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Capitolul VI - O SCURTĂ PRIVIRE ASUPRA  PATRIMONIULUI RURAL LA 

NIVEL NAȚIONAL 

 

 

La nivel național, conform Listei Monumentelor Istorice1, România are 30126 de 

monumente istorice, din care 17011 sunt localizate în mediul rural, reprezentând un procent 

de 56,46%. Județele României cu cele mai multe monumente în mediul rural sunt Buzăul 

(peste 80%), Ilfov, Giurgiu, Tulcea, Sălaj, Ialomița, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Covasna, 

Neamț, Călărași, Bacău au procente peste 70%. Cel mai mic procent de monumente localizate 

în mediul rural îl are județul Brăila (27,77). 

 

Județul 
Nr total în 

LMI 

Nr. de 

monumente în 

mediul rural 

Procente 

Alba 686 408 59,47522 

Arad 417 212 50,83933 

Argeș 1022 593 58,02348 

Bacău 366 260 71,03825 

Bihor 455 273 60 

Bistrița Năsăud 768 511 66,53646 

Botoșani 510 327 64,11765 

Brăila 180 50 27,77778 

Brașov 986 430 43,61055 

București 2621 0 0 

Buzău 869 716 82,39356 

Călărași 285 203 71,22807 

Caraș Severin 832 466 56,00962 

Cluj 1791 860 48,01787 

Constanța 694 386 55,6196 

Covasna 594 429 72,22222 

Dâmbovița 1237 947 76,55618 

                                                           
1
 Anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului 

culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei 
monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015. Ordinul a fost publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016 
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Dolj 700 358 51,14286 

Galați 263 106 40,30418 

Giurgiu 540 427 79,07407 

Gorj 503 378 75,14911 

Harghita 742 556 74,93261 

Hunedoara 518 342 66,02317 

Ialomița 227 175 77,09251 

Iași 1634 1069 65,42228 

Ilfov 730 578 79,17808 

Maramureș 610 267 43,77049 

Mehedinți 570 357 62,63158 

Mureș 1018 508 49,90177 

Neamț 537 384 71,50838 

Olt 758 419 55,27704 

Prahova 1073 652 60,76421 

Sălaj 546 423 77,47253 

Satu Mare 310 190 61,29032 

Sibiu 1053 544 51,66192 

Suceava 518 270 52,12355 

Teleorman 393 270 68,70229 

Timiș 340 163 47,94118 

Tulcea 574 449 78,223 

Vâlcea 791 521 65,86599 

Vaslui 438 283 64,61187 

Vrancea 427 251 58,7822 

Total 30126 17011 56,46618 

 

Monumentele din mediul rural, în special cele care reprezintă arhitectura tradițională 

(monumente istorice tip II) – casele țărănești, bisericile și, mai ales, bisericile din lemn - sunt 

repere fundamentale ale identității românești la nivel național, dar și ale identităților locale și 

etnice. Estimăm că, monumentele de arhitectură tradițională, reprezintă 11,92%  din totalul 

celor aflate în mediul rural și 6,75% din totalul pe țară. 

La nivel național, echipa de proiect a muzeului Golești a estimat starea de conservare a unor 

obiective din mediul rural prin folosirea unor chestionare care au fost completate de 
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personalul DJC-urilor sau de muzeografi de la alte instituții, apoi prin documentarea a cât mai 

multor construcții tradiționale cu informații noi, și coroborarea cu informații solicitate 

direcțiilor de cultură referitoare la avizele și proiectele de restaurare derulate. Din 41 de 

direcții județene contactate, 14 nu au furnizat nicio informație. Rata de participare a direcțiilor 

județene de cultură, cumulată pe cele 2 chestionare, este 65, 85%. 

În mediul rural al țării noastre, 7,05% sunt într-o stare foarte bună de conservare, 58,67% sunt 

într-o stare bună, 17,85% sunt într-o stare medie, 9,02% într-o stare rea – degradări avansate 

și 7,39% într-o stare foarte rea, colapsul fiind iminent sau fiind deja prăbușite. 

 

 

 

 

Din răspunsurile primite de la direcțiile de cultură2
, conform adresei 1778/09.09.2020 a 

managerului Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești, rezultă că, în perioada 2015-2020, 

conform atribuțiilor acestor instituții au fost înregistrate următoarele: 

- pentru 24 de clădiri tradiționale s-a declanșat procedura de clasare: Bihor – 1, Bistrița-

Năsăud – 4, Constanța – 1, Dâmbovița – 3, Maramureș – 1, Neamț – 10, Vaslui – 2, 

Vrancea - 2; 

                                                           
2
 Au răspuns adresei Direcțiile Județene de Cultură Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrita-Năsăud, Buzău, Caras-

Severin, Constanta, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Sălaj, 
Teleorman, Timiș, Vaslui, Vrancea. Alte 5 județe au trimis chestionarele referitoare la starea patrimoniului, iar 
județul Dolj le-a trimis pe amândouă. 

