrații. 

     

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 3.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire: Construcții – anexă ale Conacului Sturza 

Perioada: sf. sec. XIX 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13789.02 

Adresa: sat Slobozia, str. Ștefan cel Mare, nr. 2; comuna Slobozia; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Anexa  conacului este amplasată în partea dreaptă a clădirii. La fel ca și 

conacul este o construcție joasă, cu intrare directă din curte. Acoperiș în patru ape, din tablă. 

Stare de conservare: Potrivită. Necesită intervenții de conservare și restaurare, în vederea 

eliminării degradărilor provocate de intemperii, umiditate ascensionale și infiltrații. 

     

 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 3.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire:   Incintă a Conacului Sturza 

Perioada: sf. sec. XIX 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13789.03 

Adresa: sat Slobozia, str. Ștefan cel Mare, nr. 2; comuna Slobozia; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: Poziția, dimensiunile zidurilor incintei conacului nu poate fi stabilită. Nu 

mai există mărturii ale existenței ei. 

Stare de conservare: -      

   

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 3.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumire:  Biserica   „Adormirea Maicii Domnului” și „Sf. Ierarh Nicolae” 

Perioada: 1725, 1891-1910 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-II-m-B-13801 

Adresa: sat Șerbănești; comuna Rociu; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric: construită în 1725 pe locul alteia de lemn, ruinată. Reconstrucția  totală în 

anii 1891-1910, a constat din extinderea altarului, includerea vechiului pridvor în pronaos și 

construirea unui pridvor închis. Biserica are formă dreptunghiulară, cu două turle mari de 

formă octogonală, astfel: o turlă amplasată pe naos și a doua, cea amplasată pe pridvor, este 

încadrată de alte două turle mai mici. Avariată la cutremurul din anul 1977, a fost refăcută 

prin consolidare, restaurată pictura in fresco. 

Stare de conservare: Bună. Sunt necesare lucrări de conservare și restaurare a picturii 

exterioare, care a fost afectată atât de intemperii, cât și de umiditatea ascensională a cărei 

acțiune poate fi observată până la jumătate din înălțimea ferestrelor. 
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Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 3.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Mănăstirea Tutana 

Nr. inventar (LMI): AG-II-a-A-13821, AG-II-m-A-13821.01, AG-II-m-A-13821.02, AG-II-

m-A-13821.03, AG-II-m-A-13821.04 

Adresa: sat Tutana, comuna Băiculești, județul Argeș  

Datare obiectiv: secolul al XV-lea  

Descriere (text liber):    

A fost întemeiată de călugării sihaștri de la mănăstirea Cotmeana, care trăiau retrași în 

pădurile de pe valea Tutanei, în perioada domnitorului Vladislav I Vlaicu (1364-1377). 

Sihăstria Tutana este cea dintâi așezare isihastă românească, cunoscută. Este transformată în 

mănăstire cu viață de obște, spre sfârșitul domniei lui Vlaicu Vodă. Ridicată ante 1 aprilie 

1497, de domnitorul Radu cel Mare (1495-1508), biserica a fost refăcută de Mihnea Turcitul, 

în perioada 1582-1588, ispravnic de lucrări fiind jupan Mihai, banul Craiovei (viitorul domn 

Mihai Viteazul). A fost reparată, din nou, între anii 1774-1777, fiind consolidată cu 16 

contraforți. Atunci s-a construit și turnul –clopotniță, de pe latura estică (azi ruine). Afectată 

de cutremurul din 1838, când s-au prăbușit bolțile, biserica a fost modificată, turlele și bolțile 

fiind construite din lemn, iar contraforții au fost fixați pe un soclu continuu, care înconjoară 

biserica. După secularizarea averilor mănăstirești, 1864, biserica  ajunge în ruină. În perioada 

1883-1885, locuitorii din Tutana repară biserica. Pictura murală a fost executată de Constantin 

Petrescu, din Craiova. Construită din cărămidă, biserica urmează elevația bisericii Mănăstirii 

Dealu, cu o turlă pe naos și două mai mici pe pronaos. Biserica are plan triconc, cu accesul pe 

latura vestică, printr-o ușă masivă de stejar. Compartimentată clasic: pronaos, naos, altar, 

biserica are tâmpla de zid. 

Casa domnească, sec. XVI, era construită pe latura de sud-vest, adosată zidului de apărare. 

Avea și un turn masiv de apărare, la intrare, pe latura vestică. Astăzi: casa, turnul de apărare, 

turnul-clopotniță și zidurile de incintă sunt ruine. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Biserica se află într-o stare de conservare foarte bună. Celelalte anexe sunt ruine. 

   

Foto: 
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Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 16.05.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Ansamblul bisericii cu hramul „Sfânta Filofteia, Sfântul Nicolae” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-a-B-13828, AG-II-m-B-13828.01, AG-II-m-B-13828.02, AG-II-

m-B-13828.03 

Adresa: sat Valea Danului, str. Ciurești nr. 358, comuna Valea Danului, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1811 

Descriere (text liber):    

Ansamblul bisericesc format din: biserică, turn-clopotniță și zid de incintă, a fost construit în 

perioada 1811-1814, cu cheltuiala primului episcop al Argeșului Iosif I, pe locul unei biserici 

de lemn mai vechi. Biserica a fost reparată de mai multe ori, în: 1922, 1942, 1967-1971. 

Ridicată din cărămidă și piatră, biserica are planul trilobat, cu abside laterale poligonale, 

pronaos extins lateral, pridvor cu arcade în acoladă sprijinite pe coloane de zidărie. Are turlă 

octogonală cu cornișă zimțată, situată deasupra naosului. La exterior are un brâu median, 

panouri dreptunghiulare neoclasice și panouri pătrate terminate cu câte trei arce. Pictura 

murală originală s-a deteriorat. Se păstrează doar portretele ctitorilor.  A fost repictată de 

Vasile Ivănescu din Curtea de Argeș, în perioada 1974-1975. 

Clopotnița a fost construită în aceeași perioadă cu biserica, și este o clădire masivă, cu plan 

dreptunghiular, cu trei niveluri: parter cu gang boltit, cilindric, etajul intermediar și camera 

clopotelor, cu acces pe o scară elicoidală. Clopotnița este legată de zidul incintei prin două 

contraforturi. În perioada medievală, în camera de la etaj a funcționat o școală. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare a bisericii este foarte bună. Turnul-clopotniță prezintă urme de degradare 

ușoară a tencuielii.   

Foto: 
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Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 16.05.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Casa Gheorghe Stephănescu 

Nr. inventar (LMI): AG-IV-m-B-13895 

Adresa: sat Căpățânenii Ungureni, comuna Arefu, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1873  

Descriere (text liber):    

Construită din cărămidă, în stilul arhitecturii locale tradiționale, după planul compozitorului 

Gheorghe Stephănescu, are două niveluri, pe un plan dreptunghiular care include și 

dependințe. Parterul are șase camere, terasă, sală, iar mansarda are o singură cameră, de 

dimensiuni mari și o sală. Casa a fost vizitată de personalități ale vremii: Ion Luca Caragiale, 

Vasile Alecsandri, Bogdan Petriceicu-Hașdeu, Barbu Ștefănescu-Delavrancea, Haricleea 

Darclee, Alexandru Davila, Aristizza Romanescu, Grigore Manolescu, Constantin Nottara, 

Gheorghe Petrașcu și alții… 

A studiat la Conservatorul din București cu Eduard Wachmann și la Conservatorul din 

Paris cu H. Reber (armonie), E. Auber și A. Thomas (compoziție). A fost profesor de canto 

la Conservatorul din București și dirijor al Teatrului Național din București. 

A fost inițiatorul reprezentațiilor de operă în limba română și fondatorul a trei societăți lirice 

premergătoare Operei române ("Mama soacră", "Cometa" și "Scaiul bărbaților"). 

Casă memorială, și parc dendrologic în grădinile din zonă; Asociație, loc de cazare. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Foarte bună. 

Foto:   

 

Fișă întocmită de: Călin Camelia 

Data: 16.05.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

411. Casa Vladimir Streinu 

Categorie: Case  

Perioada: încep. Sec. XX 

Importanta: B 

Cod LMI: AG-IV-m-B-14012 

Adresa: sat Teiu; comuna Teiu; județul Argeș 

Regiune: Muntenia 

Descriere, istoric:  Arhitectură caracteristică zonei de şes a judeţului Argeş. Casa este pe un 

singur nivel, accesul se face printr-o tindă închisă. Casa, corpul principal,  are trei camere: 

camera de primit/oaspeţi şi din aceasta se intră în camera birou cu trecere spre dormitor. Au 

fost ataşate locuinţei o cameră cu intrare „de la drum” şi o magazie poziţionată pe latura 

vestică. Casa păstrează tâmplăria din lemn.  

Stare de conservare: Bună. Clădirea  se află în administrarea Primăriei comunei Teiu, care se 

ocupă de reparaţiile curente. În interior clădirea necesită lucrări de restaurare având crăpături 

profunde în ziduri.   
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Aspecte din interiorul casei memoriale V. Streinu, anul 2020 

 

 

Fișă întocmită de: Panait Mariana 

Data: 3.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției:  Biserica "Intrarea în biserică a Maicii Domnului " 

Nr. inventar (LMI):  AG-II-a-B-13675, AG-II-a-B-13675.01, AG-II-a-B-13675.02, AG-II-a-

B-13675. 03 

Adresa: sat  Domneștii de Sus , com Domnești, Argeș  

Datare obiectiv- 1826 - 1831 

Descriere (text liber): Biserica "Intrarea în biserică a Maicii Domnului " a fost construită în 

1828. Este de plan dreptunghiular compartimentat, absintă semicirculară, pridvor deschis. 

Pictura murală originară în frescă este de tip bizantin şi a fost executată de Ştefan Nicola, 

conform inscripţiei din pridvor în 1831. Pictura a fost restaurată în perioada 1907 – 1909. 

Clădirea are o decoraţiune tip funie.   

Descrierea stării de conservare (text liber):  Pictura murală a fost considerată adevărata 

comoară a acestei biserici, care prezintă numeroase degradări atât la exterior, cât şi la interior. 

Umiditatea ascensională mare a dus la măcinarea mortarului de rostuite, fribilizarea 

cărămizilor, desprinderea pietrelor din fundaţie, pierderea unor părţi din decoraţiunile de tip 

dinţi de fierăstrău de la cornişă, cristalizarea sărurilor la nivelul zidăriei cu formare de cruste, 

desprinderi de tencuială, atac biologic la nivelul pereţilor care conţin materiale cu conţinut de 

calciu, mucegaiuri, licheni, muşchi.  În interior, podeaua este din piatră șlefuită şi este 

degradată mecanică, ciobituri, fisuri, desprinderi de material, măcinare. Umiditatea 

ascensională se manifestă pe toate zidurile clădirii, depăşeşte 16% şi se manifestă până la o 

înălţime de 1,6 m. Ca urmare a umidităţii ascensionale  stratul pictural inferior s-a măcinat şi 

s-a pierdut, pigmenţii sunt decoloraţi, cu eflorescenţe de săruri, cristalizări de săruri cu 

formare de cruste, cracluri, fisuri în ziduri, atac fungic la nivelul  elementelor de lemn.  Au 

fost efectuate mai multe intervenţii neconforme, cu materiale pe bază de ciment, 

incompatibile cu materialele originale. 

Pe cupolă, din cauza infiltraţiilor au apărut cruste ca urmare a cristalizării sărurilor. 

Acoperişul are elemente lipsă, plouă în biserică şi are degradări pe suprafeţe întinse biologice, 

muşchi, fungi.   

Pictura murală de pe poarta de zid a fost distrusă în proporţie mare în urma unei impact auto 

care a dărâmat poarta. A fost refăcută, dar s-a pierdut pictura murală. Zidul de incintă a fost 

restaurat şi se află în stare bună de conservare.  

 

Foto: 
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Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 15.05.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției:  Ansamblu Culei Drugănescu 

Nr. inventar (LMI):  AG-II-m-B- 13777, AG-II-m-B- 13777.01, AG-II-m-B- 13777.2 

Adresa: sat Retevoiești, com Pietroșani, jud Argeș  

Datare obiectiv- 1822 

Descriere (text liber):  În anul 1822, în apropierea bisericii, căminarul Gheorghe Drugănescu, 

ispravnic al județului Muscel, a ridicat o locuință fortificată – culă,  așa cum era consemnat în 

pisania în piatră aflată deasupra ușii de intrare în culă, de pe latura de sud.  Cula a fost 

construită după modelul culelor vâlcene și grojene, dar fără cerdac S-au folosit la construcție 

piatră, cărămidă și lemn. Cula a fost construită pe trei nivele, cu un beci la demisol separat, cu 

boltă, ferestre înguste, scară pentru acces la ultimul nivel. Constructorul acesteia este zidarul 

Gheorghe Ghinea din Vâlsănești, același meșter care ridicase biserica, în anul 1795. A fost 

renovată în  1960. A mai fost făcut un proiect de renovare în 2006, dar nu a fost realizat. 

Descrierea stării de conservare (text liber):   

Cula este grav avariată. Acoperișul s-a prăbușit, zidurile sunt parțial prăbușite, scările 

prăbușite,  crește vegetație în clădire. Cula Drugănăescu este în colaps. 

Parcul este abandonat, prin de vegetație sălbatică. Întreg ansamblu are nevoie urgență de 

restaurare, căci sunt pe punctul de a se prăbuși și părțile de pereți care mai sunt.  

Foto 

                     

Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 15.05.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției:  Ansamblul Curților Boierești 

Nr. inventar (LMI):  AG-I-a--13363 

Adresa: sat  Domnești, com Domnești, Argeș  

Datare obiectiv:  sec XVI 

Descriere (text liber): Ansamblul curților boierești de la Domnești se află în punctul Siliște și 

cuprindea ruinele unui zid de incintă și ale unei bisericii. Ruinele datează din secolul al XVI-

lea. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Ruinele nu se mai văd de sub pământ. Peste ruine a fost adus pământ pentru nivelare teren în 

vederea construirii unei benzinării.  

Foto:  

                     

 

Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 15.05.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare 

 

Denumirea construcției:  Ansamblul conacului Istrate Micescu 

Nr. inventar (LMI):  AG-II-a-B – 13469, AG-II-a-B – 13469.01, AG-II-a-B – 13469.02, AG-

II-a-B – 13469.03, AG-II-a-B – 13469.04 

Adresa:  sat Argeșelu, comuna Mărăcineni  

Datare obiectiv:  1928 

Descriere (text liber):  

Conacul a aparținut fostului ministru al justiției și profesorului de la Facultatea de Drept, 

Istrate Micescu. Ansamblul cuprinde un conac, o casă de vânătoare, chioșc, clădiri 

administrative. Toate sunt amplasate într-un parc înconjurat de un gard de cărămidă, alei 

pavate cu piatră de râu, asfaltate în prezent.  Clădirea este construită în stil neoromânesc după 

planurile arhitectului olandez, Edmond Van Algi Saaen, cuprinde 22 de camere situate pe 

patru niveluri, cu demisol, parter, etaj și mansardă, terasă circulară și numeroase balcoane. 

Decorația interioară din lemn a fost finalizată în anul 1928 și a fost realizată de sculptorul 

Jurcă și ceramistul german C. Ruffer 

  

Descrierea stării de conservare (text liber): Conacul  este părăsit și prezintă numeroase 

degradări. Umiditatea ascensională pe peretele nordic  este de 19,5% și a produs măcinarea 

tencuielilor, desprinderi de decorațiuni, fribilizarea cărămizilor, desprinderi de cărămizi, cad 

bucăți de zid din clădire, geamurile sunt sparte și permit infiltrații de apă meteorică în 

interiorul clădiri. Pe ziduri există fluorescențe de săruri, cruste de săruri, mucegaiuri, mușchi, 

licheni. Cornișa este distrusă în mare parte, balcoanele prezintă părți lipsă. Există degradări 

produse de vegetație crescută în tencuielile de rostuire, acoperișul prezintă elemente lipsă . 