Foarte bună 

7% 

Bună 

59% 

Medie 

18% 

Rea 

9% 

Foarte rea 

7% 

Monumente  de arhitectură tradițională din mediul 

rural - stare de conservare 
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- au fost 123 de sesizări privind modificări sau degradări: Argeș – 4, Bistrița-Năsăud – 

2; Buzău – 1, Covasna – 26
3, Dâmbovița – 2, Dolj – 25, Gorj – 14, Hunedoara – 1, 

Maramureș – 18, Neamț – 14, Teleorman – 3, Timiș – 2
4
, Vaslui – 11; 

- 192 de avize pentru intervenții de conservare/restaurare eliberate la nivelul direcțiilor: 

Bacău – 11, Bihor – 8
5, Bistrița-Năsăud – 1, Buzău – 3, Caraș-Severin – 7, Covasna – 

8, Dâmbovița – 19, Dolj – 16, Gorj – 20, Hunedoara – 14, Maramureș – 28, Neamț -

12, Sălaj – 1, Timiș – 9
6
, Vaslui – 8, Vrancea – 27; 

- 41 de monumente au fost restaurate prin proiecte: Argeș – 2, Bihor – 2
7, Buzău – 3, 

Constanța – 1
8
, Covasna – 20

9
, Dâmbovița – 2, Gorj – 1, Hunedoara – 2, Maramureș – 

2
10

, Neamț -311, Sălaj -1. 

- din județe au plecat 23 de propuneri pentru PNR și au fost acceptate 6. Din trei județe 

nu a fost acceptată nicio propunere înaintată: Dâmbovița - 4, Timiș – 4, Vaslui – 8. 

- în perioada precizată au fost înregistrate 8 declasări ale unor monumente din mediul 

rural: Dâmbovița – 1; Gorj – 1, Hunedoara – 1
12, Neamț – 4

13
, Vrancea -1. 

Pe parcursul derulării proiectului au fost identificate următoarele probleme care afectează 

activitatea de protejare a patrimoniului din mediul rural: 

Legislația 

- În această privință, opiniile înregistrate variază de la considerarea ca inadecvată  la  

părerea că sunt suficiente prevederi care să asigure protecția clădirilor de patrimoniu.  

- legislație specifică, aplicabilă clădirilor de patrimoniu din mediul rural, nu există. 

- Legislație actuală generează birocrație excesivă, proceduri complicate și inabordabile, 

dublate de costuri foarte mari.  

Statutul juridic neelucidat al unora dintre proprietăți. 

Resursele materiale 

- Lipsa de fonduri alocate operațiilor de conservare și/sau restaurare la nivel local. 

                                                           
3
 Din cele 26 de sesizări, 7 au fost înaintate către IPJ Covasna, pentru următoarele poziții din LMI: 

209,216,331,370, 524, 525, 526. 
4
 1 casă și 1 conac. 

5
 7 biserici din lemn și 1 clădire civilă. 

6
 5 biserici (din care 3 de lemn), 1 ansamblu rural, 1 conac, 1 castel, 1 casă. 

7
 2 biserici de lemn restaurate prin proiecte europene. 

8
 Biserica „Sf. Nicolae-Sf. Treime”, comuna Istria, proiect național coordonat de Oficiul Național al 

Monumentelor Istorice. 
9
 8 dintre proiecte sunt în curs de desfășurare. Din cele 20: 4 incinte fortificate, 1 clădire primărie, 7 biserici, 1 

turn clopotniță din lemn, 4 conace, 2 castele, 1 pod piatră, 1 mănăstire. 
10

 1 imobil în 2018 și 1 în curs de reabilitare. 
11

 3 proiecte europene în curs de derulare. 
12

 Un monument din categoria B. 
13

 Dintre cele 4 dosare nici unul nu s-a finalizat.  
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- În mediul rural, puterea economică (inclusiv a multor  proprietari de monumente) este, 

în general, redusă14
. Cei mai mulți dintre proprietarii privați nu își permit costurile 

legate de întocmirea documentației tehnice și obținerea de avize, iar monumentele 

aflate în proprietatea autorității locale vor fi surclasate de alte probleme, uneori 

stringente, ale comunităților rurale. 

- Cele mai îngrijite sunt bisericile și clădirile de patrimoniu în care funcționează 

instituții ale statului.  

- Facilitățile fiscale menționate de legislație nu sunt operante la nivelul administrațiilor 

locale. 

- În condițiile în care s-ar aloca resurse, exercitarea efectivă a dreptului de preemțiune al 

statului. 

- Casele, conacele, instalațiile de tehnică populară, multe în proprietate privată, nu sunt 

prioritare pentru administrațiile locale. 

Resursele umane 

- Carența de personal specializat din instituții, la nivelul administrațiilor locale și al 

direcțiilor de cultură. 

- Carența de experți atestați în domeniul monumente istorice. 

- Inerția proprietarilor și a autorităților locale. 

- Vârsta înaintată a celor mai mulți dintre proprietari și veniturile mici de care dispun 

fac improbabile demersurile vizând aprobarea unor intervenții asupra construcțiilor 

monumente istorice. Au fost identificate două  tipuri de răspuns: 1. intervențiile 

empirice, neautorizate sau 2. abandonul, urmat de colaps. 

- Schimbările sociale. Ele au fost înregistrate și pot fi documentate încă din perioada 

interbelică când apar influențele urbane în arhitectura rurală, odată cu schimbări ale 

stilului de viață și ale obiceiurilor. Perioada comunistă a accelerat aceste schimbări, 

prin intervențiile brutale în lumea satului (colectivizări, deportări, sistematizări). 

Perioada care a urmat anului 1989 a definitivat procesul și i-a dat o anvergură mult 

mai mare, prin fenomenul  migrației spre Occident în căutarea de venituri. În ultimii 

ani, o adevărată frenezie imobiliară se manifestă, afectând în mediul rural într-o 

proporție comparabilă cu cel urban. Se construiește mult (cf INSEE pentru datele 

                                                           
14

 A se vedea comunicatul INSEE din 5 octombrie 2020 Veniturile și cheltuielile gospodăriilor. Venitul 

mediu/persoană/mediul rural este de 1517,31 lei iar cheltuielile medii/persoană/rural de 1288,59 lei. Față de 
media/persoană/ mediul urban diferența de venit este de 845 lei. Pentru agricultori veniturile medii/persoană sunt 
de 1012,83 lei. https://insse.ro/cms/ro/content/veniturile-și-cheltuielile-gospodăriilor-19.  
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statistice)
15, fără simț estetic, fără nici o raportare la tradiție. Vorbim atât de dorința 

oamenilor de a-și afișa, prin construcția unei case noi și cât mai mari, bunăstarea, dar 

și de efectul unei educații estetice deficitare. Aspectul mai greu de explicat este faptul 

că arhitecți și funcționari ai administrațiilor locale autorizează construcții care 

deformează și urâțesc habitatul rural. 

- Foarte greu pot fi motivați proprietarii pentru a accepta clasarea unei construcții 

tradiționale, în condițiile în care obligațiile depășesc cu mult orice fel de beneficiu și 

nu există nici un fel de ajutor real din partea autorităților. 

Alte probleme 

- Identificarea tuturor monumentelor, reactualizarea listelor și elaborarea tuturor fișelor 

analitice de evidență. 

- Comunicare mai eficientă și coordonare între structurile naționale și cele locale. 

Având în vedere problemele semnalate, înaintăm spre a fi luate supuse discuției următoarele 

propuneri: 

- Simplificarea și flexibilizarea legislației și a metodologiilor, astfel încât să reducă 

circuitul birocratic, timpii de așteptare și, mai ales costurile; 

- Alcătuirea de strategii de protecție la nivel județean, cu acțiuni, surse de finanțare,  

termene clare de monitorizare și realizare; 

- Cercetare de teren susținută care să actualizeze și corecteze inventarul monumentelor 

istorice: repertorierea pe unități administrative, completarea tuturor fișelor analitice de 

evidență, notarea stării de conservare actuale; 

- Declanșarea procedurilor de declasare în cazul acelor monumente care nu mai respectă 

criteriile de valoare; 

- Integrarea informațiilor într-o bază de date sub forma unei hărți interactive care să 

permită în timp real sesizarea oricărei modificări survenite; 

- Planificări anuale ale intervențiilor de conservare / restaurare la nivel județean și 

respectarea lor prin alocarea de fonduri; 

- Coordonarea între intervențiile de restaurare și dezvoltarea infrastructurii, pentru a 

facilita sustenabilitatea și punerea în valoare a monumentului; 

- Acordarea facilităților fiscale. Beneficiari ar trebui să fie atât proprietarii de 

monumente, cei care doresc să achiziționeze o construcție monument istoric, dar și cei 

                                                           
15

 https://insse.ro/cms/ro/content/autorizațiile-de-construire-eliberate-pentru-clădiri-70, respectiv 

https://insse.ro/cms/ro/content/lucrările-de-construcții-69.  
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care dețin sau vor să devină proprietarii unei case vechi (ante 1940), căreia îi vor 

păstra structura și pe care o vor repara folosind materiale compatibile; 

- Acordarea unor scutiri de taxe locale acelor proprietari care își construiesc casele după 

planuri care respectă tradiția arhitecturală românească, inclusiv punerea la dispoziție a 

unor planuri-tip gratuite; 

- Formare profesională în domeniu pentru lucrătorii din administrația locală; 

- Bază de date  cu meșterii tradiționali sau firmele care pot executa lucrări la casele 

tradiționale, accesibilă proprietarilor prin intermediul primăriilor sau al internetului; 

- Bază de date cu materiale de restaurare recomandate (punctul III 3. 1 din planul de 

realizare al proiectului actual); 

- Programe de educare a locuitorilor din mediul rural în spiritul responsabilității față de 

patrimoniul construit; 

- Mediatizare a acțiunilor întreprinse în vederea salvării patrimoniului construit. 
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STUDII DE CAZ LA NIVEL NAȚIONAL 

 

Studiul de caz nr. 1 

Autor:  

Adrian Rauca- Conf. univ. dr. Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca, Departamentul 

Conservare și Restaurare 

Irina Crețeanu- Lect. univ. dr. Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca, Departamentul 

Conservare și Restaurare 

Situația tuturor bisericilor de lemn - monument istoric  din județele  
Cluj și Sălaj 

Situația actuală, stabilită în urma vizitelor de documentare realizate în 
perioada (2016-2018)

16
 

 

 

În Lista Monumentelor Istorice a  județului Cluj figurează 1791 monumente istorice (A+B), iar în cea 

a județului Sălaj figurează 546 monumente istorice (A+B) 

Lista monumentelor istorice a județului Cluj cuprinde 76 de biserici de lemn. În urma 

documentării și cercetării din punct de vedere istoric, arhitectonic, tehnic și al stării de 
                                                           
16

  Datele au fost publicate în mai multe articole: 1. Rauca, A., Creţeanu, L.: Situația actuală a bisericilor de lemn 
din județul Sălaj, în: Caietele Restaurării 2018, Editura Art Conservation Support, București, 2018, p. 76-95. 