Interiorul este afectat de infiltrații și umiditate ascensională. Parțial, elementele din lemn au 

suferit atacuri biologice – fungi - și și-au pierdut rezistența mecanică. Atac fungic se 

manifestă și la elementele din lemn înzidite. Pavilioanele din parc prezintă degradări produse 

de umiditate și atac fungic.  Aleile parcului sunt degradate parțial, statuile sunt degradate de 

mușchi și licheni, Se taie copaci din parc. Zidul de împrejmuire are degradări produse de 

umiditate, îmbătrânire, șocuri mecanice.  
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Foto: 

               

 

          

Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 15.05.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției:  Ansamblul curților boierești de la Retevoiești 

Nr. inventar (LMI): AG-II-a-A-13373, AG-II-m-B-13373.01, AG-II-m-B-13373.02 

Adresa: sat Retevoiești, comuna  Pietroșani 

Datare obiectiv:  1806 - 1902  

Descriere (text liber): Ansamblul a cuprins curțile medievale boierești, ruinele bisericii ce 

datează din sec XV , XVI, situat la un 1 km nord de sat, în punctul denumit Siliște. 

Descrierea stării de conservare (text liber): Nu s-au mai putut identifica urme de ruine ale 

curților boierești și bisericii. Locul se află în proprietate privată.  

Foto  

              

              

Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 15.05.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare 

 

Denumirea construcției:  Schitul rupestru "Sf Apostoli "  

Nr. inventar (LMI):  AG-II – a-A-13710, AG-II – m-A-13710.01, AG-II – m-A-13710.02, , 

AG-II – m-A-13710.03, AG-II – m-A-13710.05 

Adresa: sat Jgheaburi, com Corbi, jud Argeș  

Datare obiectiv-  1512 

Descriere (text liber):  Datarea acestui schit este 1512, dar există date certe că aici a fost o altă 

biserică. Mânăstirea a fost înființată de monahia Magdalina și are cea mai veche pictură din 

Țara Românească.  Arhitectural este asemănătoare vechilor biserici rupestre capadociene, dar 

există un altar dublu, ceea  ce e unic în România.  

Situaţia Mănăstirii Corbii de Piatră s-a schimbat din a doua jumătate a sec. al XVIII-lea. 

Atunci s-a instalat în sat o comunitate de 200 de români din Jina Sibiului, nevoiţi să-şi 

părăsească locul natal din cauza persecuţiilor religioase la care erau supuşi pentru că 

respingeau unirea cu Roma. Arhiereul Iosif de Sevasta, cel care i-a aşezat la Corbi, le-a dăruit 

biserica şi toate posesiunile mănăstirii, şi a hotărât să mărească sfântul locaş, care era 

neîncăpător pentru noua comunitate. La începutul secolului al XIX-lea, biserica a fost 

modificată, luând înfăţişarea pe care o are şi astăzi: a fost săpat în stâncă un pronaos pe latura 

de sud a naosului (pe unde se face accesul în biserică şi în prezent), a fost spart zidul 

despărţitor dintre cele două altare din care a luat naştere Sfânta Masă, pe care se slujeşte şi 

astăzi, şi a fost construită o nouă catapeteasmă, care a fost pictată de Ştefan zugravul, în 1814. 

Tot atunci s-a adăugat al doilea hram al bisericii, „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. În 1889, 

naosul a fost parţial distrus, după ce peretele vestic s-a prăbuşit, dar sătenii l-au refăcut, în 

același an, din blocuri de piatră prinse cu mortar. În anul următor a fost adăugată şi o 

clopotniţă de lemn care are aspectul unei bisericuţe. 

Descrierea stării de conservare (text liber) – Bisericuța din lemn se află în stare bună de 

conservare. Există degradări la nivelul lemnului cauzate de îmbătrânire și infiltrații de apă.  

Biserica rupestră  - există degradări  fizice, ciobituri, scrijelituri, degradări chimice din cauza 

umidității excesive – eflorescențe, cristalizări de săruri care au provocat apariția crustelor pe 

pictura murală, degradări biologice din cauza umidității și a lipsei de ventilație. Pe pereți și 

tavan există o vegetație abundentă de mucegai verde și licheni.  

Pigmenți decolorați, pierderea adeziunii și coeziunii stratului de culoare din cauza 

microclimatului variabil. Podeaua din dale mari de piatră șlefuită prezintă degradări biologice 
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pe suprafețe extinse, mușchi și licheni, atacuri biologice ale stratului pictural, tencuială 

măcinată, friabilizarea cărămizilor. 

În exterior, degradări produse de vegetație. Au crescut arbuști care au produs fisuri și care vor 

determina ruperea unor părți importante din zidul de piatră. Umiditatea excesivă, în special pe 

zona nordică, a permis apariția mușchiului pe piatră, crustelor de săruri, mucegaiuri, fisuri.  

Foto: 

             

            

 

 

          

Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 15.05.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției:  Biserica "Adormirea Maicii Domnului " 

Nr. inventar (LMI):  AG-II-m -B– 13468 

Adresa:  sat Argeșelu, comuna Mărăcineni  

Datare obiectiv:  1785 

Descriere (text liber): Clădirea actualei biserici a înlocuit  o altă biserică construită în 1686 de 

paharnicul Nicolae Ciumescu.  În 1785 a fost reclădită pe cheltuiala familiei Răducanu, când 

au fost adăugate pridvorul și turnul clopotniță. În 1971 a fost consolidată cu centuri metalice. 

Decorația arhitecturală este una simplă formată dintr-un tor și cornișă zimțată. Pictura  

originală,  executată în secolul al XVII-lea și cea din 1936 au fost restaurate în 1970.  

 

Descrierea stării de conservare (text liber) – Clădirea se află în stare bună de conservare.  

Prezintă umiditate ascensională ridicată pe peretele nordic și în interior unde se manifestă, la 

partea inferioară a picturilor, cristalizări de săruri, pierdere parțială a picturii murale, 

mucegaiuri și  decolorare pigmenți. Au fost făcute lucrări de renovare, dar nu au fost realizate 

șanțuri de ventilare.   

    

Foto:   

              

 

Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 15.05.2020 

 

M
uzeul Golesti



368 
 

Fișa de conservare monument 

 

Denumirea construcției   - Biserica "Adormirea Maicii Domnului " 

Nr. Inventar -  AG-II-A-13475.01 

Denumirea localității de origine:  sat Băjești, com Bălilești   

Datare obiectiv: 1666 

Descriere    

Biserica a fost construită în 1666 de meșterul Dragomir și pictată de Tudoran Zugravul în 

curțile fortificate ale boierilor Băjescu. În anul 1909 a fost înlocuită vechea șarpantă degradată 

și a învelitoarea. S-a folosit tablă galvanizată groasă. Între 1997 și 2005 a fost restaurată 

pictura sub coordonarea lui Viorel Grimalski. În anul 2019 au fost finalizate lucrările de 

restaurare a picturii murale din interior și exteriorul bisericii. Au fost refăcute bolțile, s-au 

făcut centuri perimetrale cu materiale pe bază de ciment, a fost renovat acoperișul  și a fost 

înlocuită piatra din vechea podea cu piatră de calcar  de Vrața.  Biserica a fost supusă în timp 

la toate tipurile de degradări, la cutremure și mișcări de teren.  

Descrierea stării de conservare:  Lucrările de renovare și restaurare a  Bisericii Adormirea 

Maicii Domnului au fost inaugurate în anul 2019, dar nu au putut stopa fenomenele de 

degradare produse de umiditatea ascensională care a afectat atât exteriorul clădirii , cât și 

partea inferioară a  picturilor murale.  Valorile umidității în fundație și ziduri au determinat 

măcinarea tencuielii, atacuri biologice – mușchi, mucegai pe suprafețe extinse ale zidurilor 

exterioare, fisuri în tencuială și micro explozii. În interior, pe pictura  murală de pe tavanul 

cupolei din naos  există eflorescențe de săruri din cauza infiltrațiilor, lacune în stratul pictural 

cu pierdere de material, urme de atac xilofag în elementele de lemn.  Cornișa se află în stare 

bună de conservare.  
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Fișă întocmită de  Stroescu Maria  

Data: 15.05.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției:  Biserica "Adormirea Maicii Domnului" 

Nr. inventar (LMI):  AG-II-m-B- 13483 

Adresa: sat Pământeni, com Berevoiești, Argeș  

Datare obiectiv- 1704 

Descriere (text liber):  Este considerată prima biserică în jurul căreia s-a urzit satul, potrivit 

pisaniei scrisă de Ion Popa Zugravul. Prima biserică a fost de lemn, dar, vătaful Hera 

Berevoescul  și soția sa Maria au reconstruit-o din piatră. Pictura a fost realizată în anul 1784 

prin grija lui Constandin Târgovișteanul și soția sa, Maria. Biserica se prezintă în plan 

dreptunghiular, cu absintă semicirculară decroșată, pridvor deschis cu arcade trilobate, 

înzidite în 1930, turlă clopotniță octogonală deasupra pronaosului și pridvorului. A fost 

consolidată cu fier în 1930, iar pictura originală a fost refăcută în 1949, cu excepția 

pridvorului.  

Descrierea stării de conservare (text liber): Clădirea a fost renovată și consolidată. Se află în 

stare bună de conservare. Prezintă umiditate ascensională în fundație și ziduri, pe partea de 

nord, de 3,9%, până la o înălțime de 60 cm , însă nu există degradări vizibile. Interiorul 

prezintă umiditate ascensională la partea inferioară a peretelui de nord. Pictura murală se află 

în stare bună de conservare, cu urme de eflorescențe și mici lacune. Acoperișul a fost refăcut 

și nu există urme de infiltrații. Are sistem de evacuare a apelor pluviale corespunzător. A fost 

înlocuită tâmplăria geamurilor cu tâmplărie termopan și ușa de la intrare.  

 

Foto:   
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Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 15.05.2020 
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Fișa de conservare monument 

 

Denumirea construcției   - Biserica "Adormirea Maicii Domnului " 

Nr. Inventar – AG-II-m-A-13475.01 

Denumirea localității de origine:  sat Băjești, com Bălilești   

Datare obiectiv  - 1666 

Descriere    

Biserica a fost construită în 1666 de meșterul Dragomir și pictată de Tudoran Zugravul în 

curțile fortificate ale boierilor Băjescu.  În anul 1909 a fost înlocuită vechea șarpantă 

degradată și a învelitoarea. S-a folosit tablă galvanizată groasă. Între 1997 și 2005 a fost 

restaurată pictura sub coordonarea lui Viorel Grimalski. În anul 2019 au fost finalizate 

lucrările de restaurare a picturii murale din interior și exteriorul bisericii. Au fost refăcute 

bolțile, s-au făcut centuri perimetrale cu materiale pe bază de ciment, a fost renovat acoperișul  

și a fost înlocuită piatra din vechea podea cu piatră de calcar  de Vrața.  Biserica a fost supusă 

în timp la toate tipurile de degradări, la cutremure și mișcări de teren.  

 Descrierea stării de conservare –  Lucrările de renovare și restaurare a  Bisericii 

Adormirea Maicii Domnului au fost inaugurate în anul 2019, dar nu au putut stopa 

fenomenele de degradare produse de umiditatea ascensională care a afectat atât exteriorul 

clădirii , cât și partea inferioară a  picturilor murale.  Valorile umidității în fundație și ziduri 

au determinat măcinarea tencuielii, atacuri biologice – mușchi, mucegai pe suprafețe extinse 

ale zidurilor exterioare, fisuri în tencuială și micro explozii. În interior, pe pictura  murală de 

pe tavanul cupolei din naos  există eflorescențe de săruri din cauza infiltrațiilor, lacune în 

stratul pictural cu pierdere de material, urme de atac xilofag în elementele de lemn.  Cornișa 

se află în stare bună de conservare.  

                        

 

Fișă întocmită de  Stroescu Maria  

Data: 15.05.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției:  Biserica de lemn "Înălțarea Domnului" 

Nr. inventar (LMI):  AG-II-m-A- 13714 

Adresa: sat Jupânești, com Coșești, jud Argeș  

Datare obiectiv- 1742 

Descriere (text liber):  În 1742, pe locul vechiului lăcaş, se face ctitorie nouă. Necula Eneotu, 

zis Grecu, negustor bogat, finanţează construcţia, dar ctitor e şi Necula Râmleanu, zis 

Constantinopolitanu, cumnat cu popa Mihăilă, parohul satului. Biserica a fost făcută din lemn 

de stejar de 20 metri lungime și nu au fost folosite elemente metalice la îmbinări, ci cuie din 

lemn. S-au folosit îmbinări de tip coadă de rândunică sau îmbinări pătrunse. Biserica este 

înconjurată de un brâu de lemn, funia răsucită cu cap de lup, cu rol de susținere, stâlpii de 

rezistență se termină  în forma cap de cal.  Biserica a fost construită pe cea veche și din acest 

motiv are boltă cilindrică. Vechea biserică a fost demontată după finalizarea construcției. 

Existe ornamente de tip scara pisicii și zborul porumbelului la fiecare ramă de fereastră.  

Pridvorul bisericii a fost construit peste 150 de ani de la construirea bisericii.  

Descrierea stării de conservare (text liber): Biserica se află în stare relativ bună de conservare. 

Intervențiile neconforme făcute anterior la fundația din piatră și cărămidă, prin folosirea 

cimentului, a dus la degradarea lemnului din cauza umidității ascensionale. Fundația este 

decopertată în acest moment, dar s-au identificat friabilizarea cărămizilor, măcinarea 

tencuielii de rostuire. Degradări ale lemnului din cauza unei alte intervenții prin care a fost 

tencuită o îmbinare, provocând lemnului atac fungic.  

Pictura de pe peretele frontal al bisericii se mai conservă parțial. Din cauza umidității, bucăți 

mari de frescă s-au desprins. Acoperișul, din șiță,  prezintă degradări din cauza îmbătrânirii 

materialului, lipsă de material.  Decolorarea pigmenților, rețea de cracluri și lacune în stratul 

pictural care încă se mai păstrează.  Umiditatea în fundație  este cuprinsă între 3 % și 4,5 % pe 

peretele nordic. Lacune în fundație din cauza desprinderii cărămizilor ca urmare a măcinării 

tencuielii de rostuire. Lemnul prezintă fisuri longitudinale din cauza ciclurilor de contragere și 

gonflare și urme de atac xilofag, atât în exterior, cât și in interiorul clădirii.  

Biserica are nevoie de lucrări de restaurare întrucât este supusă riscului de pierdere totală a 

frescei exterioare. Degradările sunt evolutive.  

 

Foto: 
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Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 15.05.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției:  Biserica de lemn  „ Nașterea maicii Domnului” 

Nr. inventar (LMI):  AG-II-m-B - 13691 

Adresa:  Gănești, comuna Piteroșani   

Datare obiectiv: 1834 

Descriere (text liber):  

Monument de arhitectură care se remarcă prin funia mediană sculptată în relief. A fost 

construită pe cheltuiala Ecaterinei Drugănescu, proprietara moșiei Gănești, așa cum se 

menționează în pisanie.  În perioada 1877 – 1879 biserica s-a cercuit și tencuit, fiind o 

biserica construită din lemn.  În 1930 s-a prelungit cu amvon retras în plan, subdimensionat, 

în elevație, executat din scânduri de lemn de brad.  Pictura este diferențiată tehnic și stilistic . 

În altar este realizată în tempera, datează din 1879 și a fost execută de Gheorghe Belizarie, iar 

în tindă și pronaos este pictură în ulei, executată în 1930 de pictorul Gheorghe Zafiescu.  

  

Descrierea stării de conservare (text liber):  Biserica se află în proces de consolidare și 

renovare. La momentul examinării,  clădirea prezenta degradări la nivelul tencuielii – 

burdușiri, exfolieri, fisuri, eflorescențe de săruri, desprinderi de tencuială. Umiditatea 

ascensională  măsurată este 14,6% pe peretele nordic și 3% pe ceilalți pereți.  Atacuri 

biologice sub formă de mucegai. Urme de eflorescențe de săruri pe  tavanul naosului produse 

de infiltrații. Pictura prezintă degradări produse de depuneri aderente și neaderente, cracluri, 

rețea de fire de păianjen, decolorări ale pigmenților, lacune. Degradări la nivelul învelitoarei.   

    

    

Foto: 
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Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 23.07.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare 

 

Denumirea construcției:  Biserica "Schimbarea la față " 

Nr. inventar (LMI):  AG-II-m -B– 13501 

Adresa:  sat Bughea de Sus, comuna Bughea de Sus 

Datare obiectiv:  1892 

Descriere (text liber): A fost construită pe locul unei foste biserici de lemn în 1813 și refăcută 

integral în 1892. Pictura murală a fost executată de Petre Cazan și fiul său Iancu din 

Câmpulung Muscel în 1897, restaurată în 1975 de Gheorghe Mocanu. A fost reparată în 1932 

și 1966 și recent renovată.  