[ISSN 2285-8598], [ISSN-L 2285-8598]; 2. Rauca, A.: Biserici de lemn din Cluj şi Sălaj (The Wooden Churches 
from Cluj and Sălaj). în: Art Out. Artă, Arhitectură, Patrimoniu, Restaurare, nr. 51, 2017, p. 31-41; 3. Rauca, A., 

Pop, D., Moraru, R.: Bisericile de lemn din judeţul Chuj. Patrimoniu pe cale de dispariţie (Wooden Churches 
from Cluj County. A Disappering Heritage). în: Caietele Restaurării 2016, Editura Art Conservation Support, 
București, 2016, p. 246-257. (ISSN 2285-8598] [ISSN-L 2285-8598]. 
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conservare, s-a constatat că 8 dintre aceste biserici sunt deja dispărute, unele de zeci de ani: 

bisericile de lemn din Aiton (construită în 1711 și demolată în 1903, atunci când s-a ridicat 

noua biserică greco-catolică), Dealu Negru (construită în 1765, arsă în totalitate în 2012), 

Ghirolt (construită în 1809, demolată în 1990), Macău (construită în 1730, ruinată în totalitate 

în 2010), Muntele Rece (construită la jumătatea secolului XVIII, arsă în 1995), Podeni (arsă 

în 1880), Suceagu (construită în 1710, demolată în perioada interbelică) și Vișagu (construită 

în 1800, ruinată în 2014).  

 Alte două monumente sunt în prag de prăbușire: bisericile din Pintic și Săliștea Veche. 

Unele au fost salvate prin mutarea, conservarea și restaurarea lor în cadrul unor muzee în aer 

liber așa cum s-a întâmplat în cazul bisericilor din Dreatea (în anul 2006 biserica a fost 

mutată, restaurată și conservată în Muzeul în Aer Liber din Sibiu) și Leurda (în anul 1998 a 

fost mutată, restaurată și conservată în curtea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud).  

Județul Sălaj are  92 de biserici de lemn, dintre care 68 sunt clasate monument istoric. 

Majoritatea bisericilor de lemn din județele Cluj și Sălaj se află într-o stare avansată de 

degradare,  atât în ceea ce privește elementele de arhitectură dar şi pictura interioară și 

componentele artistice deținute de acestea (mobilier, icoane, obiecte de cult). 

În urma deplasărilor pe teren s-a realizat o amplă documentație fotografică a bisericilor de 

lemn, cu toate elementele lor specifice, dar și toate aspectele negative care țin de starea 

catastrofală de conservare a elementelor de arhitectură, decor sau ansambluri de pictură 

(interioară sau exterioară). 
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Biserici de lemn Monument Istoric 

județul CLUJ* 

 

 

Datare 

 

Situaţia actuală a bisericii 

Biserica Sf. Treime din AGÂRBICIU  

sec. XVII 

în cult, se recomandă minime reparaţii la 

învelitoarea de şindrilă, pictura murală necesită 

intervenţii urgente de conservare şi restaurare 

Biserica Sf. Arhangheli din AGHIREŞU   

1780 

în cult, învelitoarea de şindrilă a fost schimbată 

recent, pictura murală necesită intervenţii de 

conservare şi restaurare 

Biserica Naşterea Maicii D-lui din 

AGHIREŞU - FABRICI 

sec. XVIII în cult, se recomandă reparaţii la învelitoarea 

de şindrilă, nu are pictură murală   

Biserica Sf. Arhangheli din APAHIDA 

 

 

1806 

în cult, învelitoarea de şindrilă a fost schimbată 

recent, pictura murală necesită intervenţii 

urgente de conservare şi restaurare 

Biserica Sf. Îngeri din AŞCHILEU 

MARE 

 

1825 în cult, învelitoare de tablă, interiorul este în 

mare parte acoperit cu foi de placaj  

Biserica Sf. Îngeri din AŞCHILEU MIC 

 

 

1801 

în cult, intervenţii de conservare şi restaurare 

au avut loc recent atât la partea de arhitectură 

cât şi la cea de pictură murală 

Biserica Sf. Nicolae din BĂDENI 

 

 

1765 

în cult, învelitoare de tablă,  pictura murală 

rămasă necesită intervenţii urgente de 

conservare şi restaurare 

Biserica Adormirea Maicii D-lui din 

BĂLCEŞTI 

sec. XVIII în cult, învelitoarea de şindrilă a fost schimbată 

recent,  interiorul este tencuit şi văruit în alb   

Biserica Sf. Arhangheli din BERCHIEŞU 

 

 

1747 

în cult, învelitoare de tablă, exteriorul este 

tencui şi văruit, pictura murală necesită 

intervenţii urgente de conservare şi restaurare 

Biserica Înălţarea D-lui din BERINDU  

 

 

1752 

în cult, se recomandă minime reparaţii la 

învelitoarea de şindrilă, pictura murală necesită 

intervenţii urgente de conservare şi restaurare 

Biserica Înălţarea D-lui din BICA 

 

 

1765 

în cult, se recomandă minime reparaţii la 

învelitoarea de şindrilă, pictura murală este 

într-o stare de conservare relativ bună  

Biserica Adormirea Maicii D-lui din 

BUCEA 

 

 