  

Descrierea stării de conservare (text liber) – Clădirea se află în stare bună de conservare . Nu 

prezintă degradări produse de umiditate ascensională sau infiltrații.  

    

Foto:  

                  

 

      

Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 23.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției:  Biserica " Sf Nicolae, Cuv Paraschiva, Sf Filofteia" 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13473 

Adresa: sat Bădești, comuna  Pietroșani  

Datare obiectiv:  1806 - 1902  

Descriere (text liber): A fost construită pe  locul unei biserici din lemn, înălțată în 1816, 

ctitorită de preotul Ion Serafimescu. Plan în formă de cruce, cu altar semicircular în interior și 

poligonal în exterior, pridvor înalt cu arcade semicirculare. A fost pictată în 1902 de pictorul 

polonez Valentin Blendovski și restaurată în 1996 de Ligia Irimescu  

Descrierea stării de conservare (text liber) : Biserica se află în stare de conservare bună, dar 

prezintă umiditate ascensională mare pe peretele nordic  - 7,5% și  2,6 % pe ceilalți pereți 

exteriori. Pictura exterioară  este ușor degradată prin decolorarea pigmenților, exfolieri de 

pictură. Tencuiala prezintă pe porțiuni reduse crăpături și rețea de fisuri. A fost înlocuită 

tâmplăria de lemn a ferestrelor cu tâmplărie termopan. A fost înlocuită podeaua de piatră cu 

șapă de ciment și parchet. În interior, pe suprafața inferioară a zidurilor au fost montate 

lambriuri de lemn de stejar în spatele cărora, din cauza umidității ascensionale se pot dezvolta 

fungi. La nivelul picturii există degradări mecanice produse prin ciocnire cu corpuri dure, 

zgârieturi. De asemenea au fost semnalate eflorescențe de săruri. În interior există șanț de 

evaporare a umidității din ziduri cu materiale absorbante. Nu au fost identificate degradări 

produse de infiltrații        

Foto: 

                  

Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 23.06.2020 
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Fișa de conservare monument 

 

Denumirea construcției:       Biserica "Sf. Nicolae " 

Nr. Inventar: AG-II-m-B-13761 

Denumirea localității de origine:  sat Piscani, comuna Dârmănești, jud Argeș  

Datare obiectiv  1773 

Descriere    

Biserica a fost construită în anul 1773, renovată și repictată în 1777 de Constantin Plângeanu. 

Au fost făcute recent lucrări de restaurare și renovare, s-au folosit materiale pe bază de 

ciment, tâmplăria de lemn a fost înlocuită cu tâmplărie de tip termopan. 

Descrierea stării de conservare –  Fundația realizată inițial din cărămidă și piatră a fost 

acoperită cu materiale pe bază de ciment care mențin o umiditate ascensională care depășește 

18% pe soclu și se situează între 3,8 și 4,5 pe toți pereții exteriori până la o înălțime de 1,4 

metri. Pe peretele nordic există degradări biologice – mușchi, mucegai și licheni, desprinderi 

de tencuială, rețea de mici fisuri în stratul de tencuială, degradări biologice produse de păsări. 

Cornișa se află în stare bună de conservare. Clădirea nu are sistem de evacuare a apelor și nu 

este înconjurată de trotuar.  

În interior fisuri de circa 5 mm  pe peretele sudic în zona ferestrelor  pe care au fost făcute 

intervenții neconforme, cu materiale  incompatibile pe bază de ciment.  Eflorescențe săruri pe  

stratul pictural din cauza umidității ascensionale, decolorarea pigmenților, rețea de fisuri pe 

tavanul cupolei și pe frescă  și eflorescențe săruri cauzate de infiltrații. Au fost efectuate 

renovări, consolidări și repictări. Au fost spălate picturile interioare, au fost realizate canale de 

evaporare a apei ascensionale  pe toată suprafața, prevăzute cu materiale absorbante.  
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Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 23.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare 

 

Denumirea construcției:  Biserica " Sf Treime" 

Nr. inventar (LMI):  AG-II-m-B- 13605 

Adresa: sat Corbi, com Corbi, jud Argeș  

Datare obiectiv-  1830 

Descriere (text liber):   

Descrierea: Biserica a fost ridicată la 1828 prin stăruința lui Ștefănica Frunzescu  și mai mulți 

ctitori locali, pe locul unei alte bisericuțe din lemn, din anul 1770, care arsese odată cu partea 

din sat căreia i se dăduse foc, in timpul unei epidemii de ciuma. A fost zugrăvită la îndemnul 

logofătului Biserica a fost avariata de cutremurele din 1838, 1840. 

Bolta de deasupra naosului se prelungește și în altar și este construită cu ajutorul nuielelor de 

alun. Este pardosită cu dale mari de  piatră lustruită. Pictura este realizată în tehnica fresco.  

Descrierea stării de conservare (text liber):  

Biserica se află în proces de consolidare, eliminarea surselor de umiditate. Ca stare de 

conservare în momentul analizei, biserica prezintă degradări la nivelul lemnului, produse de 

umiditate excesivă, tencuială măcinată, cărămidă friabilizată, rețea de plasă de păianjen pe 

cupola din naos, atacuri biologice – putregai, mușchi. La nivelul frescei există cruste ca 

rezultat al cristalizării sărurilor,  lacune, decolorări de pigmenți, săruri solubilizate, cracluri, 

rețea de fisuri în pereți, urme de infiltrații în tavan. Acoperișul din șiță de brad prezintă 

degradări cauzate de îmbătrânirea materialului, lipsă material. Stâlpii din pronaos  prezintă 

fisuri de circa 5 mm pe suprafețe extinse, urme de atac biologic, degradări mecanice (orificii 

de cuie), intervenții anterioare cu materiale neconforme care au dus la apariția tensiunilor 

între straturi și fisuri, depuneri aderente și neaderente.  

Foto: 
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Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 23.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției:  Biserica " Sf Treime " 

Nr. inventar (LMI):  AG-II-m-B- 13776 

Adresa: sat Retevoiești, com Pietroșani, Argeș  

Datare obiectiv- 1795 

Descriere (text liber):  A fost construită pe cheltuiala marelui stolnic Scarlat Drugănescu, 

proprietarul satului Retevoiești și a soției sale, Sultana. Planul bisericii este trilobat dublu, cu 

absinte semicirculare, la naos și pronaos, cu pridvor închis. Două turle sub formă hexagonală, 

construite din cărămidă, deasupra naosului și pronaosului, iar o altă cu secțiune pătrată ,cu 

acoperiș piramidal evazat, peste tindă. Decorațiuni exterioare – brâu alcătuit din trei toruri 

paralele, cu cornișă zimțată, firide în arc de cer și ciubuce. Pictura în frescă realizată în 1853,  

pe cheltuiala Zoiței Drugănescu, care este reprezentată pe peretele sudic, iar pe cel de vest 

este reprezentat Scarlat Drugănescu cu familia sa. Parțial, biserica a fost repictată în 1915.  

Descrierea stării de conservare (text liber): Biserica a fost renovată și restaurată și se află în 

stare bună de conservare. La măsurare, umiditatea din fundație și zidurile exterioare ajunge pe 

peretele nordic la 19,2 % din cauza materialelor pe bază de ciment folosite la renovare. Nu au 

apărut încă atacuri biologice și nici degradări cauzate de sărurile care solubilizează la 

suprafața peretelui. Acoperișul a fost refăcut și nu prezintă degradări. În interior, pictura 

murală originală se mai păstrează fragmentar. Umiditate ascensională ridicată și în pereții 

interiori, cu urme de eflorescențe. Biserica nu prezintă riscuri, dar are nevoie de expertiză 

pentru realizarea unui sistem eficient de eliminare a surselor de umiditate ascensională.  

Foto: 

                  

Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 23.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției:  Biserica "Sf Voievozi " 

Nr. inventar (LMI):  AG-II-m-B- 13790 

Adresa: sat Pârâiești, com Corbi, jud Argeș  

Datare obiectiv-  1816 

Descriere (text liber) –  Biserica a fost construită în 1816 de săteni cu ajutorul lui Scarlat, 

vătaful Plaiului Nucșoara. Biserica prezintă un plan dreptunghiular, pridvor închis, cu arcade 

semicirculare sprijinite pe coloane și stâlpi de colț. Decorul exterior este format dintr-un tor 

supraînălțat, dublat, în partea superioară de un rând de cărămizi sub formă de dinți de 

fierăstrău. Pictura originală se mai păstrează fragmentat, fiind repictată în 1912 de pictorul Ion 

Dogărescu din Rucăr.   

Biserica a fost renovată, se află în stare bună de conservare. Prezintă exfolieri de tencuială din 

cauza umidității ascensionale și a acțiunii vântului, tencuială măcinată ca urmare a tensiunilor 

dintre straturile de material aplicate la renovare, crăpături și fisuri în stratul de tencuială și 

pierdere de material. Suprafețe mici sunt atacate de mușchi. Acoperișul a fost refăcut. În 

interior, degradări ale pigmenților din cauza umidității ascensionale, eflorescențe pe cupolă 

din cauza infiltrațiilor, lacune ale stratului pictural, depuneri neaderente și mici fisuri.  

Foto:  

               

         

Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 23.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare 

 

Denumirea construcției:  Mânăstirea "Tăierea Capului Sf Ioan Botezătorul" 

Nr. inventar (LMI): , AG-II-a-A-13849, AG-II-m- A- 13849.1, A G-II-m-A-13849.02, AG-II-

a-A-13849, 

Adresa: sat  Vlădeștii de Sus, com Vlădești  

Datare obiectiv: 1656 

Descriere (text liber): Ctitoria boierului Pârvu Vlădescu. În anul 1656, marele vistiernic Pârvu 

Vlădescu a ridicat, pe moșia sa Vlădești, o biserică închinată praznicului ”Tăierea Capului 

Sfântului Ioan Botezătorul”. Ctitorul a fost înmormântat în pronaosul bisericii, în anul 1658.  

Din casele boierilor Vlădescu, aflate în imediata apropiere a bisericii, se mai păstrează  doar 

ruinele unei construcții compacte, posibil ale fostei cule, datată în secolul al XVII-lea. 

 Zidăria este mixtă: piatră și cărămidă. Monumentala biserică a boierilor Vlădescu, aflată în 

imediata vecinătate, reprezintă un minunat exemplu de arhitectură medievală muntenească. La 

exterior se păstrează decorul alcătuit din bumbi de ceramică glazurată, după modelul Bisericii 

Stelea din Târgoviște. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Biserica se află într-un stadiu avansat de degradare cu fisuri care străbat pereţii şi cupola 

bisericii ca urmare a alunecărilor de teren. Umiditate ascensională care ajunge pe latura 

nordică până la 19,1% , cu suprafeţe întinse acoperite cu săruri cristalizate, atac fungic , 

mucegaiuri verzi şi negre, măcinarea tencuielilor şi a cărămizilor prin acţiunea umidităţii 

ascensionale şi a vântului.  Pictura murală este acoperită cu depuneri  aderente şi neaderente 

precum şi cu săruri cristalizate. În biserica a avut loc şi un incendiu care a determinat 

acoperirea cu funingine a picturii murale. Au fost făcute încercări de consolidare a bisericii, 

neconforme şi cu materiale incompatibile, ciment, care au dus la apariţia tensiunilor şi a 

pierderilor de pictură murală, dar şi crăpături în ziduri . Din cauza alunecărilor de teren, au 

apărut fisuri care întreg interiorul clădirii, cu desprinderi de zid. S-a încercat consolidarea 

terenului prin realizarea unui dig de protecție.  Lemnul este atacat de fungi şi insecte xilofage, 

pe fundaţie şi pereţi s-au dezvoltat muşchi şi licheni.  Pictura murală de pe cupola bisericii 

este acoperită cu depuneri şi cu săruri cristalizate  în urma ciclurilor repetate de îngheţ 

dezgheţ a apei provenită din infiltraţii.  S-au format deja cruste de săruri.  Acoperișul prezintă 

degradări, desprinderi de material.  Desprinderi de material la cornișă, suprafețe extinse cu 

fisuri, lacune în stratul pictural. Clădirea  este degradată cu risc mediu de colaps din caua 

fisurilor mari care afectează structura de rezistență. Umiditatea excesivă din fundații și ziduri 
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se manifestă  până la  o înălțime de 1,9 metri și se înregistrează pe toate părțile clădirii. 

Podeaua realizată din piatră prezintă măcinarea materialului de rostuire, desprinderi și  atac 

biologic.  

Biserica necesită lucrări de consolidare și restaurare întrucât este în risc de a se pierde părți 

importante din clădire și din pictura murală.  

 

Foto: 

          

 

 

 

Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 23.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției:  Biserica " Sf Gheorghe și Sf Nicolae" 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B- 13768 

Adresa: sat Purcăreni, comuna  Micești  

Datare obiectiv:  1779 

Descriere (text liber): Este ctitorită de boierii Râmniceanu, care se află înmormântați în 

cimitirul parohial. Plan dreptunghiular cu absintă poligonală, cu pridvor adăugat ulterior. 

Decorul este compus din brâu și cornișă zimțată. Au fost efectuate mai multe intervenții  la 

acoperiș, a fost retencuit interiorul și exteriorul   

Descrierea stării de conservare (text liber): Construcția prezintă o serie de degradări la nivelul 

pridvorului produse de umiditatea ascensională – burdușirea tencuielii, fisuri, mucegai.  

Decolorarea pigmenților la pictura de pe peretele exterior frontal, pierderea  adeziunii și 

coeziunii stratului de culoare. Umiditate ascensională ridicată, în special pe peretele nordic, 

urme de săruri în tencuială. Starea de conservare este relativ bună, monumentul nefiind pus în 

pericol, cu excepția  frescelor care prezintă lacune. Acoperișul prezintă urme de degradare 

determinate de îmbătrânirea materialului și există degradări produse de infiltrații la nivelul 

părții superioare a zidurilor interioare.  

Foto: 
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Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 23.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției:  Căminul Cultural 

Nr. inventar (LMI):  AG-II-m-B-13793 

Adresa: sat Stănești, com Corbi, jud Argeș  

Datare obiectiv-  1934  

Descriere (text liber) –   

Căminul Cultural din satul Stănești, com Corbi a fost construit între anii 1934 și 1936 și are la 

baza arhitectura tradițională mușceleană.  

Descrierea stării de conservare (text liber) –   

Căminul a fost restaurat și se află în stare bună de conservare. Umiditatea ascensională este 

încă prezentă în fundație și pe ziduri pe o înălțime de 40 de centimetri, în special pe latura 

nordică, acolo unde apar și atacuri fungice – mucegai, pe suprafețe mici. Mai apar mici 

exfolieri de tencuială şi  pierdere de material din fundaţie, cel mai probabil ca urmare a unui 

act de vandalism.  

 

Foto: 

             

         

Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 23.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare 

 

Denumirea construcției:  Casa Agripina Constantinescu  

Nr. inventar (LMI):  AG-II-m-B-13477 

Adresa: sat  Valea Mare Bratia, com Bălilești, Argeș  

Datare obiectiv: mijlocul sec XIX 

Descriere (text liber): Casa Agripina este reprezentativă pentru stilul arhitectonic tradițional 

muntenesc. De formă dreptunghiulară, cu pridvor și cu elemente artistice specifice arhitecturii 

rurale muntenești din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Clădirea se află în domeniul privat. Starea de conservare este foarte bună. Proprietarul a 

efectuat lucrări de consolidare și restaurare cu materiale compatibile cu cele originale. Nu a 

fost schimbată arhitectura, elementele construite, materialele din care a fost construită.  A fost 

schimbat acoperișul cu păstrarea elementelor – șiță, care a fost tratată cu ulei ars pentru a fi 

ferită de atacuri biologice. Nu existe urme de infiltrații sau umiditate ascensională, nu există 

atac biologic. Interiorul este în stare bună de conservare, fiind renovat cu materiale 

compatibile. Podeaua a fost înlocuită cu podea de scândură de lemn de brad. Starea de 

conservare este foarte bună și nu necesită intervenții.  

 

Foto: 

                          

Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 23.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției:  Casa de vânătoare  

Nr. inventar (LMI):  AG-II-m -B – 13470 

Adresa:  sat Argeșelu, comuna Mărăcineni  

Datare obiectiv:  1875 

Descriere (text liber):  

Casa de vânătoare, numită de Istrate Micescu " Casa Muzelor" a fost construită după planurile 

proprietarului de  o echipă formată din meșterul local Gh.Ungureanu, sculptorul Jurcă și 

tâmplarul Gaspar. Casa de vânătoare avea șemineurile originale ale lui Ruffer, etaj cu terasă și 

mansardă  

Descrierea stării de conservare (text liber):   Casa de vânătoare se află în stare relativ bună de 

conservare deși este sub risc, având în vedere că are toate ușile deschise și poate fi 

vandalizată. Umiditatea ascensională este de 12,3% pe peretele nordic, au fost identificate 

infiltrații și umiditate ascensională care au provocat degradări la nivelul tencuielilor, până la 

desprinderi și exfoliații.    

Foto:  
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Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 23.06.2020 

 

 

 

 

 

M
uzeul Golesti



393 
 

Fișă de constatare a stării de conservare 

 

Denumirea construcției:  Casa "dr Victor Mărtoiu " 

Nr. inventar (LMI):  AG-II-m-B-13794 

Adresa: sat Stănești, com Corbi, jud Argeș  

Datare obiectiv-  înc. Sec XX 

Descriere (text liber): Victor Mărtoiu s-a născut în 1912, la Stănești, Argeș.  Este autorul unor 

studii referitoare la tehnica chirurgicală laparoscopică, profesor doctor la Universitatea de 

Medicină din Cluj. 

Tot lui i se datorează procesul inovator cu privire la operarea prolapsului anorectal la adulți.  

Casa de la Stănești este construită în stil neoromânesc , cu ornamentică pe pereții frontali.  

Descrierea stării de conservare (text liber) – Casa  prezintă degradări la nivelul coloanelor, 

care sunt fisurate și cu risc de prăbușire, cel mai probabil din cauza mișcărilor de teren, 

prezintă umiditate ascensională excesivă pe toți pereții, cuprinsă între 3,2% pe zona însorită și 

ajungând până la 5,4% pe peretele nordic, la o înălțime de 50 de centimetri. Fundația a fost 

renovată, dar s-au folosit materiale neconforme, care reprezintă surse de umiditate, sistemul 

de colectare ape meteorice este degradat și realizat impropriu ceea ce permite apariție 

infiltrațiilor. Pe partea inferioară a pereților exterior există atac biologic, mușchi și mucegai. 

Tencuiala din rosturi este măcinată, degradări la nivelul decorațiunilor cu pierdere de 

material. Acoperișul este în stare bună de conservare. La nivelul zidăriei s-a dezvoltat o rețea 

de fisuri. Pe coloane sunt urme de săruri din umiditate, tencuiala măcinată, risc de pierdere de 

decorațiuni. Scara de acces, realizată din piatră șlefuită, prezintă fisuri.  

Foto:  
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Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 23.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției:  Casa Felicia Proca 

Nr. inventar (LMI):  AG-II-m-B-13673 

Adresa: sat  Domneștii de Sus , com Domnești, Argeș  

Datare obiectiv-  sf. sec XIX 

Descriere (text liber):  Casa se află la drumul principal spre Câmpulung Muscel. Este 

construită cu un etaj și fundaţie înaltă specifică  zonei Câmpulung Muscel. Are un brâu 

ornamental la cornişă.  

Descrierea stării de conservare (text liber):  Casa se află în stare bună de conservare. Nu s-au 

semnalat degradări produse de umiditate ascensională sau infiltrații și nici degradări 

biologice. 

 

Foto: 

                         

          

          

Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 23.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției:  Casa "Gheorghe Popescu " 

Nr. inventar (LMI):  AG-II-m-B-13676 

Adresa: sat Poinărei, com Corbi, jud Argeș  

Datare obiectiv-  1934 

Descriere (text liber): Gheorghe Popescu este considerat învățătorul martir din satul Poinărei. 

S-a născut și a trăit la Poinărei și a fost coordonatorul rețelei de susținere a partizanilor, 

împreună cu întreaga sa familie. Gheorghe Popescu a fost învățător și director al școlii din 

localitate.  

În prezent, casa înv. Gheorghe Popescu se află în proprietatea urmașilor săi, nu este locuită.  

Descrierea stării de conservare (text liber):  Casa se află în stare bună de conservare, dar se 

manifestă un debut al degradărilor cauzate în special de umiditate, care ajunge la 4,5% pe 

peretele nordic, la o înălțime de 60 cm . Au apărut fenomene de măcinare a tencuielii și de 

desprindere de pe clădire, pe alocuri friabilizarea cărămizilor, eflorescențe saline. Acoperișul 

a fost refăcut, dar coșul de fum prezintă degradări care favorizează infiltrațiile. Lemnul de la 

prispă se află în stare bună de conservare. Podeaua prispei este tot din lemn și nu prezintă 

decât depuneri neaderente și aderente, precum și degradări produse de umiditate. Cornișa în 

stare bună de conservare.  

Foto: 

                               

 

Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 23.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției:  Casa Ion Hirică  

Nr. inventar (LMI):  AG-II-m-B-13676 

Adresa: sat  Domnești, com Domnești, Argeș  

Datare obiectiv-  1806  

Descriere (text liber):  

Descrierea stării de conservare (text liber): Clădirea nu mai există. A fost distrusă în urma 

unui incendiu și în prezent, pe locul ei, se află o construcție din bolțari de ciment.  

 

Foto: 

               

          

Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 23.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției:  Casa Șuțu  

Nr. inventar (LMI):  AG-II-m-B-13674 

Adresa: sat  Domnești, com Domnești, Argeș  

Datare obiectiv-  1930 

Descriere (text liber):  

Descrierea stării de conservare (text liber):   Clădirea se află în stare bună de conservare, fiind 

renovată și consolidată. Prezintă umiditate ascensională de 3,5% până la o înălțime de 40 cm, 

mici lacune în tencuială. Nu s-au constatat degradări vizibile cauzate de infiltrații sau 

umiditate ascensională. Sunt în stare bună de conservare toate elementele decorative.  

Foto: 

                                

 

          

Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 23.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica “Cuvioasa Paraschiva” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13716 

Adresa: sat Lăicăi, comuna Cetățeni, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1793 – 1797   

Descriere: Edificată de către preoții: Constantin Negraru, Ivan Cernat, Diacon Șerb, în anul 

1797. Renovată în 1846, când i s-a adăugat pridvorul. În 1960  a fost restaurată de Direcția 

Monumentelor Istorice: desființarea turlei și redeschiderea arcadelor pridvorului. Are un plan 

dreptunghiular, cu absida altarului decroșată, semicirculară la interior și poligonală la exterior. 

Pridvor deschis, cu arcade în plin cintru. Pictura murală originală executată în 1797, se mai 

păstrează fragmentar, sub pictura refăcută de Avram, Anghel, Sachelarie, în 1846; reînnoită în 

anii 1988-1989. 

 

Descrierea stării de conservare: Stare de conservare bună. 

  

    

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 23.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Schitul “Negru Vodă”, Biserică rupestră 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-A-13594.01 

Adresa: sat Cetățeni, comuna Cetățeni, județul Argeș  

Datare obiectiv: sec. XIV 

Descriere: Biserică rupestră, datând din secolul al XIV-lea.  Amenajată într-o peșteră naturală, 

cu o turlă de lemn, servind drept clopotniță, este atribuită  familiei domnitorilor Basarabi. 

Accesul se face printr-un mic pridvor de lemn. Compartimentată, conform ritului ortodox: 

pronaos, naos și altar. Restaurată în anii 1915-1916, cu ajutorul preotului Gheorghe Moisescu 

din Câmpulung. Se observă existența a trei straturi de pictură: inițială – efectuată la o dată 

incertă; pictura mediană – din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea; a treia pictură – 1859. 

În altar se conservă fragmente din pictura murală originală. 

Descrierea stării de conservare: Stare de conservare medie. 

       

Foto: 

 

 

 

Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 23.06.2020 

 

 

 

M
uzeul Golesti



401 
 

Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica “Sf. Împărați” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13765 

Adresa: sat Podu Dâmboviței, comuna Dâmbovicioara, județul Argeș  

Datare obiectiv: cca. 1953 

Descriere:    

Construită în perioada anilor 1944-1953, pe terenul donat de Ion și Ecaterina Ochi, cu ajutorul 

financiar al Prefecturii Mușcel. Clopotnița a fost definitivată în 1969, după un proiect de arh. 

D. Ionescu Berechet. Pictura murală interioară a fost realizată de Ion Dogărescu din Rucăr. 

Are un iconostas de lemn foarte frumos, case separă naosul de altar. 

Descrierea stării de conservare: Stare bună de conservare. 

Foto: 

 

 

 

 

Fișă întocmită de: Nicoleta Pascu 

Data: 06.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica de lemn „Sf. Gheorghe” a schitului Dragoslavele 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-A-13679 

Adresa: sat Dragoslavele, comuna Dragoslavele, județul Argeș  

Datare obiectiv: sf. sec. XVII, strămutată în 1949, din Maramureș 

Descriere:    

Strămutată din Borșa-Maramureș, inițial  la Liceul Militar din Predeal, și ulterior, în 1949, pe 

amplasamentul actual. Biserica prezintă un plan rectangular, cu absidă poligonală decroșată și 

pridvor dezvoltat, pe latura sudică, precum și un antepridvor prevăzut cu doi stâlpi frontali – 

în fața intrării principale. În forma originală, construcția nu avea antepridvor și soclu 

supraînălțat, element constructiv condiționat de teren. Deasupra pronaosului are o turlă 

patrulateră, învelită cu șindrilă și surmontată de un foișor cu balustradă și arcade traforate; 

acoperișul are forma unui coif piramidal. 

Prezintă decorații în lemn: torsadă, rozete, pomul vieții, crestături pe contrafișe, traforuri. 

Pictura în tempera fără liant, executată pe un suport subțire de var stins, aplicat pe lemn, sau 

pe fâșii de pânză maruflată, la interstițiile bârnelor, acoperă, în interior, întreaga suprafață a 

pereților și a bolții. 

Descrierea stării de conservare: Stare bună de conservare. Șiță deteriorată pe suprafețe mici și 

pe coamă. 

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Nicoleta Pascu 

Data: 06.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica ”Înălțarea Domnului” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-A-13678 

Adresa: str. Valea Caselor, nr. 557, Suseni, comuna Dragoslavele, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1745  

Descriere: ctitorită în anul 1745, de către Hristea, Sterie, Alexandra, Ilie, Duca, Despa, 

Chirca, Maria și alți enoriași, biserica a fost modificată radical: înălțarea zidurilor, adăugarea 

pridvorului și a arcadelor laterale, în 1880-1881. Are planul trilobat, cu abside laterale 

poligonale în exterior și semicirculare la interior; pridvor închis. În 1881, biserica a fost 

pictată în tempera – interior, și frescă – la exterior. Pictura a mai fost restaurată în anul 1969. 

În timpul Primului Război Mondial, biserica a fost utilizată ca lagăr pentru prizonierii români, 

de către ocupanții germani. 

Descrierea stării de conservare: Stare foarte bună de conservare.  

    

Foto: 

 

 

 

Fișă întocmită de: Nicoleta Pascu 

Data: 06.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Casa Catrinescu 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13681 

Adresa:  str. Valea Caselor nr. 572, sat Dragoslavele, comuna Dragoslavele, județul Argeș

  

Datare obiectiv: 1848, renovată 1942  

Descriere:    

Construcție etajată, monumentală, sub raport arhitectural, pentru mediul rural din acea 

perioadă, cu sacnasiu la parter, cu vedere stradală și sală la etaj, de forme poligonale regulate. 

Descrierea stării de conservare: Stare bună de conservare.  

    

Foto: 

 

 

 

Fișă întocmită de: Nicoleta Pascu 

Data: 06.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Școală 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13683 

Adresa: șoseaua Brașovului, nr. 221, Joseni, comuna Dragoslavele, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1886  

Descriere:    

Construcție etajată, monumentală, sub raport arhitectural, pentru mediul rural din acea 

perioadă, are pe fațada principală citate din C.A. Rosetti, cu semnificații instructiv-educative: 

„Vioește și vei putea!” etc. Din 1892 a funcționat și o școală de fete aici; s-a înființat o 

bibliotecă școlară. 

Descrierea stării de conservare: Stare bună de conservare.  

    

Foto: 

 

 

 

Fișă întocmită de: Nicoleta Pascu 

Data: 06.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica „Adormirea Maicii Domnului” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-A-13677 

Adresa: Șoseaua Brașovului, nr. 587, Joseni, comuna Dragoslavele, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1661  

Descriere: Zidită de domnitorul Grigore Ghica, cu hramul Uspenie Bogorodițe. În forma 

actuală, biserica reprezintă etapa restaurării integrale efectuată în perioada 1892-1894, sub 

coordonarea arh. Cristofi Cerchez.  Restaurarea a constat în: desființarea zidului despărțitor 

dintre naos și pronaos, construirea unui cafas pentru cor, pardosirea cu lespezi de piatră, 

lărgirea ferestrelor, acoperirea cu bală, construirea turnulețelor pe cele patru contraforturi, 

executarea unor ornamente exterioare din zidărie: brâu, firide, medalioane. Reparații 

ulterioare: 1938, 1954 – la sugestia arh. Duiliu Marcus-a construit un caldarâm perimetral din 

piatră, la cota de 0,8 adâncime, pentru înlăturarea igrasiei. Biserica are un plan 

dreptunghiular, cu absida poligonală decroșată și turlă-clopotniță masivă, pe trei niveluri: 

parter, camera intermediară și camera clopotelor. Din vechea pictură se conservă tablourile 

votive, restul registrului iconografic fiind pictat în ulei, în stil neobizantin, în perioada 1929-

1930. 

Descrierea stării de conservare: Stare medie de conservare; umiditate ascensională, deteriorări 

temei. 

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Nicoleta Pascu 

Data: 06.10.2020 

M
uzeul Golesti



407 
 

Fișa de conservare monument 

 

Denumirea construcției:   Ansamblul bisericii "Sfinții Voievozi" 

Nr. Inventar – AG-II-a- B - 13751 

Adresa: Sat Negreni, com. Dârmănești, Argeș  

Datare obiectiv: 1798 

Istoric – Biserica a fost construită în anul 1798 prin strădania lui Barbu Belu. Primele lucrări 

de restaurare au fost realizate în anul 1960. Nu există date cu privire la eventuale incendii, dar  

construcția a trecut peste mai multe cutremure  

Descrierea stării de conservare: Fundația a fost dezvelită pentru  reducerea umidității 

ascensionale care a măcinat tencuiala, cărămizi friabilizate, intervenții necorespunzătoare cu 

materiale incompatibile cu cele de bază, materiale pe bază de ciment.  

În interior  există urme de eflorescența sărurilor din cauza umidității ascensionale, degradări 

mecanice ciobituri în tencuială cu pierdere de strat pictural, eflorescențe săruri  pe tavanele 

cupolelor din cauza infiltrațiilor,  pierderea stratului pictural prin măcinarea tencuielilor. 

Podeaua este realizată din piatră șlefuită cu mici degradări ale materialului de rostuire. 

Repictări pe peretele exterior al bisericii. Cornișa în stare bună de conservare, fără degradări 

ale ornamentului. Învelitoarea prezintă mici degradări produse de îmbătrânirea materialului 

lemnos, turnurile sunt îmbrăcate în tablă și acoperite cu tablă care nu prezintă degradări.  

Prezintă atac biologic – mucegaiuri negre pe  peretele interior  din partea de nord.  
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Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 21.07.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Casa Gheorghe (Ghică) Duţescu 

Nr. inventar (LMI): AG -II - m - B -13489 

Adresa: Adresa: comuna Boteni, strada Boteni, nr. 333, județul Argeş 

Datare obiectiv: înc. sec. XX  

Descriere (text liber):     

Monumentul reprezintă o casă tradițională specifică pentru zona Muscel. Casa este edificată la 

sfârșitul secolului al XIX-lea și prezintă, sub raport arhitectural, un model de construcție de 

locuit tipică zonei, relevând prin structura sa, ponderea unei ocupații tradiționale, care a 

determinat afectarea unor spații speciale destinate depozitării produselor pomicole. Este o 

casă cu nivel, specific zonei, nivelul inferior fiind destinat, în general, păstrării produselor 

pomicole,amplă ca dimensiuni. Clădirea  are două încăperi despărţite de o tindă și o sală 

deschisă, dispusă pe două laturi cu o amplă ornamentație în stucatură, modalitate decorativă 

ce conferă o evidentă notă de particularizare a locuințelor țărănești edificate în prima parte a 

secolului al XX-lea. În momentul actual casa găzduiește muzeul satului prof. Ion Chelcea. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este bună, microclimatul din interior fiind unul stabil. Nu prezintă 

deformații; elementele de îmbinare nu sunt degradate, masa lemnoasă este în stare bună; nu 

este prezent atac biologic; carențele sunt nesemnificative. Clădirea nu prezintă infiltrații, fisuri 

sau alte degradări specifice monumentelor aflate in aer liber. 