1791 

în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare 

bună de conservare, pictura murală necesită 

intervenţii de conservare şi restaurare 

Biserica Sf. Arhangheli din CALNA 

 

 

1671 

în cult, se recomandă minime reparaţii la 

învelitoarea de şindrilă,  pictura murală 
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necesită intervenţii de conservare şi restaurare 

Biserica Înălţarea Sf. Cruci din 

CĂTĂLINA 

1896 în cult, învelitoare de tablă, tencuită la exterior, 

nu are pictură murală 

Biserica Sf. Arhangheli din CHESĂU sec. XVIII în cult, învelitoare de ţiglă, nu mai păstrează 

pictură murală 

Biserica Sf. Gheorghe din CHIDEA 1761 în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare 

bună de conservare, nu are pictură murală 

Biserica Sf. Nicolae  din CIUBĂNCUŢA 1829 în cult, învelitoare de tablă, pictura murală 

necesită intervenţii de conservare şi restaurare 

Biserica din CIUCEA sec. XIX în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare 

bună de conservare,  pictura murală necesită 

intervenţii de conservare şi restaurare 

Biserica Intrarea în Biserică din 

COJOCNA 

1796 în cult, învelitoare de tablă, nu are pictură 

murală 

Biserica Sf. Arhangheli din CREMENEA 1677 în cult, se recomandă reparaţii la învelitoarea 

de şindrilă, pictura murală necesită intervenţii 

de conservare şi restaurare 

Biserica Sf. Arhangheli din CRIŞENI 1791 în cult,  învelitoare de tablă, tencuită la 

exterior, pictura murală necesită intervenţii de 

conservare şi restaurare 

 

Biserica Sf. Arhangheli din CUTCA 

 

1720 

în cult,  învelitoarea de tablă necesită reparaţii, 

tencuită la exterior, nu are pictură murală, 

interiorul este în mare parte acoperit cu foi de 

plastic şi placaj 

Biserica Învierea D-lui din DÂNCU 1740 în cult,  învelitoare de tablă, tencuită la 

exterior, nu are pictură murală 

Biserica Sf. Gheorghe din DÂNGĂU 
MARE 

sec. XVIII în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare 

bună de conservare, nu are pictură murală 

Biserica Pogorârea Sf. Duh din DÂNGĂU 

MIC 

1764 în cult, se recomandă reparaţii la învelitoarea 

de şindrilă, pictura murală necesită intervenţii 

urgente de conservare şi restaurare 

Biserica Sf. Voievozi din DEALU NEGRU 1764 arsă în totalitate în 26 iunie 2012 

Biserica Sf. Arhangheli din DEJ 

 

1829 în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare 

bună de conservare, nu are pictură murală 

Biserica Sf. Arhangheli din FINIŞEL 

 

1758 în cult, se recomandă reparaţii la învelitoarea 

de şindrilă, pictura murală necesită intervenţii 

de conservare şi restaurare 

Biserica Pogorârea Sf. Duh din FRATA 

 

1827 în cult, învelitoare de tablă, pictura murală 

necesită intervenţii de conservare şi restaurare 

Biserica din GÂRBĂU sec. XIX în cult, învelitoarea de ţiglă, nu are pictură 
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murală 

Biserica Sf. Arhangheli din GÂRBĂU 

DEJULUI 

sec. XVIII în cult, se recomandă reparaţii la învelitoarea 

de şindrilă, pictura murală necesită intervenţii 

de conservare şi restaurare 

Biserica Sf. Paraschiva din LACU 1771 în cult, învelitoare de tablă, tencuită şi repictată 

la interior 

Biserica Sf. Arhangheli din LIVADA 1842-1846 în cult, învelitoare de tablă, tencuită atât la 

interior cât şi la exterior 

Biserica Sf. Arhangheli din MACĂU 1730 căzută în ruină în 2008 

Biserica Sf. Arhangheli din MĂGURA 

IERII 

1783 în cult, învelitoare de tablă, pictura murală 

necesită intervenţii de conservare şi restaurare 

Biserica Sf. Nicolae din MUNCEL sec. XVIII în cult, se recomandă reparaţii de urgenţă la 

învelitoarea de şindrilă, pictura murală necesită 

intervenţii de conservare şi restaurare 

Biserica Sf. Petru din MUREŞENII DE 

CÂMPIE 

 

1774 

mutată din satul Sava în Complexul Muzeal 

Andrei Bojor, învelitoarea de şindrilă se află în 

stare bună de conservare,  pictura murală 

necesită intervenţii de conservare şi restaurare 

Biserica Sf. Arhangheli din NADĂŞU 1720-1730 în cult, învelitoare de tablă, pictura murală 

necesită intervenţii de conservare şi restaurare 

Biserica Sf. Arhangheli din NĂSAL 1804-1808 în cult, învelitoare de tablă, pictura murală 

necesită intervenţii de conservare şi restaurare 

Biserica  Adormirea Maicii D-lui din 

NICULA 

1650 în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare 

bună de conservare, nu mai păstrează pictură 

murală 

Biserica Sf. Arhangheli din NIMA 1774 nu mai este în cult, învelitoare de tabă, tencuită 

la exterior şi parţial la interior,  pictura murală 

rămasă necesită intervenţii de conservare şi 

restaurare 

Biserica Sf. Arhangheli din OCOLIŞEL 1852 în cult, învelitoare de ţiglă, pictura murală 

necesită intervenţii de conservare şi restaurare 

Biserica Sf. Arhangheli din OSOI 1800 în cult, învelitoare de tablă, pictura murală 

necesită intervenţii de conservare şi restaurare 

Biserica Sf. Arhangheli din PĂDURENI  1750 în cult, învelitoare de tablă, pictura murală 

necesită intervenţii de conservare şi restaurare 

Biserica Sf. Arhangheli din PĂNICENI 1730 în cult, se recomandă reparaţii de urgenţă la 