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13853 

Adresa: sat VOROVENI; comuna DAVIDEŞTI, Județul : Argeș. 

Datare obiectiv: 1846  

Descriere: 

Biserica este realizată din lemn, are planul dreptunghiular, cu absidă poligonală nedecroșată, 

prezintă pe latura vestic pridvor deschis, adăugat în 1937,  acesta este susținut de coloane din 

cărămidă. În structura construcției ridicate la 1826, de obștea satului a fost utilizat și material 

lemnos  ce provenea de la o biserică anterioară, martoră fiind una dintre grinzi pe care scrie: 

,,leat 7243 dec.25 = 1734. Pictura este realizată în frescă în anul 1846. Biserica a fost reparată 

în repetate rânduri: 1966 – repararea acoperișului, 1972 consolidarea fundației și recent 

refacerea turlei de pe pronaos.  

Descrierea stării de conservare: 

Starea de conservare este medie. Pe mai multe porțiuni ale temeliei prezintă fisuri 

semnificative, vizibilitatea materialelor constitutive din temelie, multe fisuri atât în pereții 

exteriori cât și în interior, pictura este deteriorată, din interior se poate vedea elementele 

constitutive ale tavanului, pridvorul are tavanul degradat. Umiditatea este ridicată în interior 

(78%) și poate atrage atacul biologic. 

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Conacul Periețeanu 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13601.01 

Adresa: sat. CONȚEȘTI , Comuna DAVIDEȘTI , Județul : Argeș. 

Datare obiectiv: 1869, refăcut 1939  

Descriere :   

Este o construcție de tip fortificație , cu două niveluri preluând în structura sa, elemente de 

arhitectură tradițională zonală. Are pridvor dispus pe fațadă principală. Conacul a fost refăcut 

parțial, după incendiul din 2013.  

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este medie. Nu prezintă degradări semnificative, tâmplăria ferestrelor  de 

pe fațada nord vest, este afectată, elementele de îmbinare nu sunt degradate, masa lemnoasă 

este în stare bună, se pot observa degradări ale fațadei principale, posibil afectate de incendiul 

din 2013. Acoperișul este refăcut. 

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Zid de incintă 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13601.03 

Adresa: sat. CONȚEȘTI , Comuna DAVIDEȘTI , Județul : Argeș. 

Datare obiectiv: 1869, refăcut 1939  

Descriere :  

În prezent zidul de incintă nu mai există, pe latura de nord vest se observă un zid de 

dimensiuni reduse, în apropierea conacului, restul proprietății fiind înconjurat de un gard 

simplu , din plasa de fier. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Foto 

              

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Anexe 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13601.02 

Adresa: sat. CONȚEȘTI , Comuna DAVIDEȘTI , Județul : Argeș. 

Datare obiectiv: 1869, refăcut 1939  

Descriere :  

În prezent anexele nu mai există. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Foto 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica "Înălţarea Maicii Domnului” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13664 

Adresa: sat DAVIDEŞTI; comuna DAVIDEŞTI, Județul : Argeș. 

Datare obiectiv: 1794  

Descriere : 

Biserica a fost construită în perioada 1777-1794, este realizată din zid masiv din cărămidă, 

gros de cca.1 m. A fost construită de obștea satului Davidești prin efortul preotului Gheorghe 

Busuiocescu. Construcția prezintă un plan trilobat, absida altarului pentagonală având un 

dublu decroș, iar absidele laterale trei laturi. Decorul exterior este format din brâu în formă de 

tor simplu și cornișă zimțată. Pictura murală datează din 1832. Acoperișul este realizat din 

șiță.  

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este bună, biserica prezintă stabilitate și siguranță în valorificare. 

Prezintă mici fisuri la nivelul turlei, și vegetație pe mai multe zone ale acoperișului. Edificiul 

nu prezintă fisuri semnificative sau umiditate ascensională. 

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Casa Ion Matei 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13734 

Adresa:………  , Județul : Argeș. 

Datare obiectiv: înc. sec. XX 

Descriere (text liber):   

Casa reprezintă in model de arhitectură tradițională caracteristică secolului al XX-lea.  Casa 

prezenta două niveluri: parterul format din pivniță folosită ca spațiu pentru depozitarea 

produselor agricole. Etajul avea un plan compus format din două camere, accesul, separat, 

realizându-se din sala închisa, dispusă pe fațada principală a casei. Accesul la etaj se făcea 

prin intermediul unei scări interioare, laterale. Casa a suferit transformări recente și majore și 

nu a respectat arhitectura originală a casei. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este bună. Casa a fost refăcută nerespectând arhitectura originală. 

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Casa cu prăvălie Mircea Victor 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13666 

Adresa: sat DAVIDEŞTI; comuna DAVIDEŞTI, Județul : Argeș. 

Datare obiectiv: sec. XX  

Descriere   

Casa reprezintă in model de arhitectură tradițională caracteristică secolului al XX-lea. 

Totodată, monumentul reprezintă un exemplu de îmbinare a elementelor de arhitectură rurală 

și urbană. Planul casei este dreptunghiular și are două nivele: parter și etaj. Parterul este 

ocupat de o prăvălie iar etajul cu spații pentru locuit. Acoperișul este în două pante (ape), din 

tablă. Fațada este împărțită în două registre de un brâu, în trepte. El marchează totodată limita 

dintre etaj și parter. Registrul inferior al fațadei prezintă un decor simplu, respectiv ferestrele 

sunt încadrate de chenare drepte realizate din tencuială. Registrul superior, fațada etajului este 

încadrată de doi pilaștri cu capiteluri, amplasați la colțuri. Ferestrele au frontoane. Registrul 

decorativ al cornișei se compune din mici panouri cu motive realizate în stuc.  

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este medie. Casa prezintă stabilitate și capacitate funcțională bună. 

Prezintă degradări ale fațadei, fisuri  la elementele de îmbinare, ornamentele sunt degradate, 

se pot observa halouri de umiditate, lipsa tencuielii duce la vizibilitatea materialelor 

constitutive pe suprafața mai multor pereți care în timp  va produce degradări majore. 

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Conac C.A Vlădescu 

Nr. inventar (LMI): AG -II - m - B -13725.01 

Adresa:  sat LUCIENI; comuna HÂRTIEŞTI, Județul : Argeș. 

Datare obiectiv: 1898 - 1900  

Descriere:  

A fost construit in jurul anilor 1898 - 1900 (secolul XIX) de către boierul C. A. Vlădescu. 

Acesta îl va lăsa moștenire descendenților care l-au folosit până în martie 1949, când a 

intervenit naționalizarea averilor. Construcția are o suprafață de aproximativ 400mp, cu 23 

camere mai mici (camerele îngrijitorilor) și mai mari, saloane, foișor, pridvoare, capela de 

rugăciuni, beci foarte bine consolidat, camerele de la parter prezintă cu bolți din cărămidă 

despărțite de traverse late. Accesul în conac se făcea prin trei intrări poziționate pe trei laturi, 

cu scări separate. 

 Descrierea stării de conservare: 

Starea de conservare este foarte rea. Construcția prezintă degradări majore la subansamble 

importante, acoperișul este prăbușit peste una dintre camerele conacului iar în anumite zone 

acoperișul nu mai există. Clădirea este înclinată, zidurile sunt foarte afectate, fațadele 

conacului sunt inexistente pe mai multe suprafețe, în interior au început să apară vegetație 

(copaci crescuți). Atât elementele constructive esențiale cât și îmbinările sunt compromise, 

conacul se află în risc de colaps. Sunt necesare măsuri de stopare și remediere imediată a 

degradărilor. 

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Parcul conacului C.A Vlădescu 

Nr. inventar (LMI): AG -II - m - B -13725.02 

Adresa:  sat LUCIENI; comuna HÂRTIEŞTI, Județul : Argeș. 

Datare obiectiv: 1898 - 1900  

Descriere:  

În prezent parcul conacului C.A. Vlădescu este reprezentat de o pajiște liberă, nu există gard 

care să delimiteze, animalele sătenilor se plimbă în voie. 

Descrierea stării de conservare: 

 

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Împrejmuire cu poartă conacului C.A Vlădescu 

Nr. inventar (LMI): AG -II - m - B -13725.03 

Adresa:  sat LUCIENI; comuna HÂRTIEŞTI, Județul : Argeș. 

Datare obiectiv: 1898 - 1900  

Descriere:  

În prezent conacul C.A. Vlădescu nu este împrejmuit, din porțile conacului se mai păstrează 

zidurile dispuse paralel. 

Descrierea stării de conservare: 

Starea de conservare este foarte rea. Sunt afectate elementele constitutive, ale zidurilor, 

tencuiala nu mai există pe o suprafață foarte mare, poarta nu mai există. Sunt necesare măsuri 

de stopare și remediere imediată a degradărilor. 

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Conacul Jean Vlădescu  

Nr. inventar (LMI): AG -II - m - B -13726.01 

Adresa: sat LUCIENI; comuna HÂRTIEŞTI, Județul Argeș. 

Datare obiectiv: 1926  

Descriere (text liber):   

Conacul reprezintă sub raport arhitectural, tipul de construcție monumentală prin proporții, 

prezentând prin spațiul ambiental, special amenajat, aspectul unui conac boieresc autentic 

caracteristic începutului de secol XX.  

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este medie. Conacul prezintă degradări pe mai multe zone ale fațadelor, 

acoperișul este afectat, se pot observa degradări și la stâlpii decorativi. Necesită măsuri de 

stopare locală a degradărilor prin mijloace curente. 

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Anexele conacului Jean Vlădescu  

Nr. inventar (LMI): AG -II - m - B -13726.03 

Adresa: sat LUCIENI; comuna HÂRTIEŞTI, Județul Argeș. 

Datare obiectiv: 1926  

Descriere :   

În prezent nu mai există anexe ale conacului.  

Descrierea stării de conservare  

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Incintă   

Nr. inventar (LMI): AG -II - m - B -13726.04 

Adresa: sat LUCIENI; comuna HÂRTIEŞTI, Județul Argeș. 

Datare obiectiv: 1926  

Descriere (text liber):   

În prezent nu mai există o incintă a conacului și nici ruine ale unei porți, există un gard din 

sârmă ghimpată, și el deteriorat. Se pot observa ruinele ale unui posibil gard, acoperite de 

vegetație, pe latura stradală.  

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este foarte rea, există risc de colaps total, iar ruinele împrejmuirii să 

dispară în totalitate. 

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Parcul conacului Jean Vlădescu 

Nr. inventar (LMI): AG -II - m - B -13726.02 

Adresa:  sat LUCIENI; comuna HÂRTIEŞTI, Județul : Argeș. 

Datare obiectiv: 1926  

Descriere:  

În prezent parcul conacului Jean Vlădescu este reprezentat de pajiște necurățată și 

neamenajată. 

Descrierea stării de conservare: 

Starea de conservare este rea. Nu există elemente care să păstreze memoria fostului parc. 

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 

 

 

 

 

 

M
uzeul Golesti



424 
 

Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica "Sf. Nicolae” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13703 

Adresa: sat HÂRTIEŞTI; comuna HÂRTIEŞTI,, Județul : Argeș. 

Datare obiectiv: 1833  

Descriere: 

Biserica a început să fie construită, potrivit pisaniei, în 1837 și finalizată în 1842. Biserica are 

planul treflat cu abside poligonale în exterior și semicirculare în interior, pridvorul inițial a 

fost inclus în spațiul pronaosului, în timp ce pridvorul adăugat este supradimensionat. Altarul 

este separat de naos prin catapeteasma de zid de influență barocă, cu medalioane rotunde 

dispuse etajat piramidal. O refacere radicală a construcției va fi întreprinsă în anul 1916, o 

dată cu adăugarea celor două abside laterale, desființarea zidul ce separa pronaosul de naos și 

adăugarea pridvorului actual. Tot atunci au fost efectuate lucrări pentru consolidarea 

construcției cu centuri metalice, operațiuni efectuate de preotul Gheorghe Negurescu. În 1941 

turla originară din zid, afectată de cutremurul din 1940, a fost înlocuită cu o turlă din lemn, 

construindu-se și cafasul, în pronaos. Din fresca originală s-au păstrat tablourile votive. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este bună, microclimatul din interior fiind unul stabil. Nu prezintă 

degradări semnificative; elementele de îmbinare nu sunt degradate, masa lemnoasă este în 

stare bună; nu este prezent atacul biologic. 

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica "Sf. Ioan Botezătorul” 

Nr. inventar (LMI): AG -II - m - B -13724 

Adresa: sat LUCIENI; comuna HÂRTIEŞTI,, Județul : Argeș. 

Datare obiectiv: 1852  

Descriere: 

A fost construită în 1872 de ctitorii Constantin și George Vlădescu din cărămidă și piatră de 

râu. Are planul dreptunghiular cu absida altarului semicirculară, are două turle din lemn 

construite pe șarpanta acoperișului, o turlă de secțiune octogonală dispusă peste naos și o turlă 

de formă pătrată deasupra pronaosului. Altarul este separat de naos prin catapeteasma din zid. 

Pictura datează din 1873 este opera pictorului Ilie din Pitești. Tablourile votive îi înfățișează 

pe Constantin Vlădescu și pe fiul acestuia George Vlădescu cu macheta bisericii în mâini. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este medie. Nu prezintă degradări semnificative, elementele de îmbinare 

nu sunt degradate, prezintă degradări la nivelul elementelor constitutive, vizibile în interior, în 

zona superioară, din apropierea ferestrelor,pictura necesită operațiuni de restaurare, nu este 

prezent atacul biologic. Acoperișul a fost refăcut recent iar exteriorul consolidat. Biserica 

prezintă stabilitate și capacitate funcțională bună. 

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica "Sf. Îngeri” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13721 

Adresa: sat Lerești, comuna Voinești, județul Argeș. 

Datare obiectiv: 1860 

Descriere (text liber):  

Pe locul unde se află actualul edificiu, în secolul al XV-lea se afla o biserică de zid, care a fost  

distrusă de un incendiu, tot acolo a  fost construită o altă biserică din lemn, în 1762, care s-a 

dovedit a fi neîncăpătoare și astfel în 1860 -1861 a fost construită biserica actuală. Biserica 

are plan dreptunghiular, absida altarului este semicirculară iar pridvorul a fost adăugat în 

1908. Biserica a fost afectată de bombardamentele germane din 1916 fiind afectată absida 

altarului, care a fost reparată anul următor. Pictura murală din interior a fost executată de 

Gheorghe Popescu, în 1908, iar pictura din pridvor de către Pantelimon Fleșaru, în 1990. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este bună, microclimatul din interior fiind unul stabil. Clădirea nu 

prezintă infiltrații, fisuri, umiditate ascensională sau alte tipuri de degradări specifice 

monumentelor aflate in aer liber. Atât pictura interioară cât și cea exterioară nu prezintă 

degradări. 

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica "Înălţarea Domnului 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13720 

Adresa: sat Lerești, comuna Voinești, județul Argeș. 

Datare obiectiv: 1929  

Descriere (text liber):    

Construită în 1927-1939, cu efortul preotului Ion Polexe și a enoriașilor, după proiectul 

arhitectului D. Ionescu-Berechet, antreprenori fiind frații De Nicollo. Biserica a fost reparată 

ulterior în anul 1968. Planul bisericii este în formă de cruce (31 m lungime), prevăzută cu 

altar semicircular în interior și hexagonal la exterior, absidele naosului sunt semicirculare în 

interior dar pentagonale la exterior. Pridvorul a fost adăugat ulterior. Prezintă trei turle 

hexagonale dispuse astfel: două deasupra pronaosului și una deasupra naosului. Turlele 

pronaosului au fost afectate de calamitățile naturale și refăcute după 1940 iar o parte din 

ferestre au fost zidite. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este bună, microclimatul din interior fiind unul stabil. Clădirea nu 

prezintă infiltrații, fisuri, umiditate ascensională sau alte tipuri de degradări specifice 

monumentelor aflate in aer liber. 

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Cămin cultural 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13852 

Adresa: sat VOINEŞTI; comuna LEREŞTI, județul Argeș 

Datare obiectiv: 1937  

Descriere (text liber):     

Monumentul reprezintă o construcție amplă ca dimensiuni, ce îmbină elemente de arhitectură 

tradițională cu elemente urbane. Este construită în secolul al XX-lea. În momentul actual casa 

găzduiește atât căminul cultural cu denumirea Sarmiza Bilcești Alimănișteanu, cât și muzeul 

satului Lerești. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este bună, zidăria exterioară nu prezintă degradări specifice 

monumentelor din aer liber. Nu prezintă deformații; elementele de îmbinare nu sunt 

degradate, masa lemnoasă este în stare bună; nu este prezent atac biologic; carențele sunt 

nesemnificative. Clădirea este reabilitată. 

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica "Sf. Apostoli Petru şi Pavel” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13733 

Adresa: localitate: Mățău , Comuna: Mioarele , Județul : Argeș. 

Datare obiectiv: înc. sec. XIX  

Descriere (text liber):   

Edificată pe locul unei biserici de lemn, în perioada 1881 -1883 prin efortul preoților 

Mușatescu, din acea perioadă dar și a sătenilor, a fost reparată în anii 1925, 1929, iar în 1932 

fiind adăugat un spațiu(cafas) destinat corului. Planul bisericii este în formă de cruce, cu altar 

semicircular, pridvor dreptunghiular, turlă de secțiune hexagonală, pe bază pătrată dispusă 

deasupra pronaosului. Iconostasul este executat din lemn, sculptat cu motive florale. Pictura 

originală în stil bizantin este opera lui Petre cazan și a fost repictată în anul 1936 de către 

Alexandru Băbuș din Chilii și restaurată ulterior, în anul 1972, de Pantelimon Fleșaru din 

Suslănești. Fațada bisericii de la intrare este pictată. Tâmplăria edificiului este schimbată cu 

lemn stratificat și geam termopan  

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este bună, microclimatul din interior fiind unul stabil. Nu prezintă 

degradări semnificative; elementele de îmbinare nu sunt degradate, masa lemnoasă este în 

stare bună; nu este prezent atac biologic; carențele sunt nesemnificative. Clădirea prezintă 

umiditate ascensională pe temelie, și mici fisuri, pe coloanele decorative. 

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Casa Boambeș 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13734 

Adresa: localitate: Mățău , Comuna: Mioarele, nr.73 , Județul : Argeș. 

Datare obiectiv: 1930  

Descriere (text liber):   

Casa reprezintă in model de arhitectură tradițională caracteristică secolului al XX-lea. 

Construcția are un etaj, accesul se face prin intermediul unei scări, laterale, din lemn. La etaj 

există două camere pentru locuit, separate de tindă. Casa prezintă sală deschisă, execută din 

lemn, dispusă pe latura principală. La parter există o singură încăpere cu rol de beci, accesul 

realizându-se prin ușa centrală, prevăzută cu gârlici, pentru aerisire. Recent casei i-a fost 

adăugată o altă clădire de mici dimensiuni, alipită de aceasta. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este bună, microclimatul din interior fiind unul stabil. Nu prezintă 

degradări semnificative; elementele de îmbinare nu sunt degradate, masa lemnoasă este în 

stare bună; nu este prezent atacul biologic. 

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Casa Ştefănescu 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13735 

Adresa: localitate: Mățău , Comuna: Mioarele , Județul : Argeș. 

Datare obiectiv: 1918 

Descriere (text liber):  

Monument istoric ridicat în secolul al XIX-lea, casa a aparținut inițial, învățătorului Ion 

Mușatescu, ulterior, preotului N. Ștefănescu iar în prezent unuia dintre cei trei fii ai preotului 

Ștefănescu, arhitectul Marian Andreescu. Este casa în care s-a născut în anul 1903, 

dramaturgul Tudor Mușatescu. Casa este specifică zonei Muscel, prezintă un etaj, accesul se 

face prin intermediul unei scări laterale, din lemn. La etaj există cu 3 camere de locuit și o 

sală mare, dispusă pe latura principală, închisă. Între camere se află tinda tradițională, în care 

se intră de  pe sală și care face accesul în cele două camere. În prezent, parterul este divizat 

într-o cameră mare care servește drept beci, și două încăperi cu dimensiuni reduse, utilizate ca 

spațiu de locuit. Tavanul parterului păstrează elemente originale, anume, bârnele din lemn 

fixate între stâlpii de susținere ai podului. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este bună, microclimatul din interior fiind unul stabil. Nu prezintă 

degradări majore; elementele de îmbinare nu sunt degradate, lemnul se află în stare bună; nu 

este prezent atac biologic; carențele sunt nesemnificative.  

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Casa Arsulescu 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13781 

Adresa: sat RUCĂR; comuna RUCĂR , str. Păpușa, nr.100, Județul : Argeș. 

Datare obiectiv: 1892  

Descriere (text liber):   

La adresa indicată, și pe toată strada Păpușa nu există casa Arsulescu. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica "Sf. Mucenici Gheorghe şi Dumitru” – Suseni 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-A-13780 

Adresa: sat RUCĂR; comuna RUCĂR, str. MĂNĂSTIRII, județul Argeș. 

Datare obiectiv: 1780  

Descriere (text liber):   

Biserica a fost ctitorită între anii 1780-1782, de Gheorghe Nicola Smerna Linototipis (devenit 

ulterior Rucăreanu),negustor grec angajat pentru a aproviziona armata otomană, și soția sa 

Stanca. Biserica a fost construită de meșterii zidari, Constantin și Ion, din Câmpulung Muscel, 

conform inscripției de pe peretele sudic, exterior al pronaosului. Biserica are plan trilobat, cu 

abside poligonale, pronaos supramărit și pridvor deschis cu arcade centrale. Este surmontată 

de două turle hexagonale, din cărămidă, dispuse în zona pronaosului și naosului. Este 

remarcabilă ampla decorație arhitecturală. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este bună, microclimatul din interior fiind unul stabil. Clădirea nu 

prezintă infiltrații, fisuri, umiditate ascensională sau alte tipuri de degradări specifice 

monumentelor aflate in aer liber. Pictura murală originară atât în interior cât și in exterior se 

conservă parțial. Aceasta a fost afectată considerabil de crăpăturile și decapările din tencuială 

cauzate în mod special de seismele din secolul al XX-lea.  

Foto 

 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Casa de lemn Ţuluca Năstase 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13783 

Adresa: str. RÂUȘOR, nr. 141, comuna RUCĂR, Județul : Argeș. 

Datare obiectiv: ante 1855  

Descriere (text liber):   

Construcție tipică pentru vechile case țărănești, din lemn, din zona montană Muscel. Este 

construită din lemn de brad, are planul dreptunghiular, cu tindă centrală și două camere 

dispuse lateral iar îmbinările casei sunt  în ,,coadă de rândunică”. Acoperișul casei a fost  

refăcut prima dată în 1855 potrivit unei inscripții aflate pe o parte a tavanului,  este realizat 

din șiță.  

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este rea, casa prezintă degradări majore, elementele portante nu mai 

oferă garanții de stabilitate. Sunt necesare măsuri de stopare și remediere imediată a 

degradărilor. Construcția prezintă degradări majore la subansamble importante. Casa prezintă 

deformări ale construcției cu înclinări și torsionări, urme de umiditate cauzate de acoperișul 

degradat, atac biologic (xilofag) observat la lemn, deplasări ale elementelor constitutive în 

interiorul casei. Prezintă risc de colaps. 

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Casa George Topârceanu 

Nr. inventar (LMI): AG-IV-m-B-13976 

Adresa: sat NĂMĂEŞTI; comuna VALEA MARE -PRAVĂŢ, Județul : Argeș. 

Datare obiectiv:  sf. sec XIX  

Descriere:  

Construcția este una specifică arhitecturii tradiționale mușcelene de la sfârșitul secolului al 

XIX-lea, casă cu etaj și sală dispusă pe două laturi. Planul etajului, care se suprapune pe cel al 

parterului, este format dintr-o tindă centrală încadrată de cele două camere. Accesul la etaj se 

efectuează pe o scară laterală, din lemn, mascată de parapetul sălii. 

Descrierea stării de conservare: 

Starea de conservare este medie. Prezintă degradări reduse la elemente constructive, atât la 

fațada cât și la îmbinări. Prezintă urme de umiditate ascensională pe unul dintre pereți.  

Necesită măsuri de stopare locală a degradărilor prin mijloace curente. Construcția prezintă 

stabilitate maximă și capacitate funcțională bună. 

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica "Sf. Nicolae” 

Nr. inventar (LMI): AG -II - m - A -13749 

Adresa: sat Nămăiești , Comuna: Valea Mare-Pravăț, Judetul : Argeș. 

Datare obiectiv: 1788  

Descriere (text liber):   

Biserica a fost ctitorită de clucerul Gheorghe Rucăreanu și fiul său, Nicolae Rucăreanu 

împreună cu soțiile acestora în anii 1788-1789. Are planul dreptunghiular, compartimentat, cu 

absidă poligonală, fără pridvor, accesul în biserică se face pe latura sudică a pronaosului. 

Deasupra pronaosului este amplasată o turlă clopotniță cu șapte laturi. Prezintă decor 

arhitectural la exterior format dintr-un brâu cu trei linii paralele,cornișă zimțată și arcade 

zimțate la ferestrele turlei. Pictura murală a fost executată de pictorul Ion Cazan, datând din 

1900-1901 și a fost refăcută de pictorii Zoe și Victor Negoi. Din pictura originală se conservă 

parțial portretele ctitorilor. În peretele exterior sudic al bisericii este încastrată o cruce de 

piatră, amplu decorată datând din anul 1659.Biserica a fost reparată în 1848, atunci  i-a fost 

adăugată și turla de pe naos iar peretele ce separa pronaosul de naos a fost desființat. Biserica 

a fost afectată de atacurile armatei germane din octombrie 1916, a fost consolidată, ulterior de 

Comisia Monumentelor Istorice, în 1923, iar între anii 1978-1983 a fost restaurată prin 

eforturile depuse de preotul din acea perioadă. Acoperișul este refăcut la fel și tâmplăria care 

a fost înlocuită cu una improprie pvc și geam termopan. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este bună. Nu prezintă degradări semnificative; elementele de îmbinare 

nu sunt degradate, masa lemnoasă este în stare bună; nu este prezent atacul biologic. Pictura 

prezintă mici deteriorări. 

Foto: 
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Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica rupestră "Izvorul Tămăduirii” 

Nr. inventar (LMI): AG -II - m - A -13748.01 

Adresa: sat Nămăiești , Comuna: Valea Mare-Pravăț, Județul : Argeș. 

Datare obiectiv: sec. XIX  

Descriere (text liber):   

Biserica rupestră a fost amenajată într-o peșteră menționată inițial în anul 1547, datează 

probabil din secolul al XIV-lea. Biserica rupestră al cărui spațiu a fost extins prin adăugarea 

unui pridvor în anul 1843. Are planul dreptunghiular, îngustat spre altar, partea superioară a 

peșterii are formă de tavan drept, rotunjit la joncțiunea cu pereții, având boltire în zona 

altarului. Deasupra naosului a fost executat un orificiu prelungit în exterior printr-o turlă de 

zid, de secțiune circulară. Naosul este separat de pridvorul închis printr-un perete de zid, iar 

de altar, prin iconostasul din lemn, de factură neogotică. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este bună. Nu prezintă degradări. Pictura prezintă deteriorări 

nesemnificative. 

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Case monastice 

Nr. inventar (LMI): AG -II - m - A -13748.02 

Adresa: sat NĂMĂEŞTI; comuna VALEA MARE –PRAVĂŢ, județul ARGEȘ. 

Datare obiectiv: sec. XIX  

Descriere (text liber):  

Clădirea este construcție recentă, de formă dreptunghiulară care adăpostește camerele 

monastice.  

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este bună. 

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Incintă 

Nr. inventar (LMI): AG -II - m - A -13748.04 

Adresa: sat NĂMĂEŞTI; comuna VALEA MARE -PRAVĂŢ, Județul : Argeș. 

Datare obiectiv: sec XIX  

Descriere (text liber) 

 Incinta de la Nămăiești  are o formă aproape pătrată, fiind înconjurată de un zid din piatră, 

înalt de 4-6 metri, prevăzut, pe alocuri, cu metereze și zid de strajă. Zidul a servit, în 

scurgerea vremurilor, nu numai ca împrejmuire, ci și ca zid de apărare. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este bună. Nu prezintă degradări semnificative; elementele de îmbinare 

nu sunt degradate, piatra  este în stare bună; nu este prezent atacul biologic. 

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Clopotniță 

Nr. inventar (LMI): AG -II - m - A -13748.04 

Adresa: sat NĂMĂEŞTI; comuna VALEA MARE -PRAVĂŢ, Județul : Argeș. 

Datare obiectiv: sec XIX  

Descriere (text liber) 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este bună. Nu prezintă degradări ; elementele de îmbinare nu sunt 

degradate. 

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Casa Maziloiu 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13734 

Adresa: sat VULTUREŞTI (Mâzgana); comuna VULTUREŞTI, Județul : Argeș. 

Datare obiectiv: 1880  

Descriere:   

Casa a aparținut unei familii de țărani înstăriți și a fost construită la cumpăna dintre veacurile 

XIX-XX de către familia Maziloiu. Totodată, monumentul reprezintă un exemplu de îmbinare 

a elementelor de arhitectură rurală și urbană. Tipologic, monumentul este o casă înaltă cu 

prispă de-a lungul întregii fațade principale, cu elemente de arhitectură urbană. Planul casei 

este dreptunghiular și are două nivele: parter și etaj. Parterul este ocupat de o cămară, beci și 

casa scării. Accesul în cămară și beci se făcea pe latura nordică printr-o ușă dublă și nu pe 

fațada principală cu prispă. Amenajarea cămării a fost determinată de spațiul generos pe care 

îl oferă parterul, 80 mp. De-o parte și de alta a ușii de acces în cămara sunt dispuse simetric 

ferestre de formă pătrată cu ochiuri mici de geam. Accesul la etaj se făcea prin casa scării, 

închisă și dispusă în colțul de sud-est al casei. Ușa de acces este dispusă în jumătatea sudică a 

fațadei principale. La etaj, spațiul se compune din prispa care ocupă toată fațada principală și 

trei încăperi. Camera din mijloc este mai îngustă, având rol de tindă mediană. Accesul în 

încăperi de pe prispa se face prin tinda mediană. Ferestrele dinspre fațada principală sunt de 

formă dreptunghiulară cu ochiuri mici de geam, iar cele de pe fațadele laterale sunt arcate în 

partea superioară, aspect influențat de arhitectura urbană. Fațada principală este dominată de 

prispa deschisă. Stâlpii, în număr de șapte, au secțiune pătrată și se fixează în balustrada de 

zid a prispei. Capătul lor superior sprijină bazele arcaturilor, și aceste realizate tot din zid plin. 

Prezintă elemente de decor din stuc. Decorația fațadei balustradei se compune din șase 

panouri. Ele care corespund cu numărul arcaturilor. În mijlocul panoului cadrează un decor 

vegetal de formă romboidală (vrejuri). Conturul arcaturilor este marcat de un șnur continuu. 

Între arcaturi, este încadrată o floare cu opt petale. Deasupra arcaturilor, două brâuri, unul în 

formă de șnur și altul în formă de dinți de fierăstrău, acoperă cornișa pe toate fațadele. La 

nivelul etajului, fațadele sunt delimitate de colțare din stuc. Ferestrele prezintă și ele 

ancadramente și solbanc din stuc. Forma ferestrelor dispuse pe fațadele laterale, cu 

ancadramentele, precum și arcaturile din zid plin sunt elemente preluate din arhitectura 

urbană.  Acoperiș din țiglă, în patru pante( ape), cu cucă.      

Descrierea stării de conservare (text liber): 
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Starea de conservare este medie. Prezintă fisuri ale pereților dar și umiditate ascensională pe 

zone semnificative.  Necesită măsuri de stopare locală a degradărilor prin mijloace curente. 

Construcția prezintă stabilitate și capacitate funcțională bună.  

Foto: 

 

 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Casa Moise Popescu 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13857 

Adresa: sat VULTUREŞTI; comuna VULTUREŞTI, nr.223, Județul: Argeș. 

Datare obiectiv: înc. sec. XX  

Descriere (text liber):   

Casa are valoare memorială. Este casa unde s-a născut și a trăit Moise Popescu, personalitate 

a comunei Vulturești. Casa a fost construită în anii 1920-1940 și a suferit transformări după 

1950. Tipologic, monumentul este o casă înaltă cu prispă de-a lungul întregii fațade 

principale. Planul casei este dreptunghiular și are un subsol, parter și etaj. Subsolul este 

ocupat de beci, cu acces direct de pe fațada principală. Parterul servește drept spațiu de locuit. 