învelitoarea de şindrilă,  pictura murală 

necesită intervenţii de conservare şi restaurare 

Biserica Sf. Arhangheli din PINTIC 1822-1825 nu mai este în cult, atât partea de arhitectură 

cât şi pictura murală au nevoie urgentă de 
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intervenţii de conservare şi restaurare  

(în prag de ruinare !) 

Biserica Înălţarea Sf. Cruci din PRUNENI sec. XVIII în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare 

bună de conservare,  pictura murală necesită 

intervenţii de conservare şi restaurare 

Biserica Sf. Arhangheli din SĂLIŞCA 1680 în cult, se recomandă minime reparaţii la 

învelitoarea de şindrilă, pictura murală necesită 

intervenţii de conservare şi restaurare 

Biserica Sf. Arhangheli din SĂLIŞTE 1754 în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare 

bună de conservare,  repictată la interior 

Biserica Naşterea Sf. Ioan Bt. din 

SĂLIŞTEA NOUĂ 

1750 în cult, se recomandă reparaţii de urgenţă la 

învelitoarea de şindrilă, nu are pictură murală 

Biserica din SĂLIŞTEA VECHE 1589-1600 nu mai este în cult, atât partea de arhitectură 

cât şi pictura murală au nevoie urgentă de 

intervenţii de conservare şi restaurare  

(în prag de ruinare !) 

Biserica Sf. Arhangheli din SÂMBOIENI 1753 în cult, se recomandă reparaţii la învelitoarea 

de şindrilă, pictura murală necesită intervenţii 

de conservare şi restaurare 

Biserica Sf. Arhangheli din SÂNPAUL 1722 în cult, învelitoare de tablă, pictura murală 

necesită intervenţii de conservare şi restaurare 

Biserica Sf. Dumitru din SÂNTEJUDE 1701 în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare 

bună de conservare, pictura murală necesită 

intervenţii de conservare şi restaurare 

Biserica Sf. Arhangheli din SIC 1731-1760 în cult, se recomandă reparaţii de urgenţă la 

învelitoarea de şindrilă, pictura murală necesită 

intervenţii de conservare şi restaurare 

 

Biserica Sf. Arhangheli din SILIVAŞ 

1827 nu mai este în cult, învelitoare de tablă, atât 

partea de arhitectură cât şi pictura murală au 

nevoie urgentă de intervenţii de conservare şi 

restaurare 

Biserica Pogorârea Sf. Duh din SOMEŞU 

RECE 

sec. XVIII în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare 

bună de conservare, pictura murală necesită 

intervenţii de conservare şi restaurare 

Biserica Sf. Paraschiva şi Sf. Nicolae din 

STOLNA 

1730 în cult, învelitoare de tablă,  pictura murală 

necesită intervenţii de conservare şi restaurare 

Biserica Sf. Trei Ierarhi din STRAJA sec. XVII în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare 

bună de conservare, pictura murală necesită 

intervenţii de conservare şi restaurare 

Biserica Sf. Arhangheli din 1715 în cult, învelitoare de tablă, interiorul este în 
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SUMURDUCU mare parte acoperit cu foi de placaj 

Biserica Sf. Arhangheli din SURDUC sec. XVIII în cult, se recomandă reparaţii la învelitoarea 

de şindrilă,  tencuită la exterior, pictura murală 

necesită intervenţii de conservare şi restaurare 

Biserica Sf. Arhangheli din ŞARDU 1752 în cult, învelitoare de tablă, nu are pictură 

murală 

 

Biserica Sf. Arhangheli din TÂRGUŞOR 

 

sec. XVII 

în cult, se recomandă minime reparaţii la 

învelitoarea de şindrilă,  tencuită la exterior şi 

parţial la interior, pictura murală necesită 

intervenţii de conservare şi restaurare 

Biserica Sf. Arhangheli din TĂUŢI  

sec. XIX 

în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare 

bună de conservare, pictura murală necesită 

intervenţii de conservare şi restaurare 

Biserica Sf. Arhangheli din TICU  

1641 

în cult, învelitoarea de şindrilă a fost schimbată 

recent, pictura murală necesită intervenţii de 

conservare şi restaurare 

 

Biserica Sf. Varvara din TICU-COLONIE 

 

1735 

în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare 

bună de conservare, pictura murală necesită 

intervenţii de conservare şi restaurare 

Biserica Sf. Arhangheli din TIOLTIUR 1800 în cult, se recomandă reparaţii la învelitoare, 

nu are pictura murală  

Biserica Adormirea Maicii D-lui din 

VECHEA 

1726 în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare 

bună de conservare, pictura murală necesită 

intervenţii de conservare şi restaurare 

Biserica din VIŞAGU 1800 căzută în ruină în 2014 
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Biserici de lemn Monument Istoric 

județul SĂLAJ* 

 

 

Datare 

 