Ferestrele de la parter au fost supralărgite. Veranda a fost închisă cu geam. La etaj, prispa 

acoperă întreaga fațadă, ea este închisă cu geamlâc. Ferestrele sunt din lemn cu geam larg. 

Ancadramentele ferestrelor din stuc sunt realizate în anii 1960-1980. Sigurul element de 

arhitectură tradițională îl planul casei, refacerile suferite de monument au dus la transformare 

lui aproape radicală. Acoperișul este realizat în patru pante (ape) din tablă.  

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Starea de conservare este bună. Nu prezintă degradări semnificative; elementele de îmbinare 

nu sunt degradate, masa lemnoasă este în medie, prezintă mici fisuri în zidăria pereților 

exteriori dar și în tâmplăria casei. Pe trei dintre pereți se pot observa halouri de umiditate,  nu 

este prezent atacul biologic. Casa prezintă stabilitate și siguranță pentru valorificare. 

Foto: 
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Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Casa Ștefan Bunescu 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13855- 

Adresa: sat VULTUREŞTI; comuna VULTUREŞTI, Uliţa Valea Baicului, Județul: Argeș. 

Datare obiectiv: sf. sec. XIX  

Descriere (text liber):  

Monumentul reprezenta o casă tradițională specifică pentru zona Muscel. Ea a fost construită 

la cumpăna dintre veacurile XIX-XX de către familia Bunescu, familie de țărani. Casa 

prezenta trăsăturile specifice unei case din zona de deal a județului Muscel. Este tipul de casă 

înaltă cu prispă de-a lungul întregii fațade. Ea a fost construită pe un teren ușor în pantă, 

parterul fiind ușor îngropat, cu plan dreptunghiular. Spațiul parterului era ocupat de beciul 

destinat depozitării. Etajul era format dintr-o sală cu prispă și două camere de locuit, vatra și 

camera de zi sau casa mare. Accesul la ele se făcea printr-o singură intrare, cele două încăperi 

comunicând. La etaj, accesul se făcea pe o scară dispusă, în exterior, pe fațada vestică. 

Acoperișul era în patru pante (ape) (din tablă). Casa era construită în paiantă cu pereții din 

pământ și vârghii.  În prezent casa nu mai există, aceasta a fost demolată și construită o altă 

clădire.  

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Maria-Claudia Jinga 

Data: 01.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica “Sf. Nicolae” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13503 

Adresa: sat Capu Piscului, comuna Godeni,  județul Argeș  

Datare obiectiv: 1911  

Descriere:  

A fost construită în perioada 1911-1912, de meșterul Dan din Băjești, pe locul unei biserici 

mai vechi, de la 1809, ridicată de arendașul Petre Arnăutu Căpitanu. Biserica are planul în 

formă de cruce, cu altar semicircular și abside semicirculare la naos; pridvor subdimensionat 

cu arcade semicirculare sprijinite pe coloane prismatice; turle de secțiune octogonală pe 

tambur deasupra pronaosului și naosului. Pictura murală originală a fost executată în stil 

neobizantin, în ulei, în 1912-1913, de Constantin Vasilescu și Ion Dogărescu. 

Descrierea stării de conservare: Stare de conservare bună. 

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Nicoleta Pascu 

Data: 07.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica “Nașterea Maicii Domnului” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13621 

Adresa: str. Bisericii, nr. 123, sat Cotești, comuna Godeni,  județul Argeș  

Datare obiectiv: 1881  

Descriere: Construită în anii 1871-1881-  de către enoriașii din Cotești, în frunte cu preotul I. 

Popescu, pe locul unui schit de zid, din 1686. Reparații în anii: 1907 – refăcut acoperișul; 

1924 – construirea unui cafas pentru cor; 1927 – tencuieli exterioare; 1937 – pardosirea 

altarului cu scânduri de brad; 1938 – repararea tâmplei de zid. Afectată de cutremurul din 

1977, a fost reparată în 1979-1982. Prezintă un plan dreptunghiular, cu altar semicircular; 

pridvor închis cu geamlâc, pe latura vestică; naosul și pridvorul sunt surmontate de turle 

octogonale din lemn. Pictura murală originală, în ulei, executată de Petre Cazan, în 1881, a 

fost restaurată în 1945, prin grija preotului Nicolae Stăncioiu. În 1982, biserica a fost repictată 

de Gh. Busuioc. În peretele vestic, la exterior, sunt încastrate în zid, două cruci vechi de 

piatră. 

Descrierea stării de conservare: Stare de conservare bună. Prezintă porțiuni de zid, cu 

umiditate ascensională. 

Foto: 

 

                

Fișă întocmită de: Nicoleta Pascu 

Data: 07.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției:  Mânăstirea Aninoasa  

Nr. inventar (LMI):  AG II-a- 13467, AG-II-m-A-13467.01, AG-II-m-A-13467.02, AG-m-A-

13467.03, AG-II-m-A-13467.04  

Adresa: sat Aninoasa, com Aninoasa, jud. Argeș  

Datare obiectiv: 1677 

Descriere (text liber): Monument istoric de arhitectură de tradiție brâncovenească, având o 

incintă dreptunghiulară prevăzută cu un turn –clopotniță, chilii și paraclis.  A fost construită în 

1677 , de boierul clucer Tudoran Vlădescu. Înaintea ei, în localitatea Aninoasa se afla o 

biserică mică, zidită de Tudoran Aninoșanu.  Biserica a fost, la început, fără pridvor și avea o 

singură turlă centrală. Pridvorul, zidurile groase de aproape doi metri care împrejmuiesc 

mânăstirea și chiliile au fost construite, prin grija episcopului Daniil, între 1722 și 1730.  

Biserica a fost zugrăvită în frescă de Pârvu Mutu Zugravul, iar deasupra ușii de la intrare se 

află tabloul votiv al ctitorilor, Tudoran și Alexandra, împreună cu cei 11 copii. 

Mânăstirea a fost închisă odată cu intrarea în vigoare a legii privind secularizarea averilor 

mânăstirești. Clădirile anexe au fost  mai întâi sediu al jandarmilor și ulterior depozite ale 

CAP. În 2001, Mânăstirea Aninoasa a revenit la vechiul statut. 

Descrierea stării de conservare (text liber): 

Mânăstirea și pictura murală au fost renovate și restaurate, doar pe peretele de nord există 

mici exfolieri de tencuială din cauza umidității ascensionale. Pe tavanul turnului din naos se 

mai văd mici suprafețe cu eflorescențe de săruri din cauza infiltrațiilor care au avut loc de-a 

lungul timpului.  Umiditatea ascensională în fundație și ziduri realizate din piatră, cărămidă și 

mortar din var, nisip și apă,  se menține în valorile normale pe toți exteriori, cu excepția 

pereților de nord care au o umiditate de circa 2,1%. Acoperișul complet refăcut și în stare 

bună de conservare, cornișele în stare bună de conservare.  

Picturile murale au fost restaurate, se mai păstrează părți din pictura originală.  În general 

starea de conservare este bună și nu necesită  restaurare.  

Casele egumenești au fost restaurate, acoperișul schimbat. Se află în stare bună de conservare, 

fără urme de umiditate ascensională sau infiltrații, fără urme de atac biologic.  

Paraclisul „Sf. Gheorghe și Sf. Dumitru” se află în  renovare și restaurare. Se fac lucrări de 

eliminare a umidității ascensionale. Starea de conservare este bună și nu necesită intervenții  
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Foto:  

                   

 

 

          

Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 21.07.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției:  Curtea lui Mareş Băjescu  

Nr. inventar (LMI):  AG-II-a-A-13475 

Adresa: sat  Băjeşti, com Bălileşti, Argeș  

Datare obiectiv -  1642 sau 1662 

Descriere (text liber): Data exactă când a fost construit conacul boieresc nu se cunoaşte cu 

precizie. După construirea conacului au fost construite biserica şi zidul de apărare realizat din 

cărămidă şi piatră de rău, întărit pe colţ cu turnuri. Din conac nu au mai r[mas decât ruinele 

beciurilor boltite.  

Descrierea stării de conservare (text liber):  Partea frontală a zidurilor de  fortificație a fost 

restaurată odată cu biserica, însă din cauza terenului cu pânză freatică la suprafață și această 

parte prezintă degradări produse de umiditatea ascensională – măcinarea tencuielilor, 

desprinderi de tencuială, gonflarea tencuielilor, mucegaiuri, fungi. Partea din spate de  

zidurilor prezintă degradări produse de intemperii de-a lungul timpului - măcinarea 

tencuielilor, friabilizarea cărămizilor, desprinderea acestora, ruperea coeziunii dintre cărămizi 

și tencuială, respectiv piatră și tencuială. Există degradări biologice produse de mușchi, 

licheni și mucegaiuri.  Din conac nu au mai rămas decât ruinele beciurilor, care se află în stare 

de colaps.  

Foto: 
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Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 23.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”  

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-A-13687 

Adresa: sat Furnicoși, comuna Mihăești, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1810  

Descriere: Construită de către Medelnicerul Ioan Socolescu, în incinta curții sale (azi ruinată) 

domină teras superioară pe care este amplasată așezarea. Monumentul se individualizează prin 

trăsăturile impunătoare ale turlei și prin pisania în versuri, care conține o invocare a 

divinității. Are planul dreptunghiular, absidat; turlă-clopotniță de secțiune octogonală, pe bază 

pătrată, în case se află clopotul vechi – 1810. Pictură murală originară, limitată la intrare: doi 

sfinți încadrați de pisanie.   

Descrierea stării de conservare: 

Starea de conservare este bună. Are degradări ale tencuielii pe turla-clopotniță.  

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Nicoleta Pascu 

Data: 15.10. 2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Casa Iorgulescu  

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13684 

Adresa: sat Drăghici, comuna Mihăești, județul Argeș  

Datare obiectiv: sec. XIX  

Descriere:    

Edificată în anul 1925, casa reprezintă un model local al arhitecturii de forme naționale, având 

ample decoruri exterioare, la fațada principală. 

Descrierea stării de conservare: Stare foarte rea de conservare: umiditate ascensională, 

desprinderi tencuială, pereți laterali dreapta și spate căzuți, lemn degradat. 

   

Foto: 
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Fișă întocmită de: Nicoleta Pascu 

Data: 16.10.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Școala veche  

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13740 

Adresa: sat Mihăești, comuna Mihăești, județul Argeș  

Datare obiectiv: înc. sec. XX  

Descriere:    

Construcție, de la începutul sec. XX, pe baza proiectelor inițiate de Spiru Haret. Are formă de 

”U”, cu intrarea centrală străjuită de un foișor. Ferestrele largi, cu arcaturi. 

Descrierea stării de conservare: Starea de conservare este bună. Școala se află în uz. 

    

Foto: 
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Fișă întocmită de: Nicoleta Pascu 

Data: 13.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica „Sf. Nicolae”  

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-A-13826 

Adresa: sat Valea Bradului, comuna Mihăești, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1767  

Descriere: ctitorită în anul 1767, de Crasan și obștea satului, a fost reclădită de preotul Ioan 

Izbășoiu, în 1868, odată cu adăugarea unui pridvor de lemn, la vest de biserică. În 1877 și 

1939 – s-au făcut reparații. Are planul dreptunghiular, cu absida altarului decroșată, 

semicircular, decorată la exterior printr-un brâu format din trei muluri paralele și cornișă în 

„dinți de fierăstrău” .  

Pictura murală originară este opera unui zugrav anonim. 

Descrierea stării de conservare: starea de conservare este bună. Prezintă ușoare deteriorări ale 

cornișei. 

Foto: 

        

Fișă întocmită de: Nicoleta Pascu 

Data: 13.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Casa Ion N. Chițu 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13712 

Adresa: sat Jugur, comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1925  

Descriere:    

Casă înaltă mușceleană, cu sala de la etaj închisă cu geamlâc și scara de acces protejată de 

parapetul sălii. La parter are pimnița, iar la etaj două camere și un hol central. Acoperișul, în 

patru ape, are învelitoarea din tablă. 

Descrierea stării de conservare: Stare de conservare bună. 

    

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Nicoleta Pascu 

Data: 13.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica “Sf. Nicolae”, “Sf. Voievozi”, “Sf. Ioan” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13711 

Adresa: sat Jugur, comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1854  

Descriere: Ctitorită în anul 1854 de Ion și Nicolae Ștefănoiu, pe locul unei biserici mai vechi, 

din 1774, care era ruinată. Biserica are planul dreptunghiular, cu absida altarului 

semicirculară, și pridvor adăugat, retras din plan; naosul este separat de altar, prin tâmplă de 

zid, iar de pronaos, prin zid prevăzut cu o deschidere de acces. Turla este octogonală, pe bază 

pătrată, deasupra pronaosului. Afectată de cutremurul din 1977, a fost reparată în anii 1980-

1982. Pictura murală originară, în frescă, a fost acoperită de o pictură în stil bizantin, realizată 

de pictorul Petre Cazan, din Câmpulung, în 1988; restaurată în 1966 de Ilie Arjoca.  

Descrierea stării de conservare: Stare de conservare este bună. Are câteva fisuri în tencuială și 

prezintă umiditate ascensională. 

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Nicoleta Pascu 

Data: 13.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Casa Iepure 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13713 

Adresa: sat Jugur, comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1890  

Descriere:    

Casă înaltă în stil mușcelean, cu prispă la parter și sală la etaj susținută de stâlpi din lemn cu 

capiteluri traforate. Zidăria este din lemn  - etajul, și cărămidă cu piatră – parterul. În partea 

din spate, prin prelungirea șarpantei, s-a format o polată închisă. 

Descrierea stării de conservare: Stare de conservare foarte rea: umiditate ascensională, 

desprinderi tencuială, crăpături în pereți, desprindere perete lateral dreapta, lemn degradat.  În 

pericol de prăbușire. 

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Nicoleta Pascu 

Data: 13.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției:  Primăria veche  

Nr. inventar (LMI):  AG-II-m-B - 13759 

Adresa:  sat Pietroșani, comuna Piteroșani   

Datare obiectiv: 1920 

Descriere (text liber): Clădirea vechii  primării este monument de arhitectură tradițională 

situată la stradă, construită din cărămidă, lemn, piatră și mortar, cu elemente decorative pe 

suprafața frontală, cu un brâu la partea superioară și decorațiuni le nivelul cornișei și la 

ancadramentul ferestrelor.  

Descrierea stării de conservare (text liber):  Clădirea se află în stare  bună  de conservare.  

Prezintă umiditate ascensională ridicată pe toate laturile, desprinderi de tencuială, rețea de 

fisuri - cu acoperișul din tablă zincată cu degradări produse umiditate și îmbătrânirea 

materialelor. Există în interior degradări produse de infiltrații, exfolieri de tencuială. În 

prezent, în clădirea funcționează dispensarul medical.  

Foto:  
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Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 13.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Schitul Golești, Biserica “Sf. Trei Ierarhi” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-A-13841.01 

Adresa: sat Valea Pechii, comuna Schitu Golești, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1676  

Descriere:    

Prezintă un plan trilobat, cu abside poligonale, absida altarului fiind pentagonală, în exterior și 

semicirculară în interior; absidele laterale au trei laturi; pronaos originar supralărgit; pridvor 

cu arcade construit ulterior. Turlă octogonală, deasupra naosului. Altarul este separat de naos 

prin iconostas de lemn sculptat. Decorația exterioară este formată dintr-un tor, un rând de 

cărămizi zimțate la cornișă și panouri dreptunghiulare, în registrul inferior; turla este 

ornamentată, în partea superioară, cu butoni din ceramică, divers colorată. Ancadramentele 

înguste de piatră ale ferestrelor sunt profilate. Biserica a fost reparată în anii: 1877, 1889 – 

extinderea planului cu un nou pronaos, 1895, 1934-1936, adăugarea pridvorului,1961 – 

construirea cafasului. Pictura murală originară, în frescă (1676), este restaurată în 1986, de 

către pictorul Dumitru Păltineanu-Tecuci. 

Descrierea stării de conservare: Stare de conservare bună. 