Situaţia actuală a bisericii 

Sf. Arhangheli, BAICA 1643 în cult, învelitoarea de şindrilă a fost schimbată recent, 

pictura murală necesită intervenţii de conservare şi restaurare 

Adormirea M. D-lui., BĂLAN CRICOVA 1848 în cult, învelitoarea de şindrilă a fost schimbată recent, a fost 

tencuită atât la exterior cât și la interior 

Sf. Arhangheli, BĂLAN JOSANI 1695 în cult, învelitoare de tablă,  pictura murală rămasă necesită 

intervenţii urgente de conservare şi restaurare 

Adormirea M. D-lui., BĂLAN MĂNĂSTIREA sec. XIX în cult, învelitoarea de şindrilă a fost schimbată recent, nu 

mai păstrează pictură murală  

(este vopsită în alb la interior) 

Sf. Gheorghe, BÂRSA sec. XVIII în cult, învelitoare de tablă,  pictura murală rămasă necesită 

intervenţii urgente de conservare şi restaurare 

Sf. Fecioară Maria, BÂRSĂU MARE 1690 în cult, învelitoarea de şindrilă este în stare bună de 

conservare 

Adormirea M. D-lui, MĂNĂSTIREA BIC  1778 în cult, învelitoarea de şindrilă a fost schimbată recent, 

pictura murală necesită intervenţii de conservare şi restaurare 

Sf. Arhangheli, BOCŞIŢA  sec. XVIII nu mai este în cult, învelitoarea de şindrilă este într-o stare 

avansată de degradare (acoperită pe alocuri cu folie de 

polietilenă) 

Sf. Arhangheli, BORZA 1758 în cult, învelitoare de șindrilă necesită reparații urgente,  

pictura murală rămasă necesită intervenţii urgente de 

conservare şi restaurare 

Sf. Ap. Petru şi Pavel,  BOZNA sec. XVIII nu mai este în cult, învelitoare de șindrilă necesită reparații 

urgente 

Sf. Arhangheli, BREBI 1759 în cult, se recomandă minime reparaţii la învelitoarea de 

şindrilă, pictura murală necesită intervenţii de conservare şi 

restaurare 

Sf. Arhangheli, BRUSTURI 1701 nu mai este în cult, învelitoarea de şindrilă este într-o stare 

avansată de degradare (acoperită pe alocuri cu folie de 

polietilenă și catran),  pictura murală necesită intervenţii 

urgente de conservare şi restaurare 

Sf. Arhangheli, BULGARI 1547 nu mai este în cult, învelitoarea de şindrilă este într-o stare 

avansată de degradare, pictura murală necesită intervenţii 

urgente de conservare şi restaurare 

Sf. Arhangheli, CAMĂR 1780 în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare bună de 

conservare, nu are pictură murală 

Sf. Arhangheli, CEHEI 1765 în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare bună de 

conservare,  pictura murală necesită intervenţii de conservare 
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şi restaurare 

Sf. Arhangheli, CHICHIŞA 1739 în cult, învelitoare de tablă,  placată cu placaj și repictată la 

interior 

Sf. Arhangheli, CHIEŞD sec. XVIII în cult, învelitoarea de tablă,  pictura murală necesită 

intervenţii de conservare şi restaurare 

Sf. Arhangheli, CIUMĂRNA sec. XVIII nu mai este în cult, învelitoarea de şindrilă este într-o stare 

avansată de degradare, pictura murală necesită intervenţii de 

conservare şi restaurare 

Sf. Nicolae, CREACA 1710 în cult, învelitoarea de şindrilă este într-o stare avansată de 

degradare, pictura murală necesită intervenţii de conservare 

şi restaurare 

Învierea D-lui., CUBLEŞU sec. XVIII în cult, învelitoarea de tablă, tencuită la exterior, pictura 

murală necesită intervenţii de conservare şi restaurare 

Sf. Arhangheli, DERŞIDA 1771 în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare bună de 

conservare, pictura murală necesită intervenţii de conservare 

şi restaurare 

Sf. Arhangheli, DOBA MICĂ  sec. XVII nu mai este în cult, învelitoarea de şindrilă este într-o stare 

avansată de degradare 

Sf. Arhangheli, DOBRIN 1720 în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare bună de 

conservare 

Sf. Arhangheli, DOMNIN 1753 în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare bună de 

conservare 

Sf. Vasile cel Mare, DRAGU 1806 nu mai este în cult, învelitoarea de tablă, pictura murală 

necesită intervenţii urgente de conservare şi restaurare 

Pogorârea Sf. Duh, FILDU DE SUS 1727 în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare bună de 

conservare, pictura murală necesită intervenții de conservare 

și restaurare 

Sf. Nicolae, FODORA 1817 în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare bună de 

conservare, pictura murală necesită intervenții de conservare 

și restaurare 

Sf. Arhangheli, HIDA 1717 nu mai este în cult, învelitoarea de şindrilă este într-o stare 

avansată de degradare,  pictura murală necesită intervenții 

urgente de conservare și restaurare 

Sf. Arhangheli, HOROATU CEHULUI 1749 nu mai este în cult, învelitoarea de şindrilă necesită minime 

reparații 

Sf. Arhangheli, HUSIA 1848 în cult, învelitoarea de tablă, tecuită la exterior 

Sf. Arhangheli, ILEANDA sec. XVII nu mai este în cult, învelitoarea de şindrilă necesită reparații 

urgente, pictura murală necesită intervenții urgente de 

conservare și restaurare 

Sf. Arhangheli, INĂU 1832 nu mai este în cult, învelitoarea de şindrilă necesită reparații 
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urgente, pictura murală necesită intervenții urgente de 

conservare și restaurare 

Sf. Arhangheli, JAC 1756 în cult, învelitoarea de şindrilă a fost schimbată recent 