Foto: 

 

 

 

Fișă întocmită de: Nicoleta Pascu 

Data: 14.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Casa Virgil Andreescu 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13788 

Adresa: sat Schitu Golești, comuna Schitu Golești, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1900  

Descriere:    

Construită în anul 1900 și modificată în anul 1936, prin adăugarea verandei prevăzute cu 

foișor și scară masivă din calcar de Albești, sculptată în ajururi. Planul parterului este format 

dintr-o pivniță, amplasată sub întreaga construcție, cu intrări: arcuită, pe sud foișorul central, 

și pe laterală – cu uși duble. Accesul la etaj se face pe o scară adosată foișorului. Foișorul 

generos are stâlpii din lemn cu arcaturi stucate. 

Descrierea stării de conservare: Stare de conservare foarte bună.     

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Nicoleta Pascu 

Data: 14.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Schitul Golești, Clopotniță 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-A-13841.03 

Adresa: sat Valea Pechii, comuna Schitu Golești, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1676  

Descriere:    

Construcție originală, de plan dreptunghiular, cu trei niveluri, ultimul fiind „camera clopotelor 

cu foișor deschis”. A fost construită în perioada anilor 1670-1676, concomitent cu chiliile de 

pe laturile de nord și sud, și cu zidul de incintă. 

Descrierea stării de conservare: Stare de conservare medie: umiditate ascensională, 

desprinderi tencuială pe mici porțiuni. 

    

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Nicoleta Pascu 

Data: : 14.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Schitul Golești, Zid de incintă 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-A-13841.04 

Adresa: sat Valea Pechii, comuna Schitu Golești, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1676  

Descriere:    

Zid de incintă, înalt de cca 5 m, construit din cărămidă și piatră, cu contraforturi și acoperișul 

în două ape din cărămidă. 

Descrierea stării de conservare: Stare de conservare medie: desprinderi cărămidă, pe porțiuni 

mici, creștere vegetație. 

Foto: 

 

 

 

Fișă întocmită de: Nicoleta Pascu 

Data: : 14.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției:  Schitul Ciocanu 

Nr. inventar (LMI):  AG-II-a -A– 13500, ):  AG-II-m -A– 13500.01, ):  AG-II-a -A– 13500.02  

Adresa:  sat Bughea de Jos, comuna Bughea de Jos 

Datare obiectiv:  1785 

Descriere (text liber): Datele istorice arată că acest schit, inițial pentru călugărițe, datează din 

secolul al XVI-lea. Biserica a ars de mai multe ori, dar a fost reparată. La 1610 devine oficial 

schit. Este puternic afectată de seismul din 1802 și a fost complet refăcută în 1825. Biserica 

este construită din lemn, pe temelie de piatră, prezintă un plan dreptunghiular cu absintă 

poligonală decorșată și pridvor susținut de stâlpi.  

Pictura murală din 1932 acoperă pictura originară, în exterior cu medalioane inegale în care 

sunt pictați sfinții, in  frescă. Pictura din interior a fost realizată în tempera.  

Descrierea stării de conservare (text liber) – Clădirea se află în stare de pre colaps din cauza 

alunecărilor de teren din zonă, umidității ascensionale mari și a infiltrațiilor. În pridvor lipsesc 

părți mari din pictura murală, zidul este crăpat de sus până jos, cu afectare de structură de 

rezistentă. Tencuială măcinată. În interior, tavanul s-a prăbușit și s-a pierdut o bună parte din 

pictură. Acoperișul prezintă părți lipsă.  Au fost făcute reparații neconforme care au dus la 

apariția de noi degradări ca urmare a tensiunilor dintre materiale, degradări la nivelul cornișei.   

Zidul de incintă nu mai există.   

Foto:  

 

 

Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 14.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare 

 

Denumirea construcției:  Școala  

Nr. inventar (LMI):  AG-II-m-B- 13792 

Adresa: sat Stănești, com Corbi, jud Argeș  

Datare obiectiv:  1930 

Descriere (text liber)  

Școala primară  din satul Stănești, com Corbi a fost construită în anul 1930 și are la baza 

arhitectura tradițională mușceleană.  

Descrierea stării de conservare (text liber)   

Școala a fost renovată  și se află în stare bună de conservare. Umiditatea ascensională este 

încă prezentă în fundație și pe ziduri pe o înălțime de 40 de centimetri, în special pe latura 

nordică, acolo unde apar și mici  burdușeli ale tencuielii și urme de umiditate ascensională 

prin solubilizarea sărurilor, precum și apariția mucegaiurilor și mușchilor. Trotuarul 

perimetral prezintă o serie de rupturi ca urmare a ruperii coeziunii dintre fundație și trotuar.  

Foto: 

                   

         

Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 14.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției:  Școala veche  

Nr. inventar (LMI):  AG-II-m-B - 13760 

Adresa:  sat Pietroșani, comuna Pietroșani, județul Argeș   

Datare obiectiv: 1909 

Descriere (text liber): Clădirea vechii școli este monument de arhitectură tradițională situată la 

stradă, construită din cărămidă, lemn, piatră și mortar, cu elemente decorative pe elementele 

de lemn specifice  zonei câmpulungene.   

Descrierea stării de conservare (text liber):  Clădirea se află în stare medie de conservare. Au 

avut loc intervenții neconforme care au dus la creșterea umidității ascensionale în fundație și 

ziduri. Temelia a fost decopertată pentru  ventilare și reducerea umidității ascensionale. 

Umiditatea măsurată este de 13,7 % pe peretele  nordic, unde există exfolieri de tencuială, 

fisuri, burdușirea tencuielii, desprinderi de tencuială și fragilizarea cărămizilor, fisuri, 

degradări biologice – mucegaiuri. Acoperișul a fost refăcut, cornișa în stare bună de 

conservare.  

Foto:  
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Fișă întocmită de: Stroescu Maria  

Data: 14.09.2020 
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Fișa de conservare monument 

 

Denumirea construcției       Biserica "Sf. Nicolae " 

Nr. Inventar  - AG-II-m-B-13761 

Denumirea localității de origine:  sat Piscani, comuna Dârmănești, jud Argeș  

Datare obiectiv  1773 

Descriere    

Biserica a fost construită în anul 1773, renovată și repictată în 1777 de Constantin Plângeanu.  

Inițial a fost schit de călugărițe. Clădirea a fost consolidată cu șine metalice, iar în 1929 a fost 

mărită prin adăugarea pridvorului.  Biserica prezintă plan dreptunghiular cu absintă 

poligonală, pridvor închis, turn clopotniță peste pronaos și pictură murală în frescă.  Au fost 

făcute,  în 1996 -  1998,  lucrări de restaurare și renovare, s-au folosit materiale pe bază de 

ciment, tâmplăria de lemn a fost înlocuită cu tâmplărie de tip termopan. 

Descrierea stării de conservare: Fundația realizată inițial din cărămidă și piatră a fost acoperită 

cu materiale pe bază de ciment care mențin o umiditate ascensională care depășește 18% pe 

soclu și se situează între 3,8 și 4,5 pe toți pereții exteriori până la o înălțime de 1,4 metri. Pe 

peretele nordic există degradări biologice – mușchi, mucegai și licheni, desprinderi de 

tencuială, rețea de mici fisuri în stratul de tencuială, degradări biologice produse de păsări. 

Cornișa se află în stare bună de conservare. Clădirea nu are sistem de evacuare a apelor și nu 

este înconjurată de trotuar.  

În interior fisuri de circa 5 mm  pe peretele sudic în zona ferestrelor  pe care au fost făcute 

intervenții neconforme, cu materiale  incompatibile pe bază de ciment.  Eflorescente săruri pe  

stratul pictural din cauza umidității ascensionale, decolorarea pigmenților, rețea de fisuri pe 

tavanul cupolei și pe frescă  și eflorescențe săruri cauzate de infiltrații. 

Au fost efectuate renovări, consolidări și repictări. Au fost curățate picturile interioare, au fost 

realizate canale de evaporare a apei ascensionale pe toată suprafața, prevăzute cu materiale 

absorbante.  
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 Fișă întocmită de  Stroescu Maria  

Data: 14.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica „Nașterea Maicii Domnului” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13723 

Adresa: sat Livezeni, comuna Stâlpeni, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1894 – 1896   

Descriere: A fost ctitorită de Oprea Mateescu și soția sa Anastasia. Construită din „cărămidă, 

pe temelie din piatră de Albești și învelită cu aramă”. Reparații efectuate în: 1929, 1937,1996. 

Planul este în formă de cruce, cu absida altarului semicirculară și naos extins lateral prin 

abside mari, semicirculare; pronaosul, prevăzut cu cafas, este divizat printr-0o arcadă 

susținută de stâlpi laterali; pridvor închis, retras din plan și subdimensionat în elevație. Turlă 

deschisă, de secțiune octogonală, la naos, și închisă, pe secțiune pătrată, peste pronaos. Turle 

mici la extremitatea vestică a acoperișului pronaosului. În 1916, nemții au luat arama de pe 

acoperiș și clopotele – ca pradă de război. 

Pictura actuală este realizată de Nicolae Samoilă, în 1974-1975. 

Descrierea stării de conservare: Stare de conservare foarte bună. 

Foto: 

 

 

Fișă întocmită de: Pascu Nicoleta 

Data: 10. 08. 2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica „Sf. Gheorghe” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13770 

Adresa: sat Rădești, comuna Stâlpeni, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1774   

Descriere: A fost edificată cu cheltuiala „năstavnicului Sfintei mănăstiri Valea ot Țițești” și 

reînnoită, atât zidirea, cât și zugrăvitul, de Nicolae Mărcușanu și soția sa Safta, în 1867. 

Biserica are planul dreptunghiular, cu absida altarului decroșată, semicirculară în interior și 

poligonală în exterior, naos alungit, pronaos de formă cvasi-pătrată, pridvor adăugat în 1892. 

Turlă-clopotniță de secțiune octogonală, peste pronaos. Reparații efectuate în anii: 1933, 

1951, 1963, 1969. Pictura murală în frescă, din 1867, prezintă, în pridvor, scene biblice de 

muncă adaptate specificului local. Are un clopot din anul 1596, cu inscripție în latină. 

Descrierea stării de conservare: Stare de conservare bună. Pe zone restrânse prezintă mici 

exfolieri ale varului.  

Foto: 

 

                   

Fișă întocmită de: Pascu Nicoleta 

Data:  10.08. 2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Casa Marin Diaconescu 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13795 

Adresa: Muzeul Viticulturii și Pomiculturii – Golești, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1888   

Descriere:    

Casă înaltă, în stil mușcelean, cu sală parțială de la parter, cu coloane de zid și capiteluri 

stucate; scară interioară din lemn; la etaj – sală parțială la fațada principală, cu stâlpi de lemn; 

sală parțială laterală, cu stâlpi de lemn. Are câte două camere pe fiecare nivel. Parterul este 

construit din cărămidă, iar etajul din bârne de lemn. Acoperită cu șiță. A fost transferată în 

Muzeul de la Golești. 

Descrierea stării de conservare: Stare de conservare bună. 

Foto: 

 

 

 

Fișă întocmită de: Nicoleta Pascu 

Data: 5.09. 2020 

 

 

 

M
uzeul Golesti



477 
 

Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Casa Vasile Niculescu 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-B-13796 

Adresa: sat Stâlpeni, comuna Stâlpeni, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1920   

Descriere: Nu a fost găsită.    

Descrierea stării de conservare:  

   

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Mariana Panait 

Data: 18.06.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica “Sf. Voievozi” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-A-13620 

Adresa: fostul cătun Valea Coteneștilor, nr. 271, comuna Stoenești, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1781  

Descriere:    

Construită în anul 1781, de jupan Ion Cotenescu, vătaful plaiului Dâmbovița, împreună cu fii 

săi, Nicolae și Gheorghe. În 1920, a fost adăugat pridvorul. Biserica are plan trilobat, cu 

abside poligonale, în exterior și semicirculare in interior; pridvor închis. Turlă octogonală, 

răsucită, deasupra naosului; turlă-clopotniță peste pronaos. Decorația exterioară este formată 

dintr-un brâu alcătuit din trei toruri paralele; cornișă ți arcade zimțate la turlă. Pictura murală, 

originală, acoperită, în 1883, de o pictură în stil neobizantin realizată de Petre Cazan, 

restaurată în 1955. Clopotul este datat – 1781, și inscripționat cu numele donatorilor: Ion vătaf 

și fii săi, Nicolae și Gheorghe. 

Descrierea stării de conservare: Stare de conservare: bună, umiditate ascensională. 

    

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Nicoleta Pascu 

Data:  23.09.2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Biserica “Sf. Nicolae” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-A-13495.01 

Adresa: sat Bucșenești - Lotași, comuna Țițești, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1532  

Descriere: A făcut parte din curtea lui Iane vistierul. Pisania ne spune că biserica datează din 

anii 1531-1532, dar este posibil să fie construită în secolul al XIV-lea. Biserică constituie, 

prin structura sa planimetrică, de cruce greacă înscrisă, prototipul arhitecturii românești, în 

care se combină caracteristici constantinopolitane și sârbești, fiind databilă, cf. Virgil 

Vătășianu, în perioada 1360-1361, iar data din pisanie, posibil să fie o reparare de amploare, 

ulterioară. Planul a fost extins în sec. XVIII, prin adăugarea unui pridvor deschis. Au fost 

efectuate reparații, la: paviment – 1900; acoperiș – 1920. Se confirmă existența a trei straturi 

de pictură murală, anterioară; ultimul strat (al 4-lea) – 1837, meșter Gheorghe Pop și Alexei. 

Descrierea stării de conservare: Stare de conservare medie: umiditate ascensională, fisuri 

pereți pe suprafețe restrânse. 

Foto: 

 

Fișă întocmită de: Nicoleta Pascu 

Data: 10. 08. 2020 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Mănăstirea Valea: Biserica “Sf. Treime”, “Cuvioasa Paraschiva” 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-A-13832.01 

Adresa: sat Valea Mănăstirii, comuna Țițești, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1534  

Descriere: Este o construcție din zid gros din cărămidă, pe fundație de cărămidă. Spațiul este 

compartimentat în Altar, naos și pronaos. Are și un pridvor deschis. Biserica are aproximativ 

20 de metri lungime (în afară de pridvorul care s-a adăugat în urmă), și cinci metri lărgime 

medie, în interior. Naosul în formă de treflă, cu turla în centru și pronaosul pătrat, boltit 

cilindric. Altarul are absidă poligonală, cu două ferestre așezate în dreapta și stânga zidului 

din răsărit. Se separă de naos prin catapeteasma din lemn sculptat. Naosul are absidele largi și 

adânci, în fiecare absidă fiind câte două ferestre. Pe naos este o turlă deschisă cilindrică în 

interior, octogonală la exterior, luminată de opt ferestre și cu acoperișul piramidal. Naosul se 

delimitează de pronaos printr-un zid înalt până la boltă, care lasă o deschidere pentru 

circulație, largă cât o ușă. Pronaosul are două ferestre aflate la sud și alte două pe zidul din 

nord. Ferestrele bisericii sunt din lemn, dreptunghiulare, înalte și înguste, prevăzute cu bare 

metalice la exterior. Intrarea în pronaos se face prin vest pe o ușă masivă de stejar, într-un 

canat întărit cu bare metalice la exterior. Bolta pronaosului este semicilindrică. Pridvorul 

semi-deschis, este înalt, cu ziduri care coboară din bolta înaltă peste trei metri. Este susținut în 

față de patru coloane. Are pardoseala din cărămidă. Pardoseala bisericii este din lespezi de 

piatră; acoperișul este cu șindrilă. Fațadele exterioare din cărămidă aparentă au câte trei 

rânduri de cărămizi profilate în dinți de ferestrău.   

Descrierea stării de conservare: Stare de conservare medie. Fundație: umiditate ascensională, 

tencuială căzută, cărămidă degradată. Interior: crăpături pereți, tencuială căzută, strat pictural 

deteriorat. 

În anul 1972: refăcut acoperișul din șindrilă. 

 

Foto: 
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Fișă întocmită de: Nicoleta Pascu 

Data: 
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Fișă de constatare a stării de conservare  

 

Denumirea construcției: Mănăstirea Valea: Clopotniță 

Nr. inventar (LMI): AG-II-m-A-13832.03 

Adresa: sat Valea Mănăstirii, comuna Țițești, județul Argeș  

Datare obiectiv: 1846  

Descriere: Clopotnița este din zid la parter, cu gang de intrare. Turla este din lemn, pătrată, 

luminată de patru ferestre înalte. Acoperișul din șindrilă (șiță) este în formă de clopot. 

   

Descrierea stării de conservare: Stare de conservare rea: șiță degradată, tencuială căzută, 

crăpături în zid.    

Foto: 

 

 

 

Fișă întocmită de: Nicoleta Pascu 

Data: 20.08.2020 
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