Sf. Fecioară Maria, LETCA  1665 în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare bună de 

conservare, pictura murală necesită intervenții de conservare 

și restaurare 

Sf. Dumitru, LOZNA 1813 în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare bună de 

conservare, tencuită la exterior, pictura murală necesită 

intervenții de conservare și restaurare 

Sf. Gheorghe, MĂGURA 1707 nu mai este în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare 

bună de conservare, pictura murală necesită intervenții de 

conservare și restaurare 

Sf. Arhangheli, NADIŞ 1732 nu mai este în cult, învelitoarea de şindrilă necesită minime 

intervenții 

Sf. Arhangheli, NEGRENI sec. XVII în cult, învelitoarea de tablă, repictată la interior 

Sf. Arhangheli, NOŢIG 1842 nu mai este în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare 

bună de conservare, pictura murală necesită intervenții de 

conservare și restaurare 

Adormirea M. D-lui., PĂDURIŞ  

(Mănăstirea Strâmba) 

sec. XVIII în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare bună de 

conservare, pictura murală necesită intervenții de conservare 

și restaurare 

Sf. Nicolae, PĂUŞA 1730 în cult, învelitoarea de şindrilă necesită minime intervenții, 

pictura murală necesită intervenții de conservare și restaurare 

Sf. Arhangheli, PIROŞA 1862 în cult, învelitoarea de tablă, repictată la interior 

Sf. Arhangheli, POARTA SĂLAJULUI sec. XVII nu mai este în cult, învelitoarea de şindrilă și șarpanta se află 

în stare avansată de degradare, turla a fost smulsă în urma 

unei furtuni, pictura murală necesită intervenții urgente de 

conservare și restaurare 

Sf. Arhangheli, PODIŞU sec. XVIII în cult, învelitoarea de şindrilă necesită minime intervenții, 

repictată la interior 

Sf. Arhangheli, POIENIŢA 1863 în cult, învelitoarea de tablă, repictată la interior 

Înălţarea D-lui., PORŢ 1792 în cult, învelitoarea de şindrilă necesită intervenții urgente, 

pictura murală necesită intervenții de conservare și restaurare 

Sf. Gheorghe, PRODĂNEŞTI 1739 în cult, învelitoarea de şindrilă necesită minime intervenții, 

fragmentele de pictura murală păstrsată necesită intervenții 

urgente de conservare și restaurare 

Adormirea M. D-lui., PURCĂREŢ 1740 în cult, învelitoarea de şindrilă necesită minime intervenții, 

pictura murală necesită intervenții de conservare și restaurare 

Sf. Arhangheli, RACÂŞ 1741 în cult, învelitoarea de şindrilă necesită minime intervenții, 

pictura murală necesită intervenții de conservare și restaurare 
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Sf. Arhangheli, RĂSTOCI 1828 în cult, învelitoarea de şindrilă este în stare bună de 

conservare, pictura murală necesită intervenții de conservare 

și restaurare 

Adormirea M. D-lui., RĂSTOLŢU MARE 1835 în cult, învelitoarea de tablă, tencuită la exterior 

Adormirea M. D-lui., RĂSTOLŢU DEŞERT sec. XIX nu mai este în cult, învelitoarea de tablă, pictura murală 

necesită intervenții de conservare și restaurare 

Sf. Nicolae, ROMITA sec. XVIII în cult, învelitoarea de tablă 

Sf. Arhangheli, SÂNMIHAIU ALMAŞULUI 1778 nu mai este în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare 

bună de conservare, pictura murală necesită intervenții de 

conservare și restaurare 

Sf. ap. Petru şi Pavel, SÂNPETRU ALMAŞULUI sec. XVII în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare bună de 

conservare, pictura murală necesită intervenții urgente de 

conservare și restaurare 

Sf. Arhangheli, SÂRBI 1760 în cult, învelitoarea de şindrilă se află în stare bună de 

conservare, pictura murală necesită intervenții de conservare 

și restaurare 

Sf. Arhangheli, SIGHETU SILVANIEI 1632 în cult, învelitoarea de şindrilă necesită reparații, tencuită la 

interior 

Adormirea M. D-lui., SOLOMON sec. XVIII nu mai este în cult, învelitoarea de şindrilă necesită reparații 

urgente, pictura murală necesită intervenții de conservare și 

restaurare 

Sf. Arhangheli, ŞOIMUŞENI sec. XVI în cult, învelitoarea de şindrilă necesită reparații urgente 

Sf. Arhangheli, TOPLIŢA sec. XVII nu mai este în cult, învelitoarea de şindrilă necesită minime 

reparații, repictată la interior 

Sf. Arhangheli, TURBUŢA sec. XVIII în cult, învelitoarea de tablă 

Sf. Arhangheli, TUSA sec. XVIII nu mai este în cult, învelitoarea de şindrilă necesită minime 

reparații, pictura este pierdută 

Naşterea M. D-lui., ULCIUG sec. XVIII în cult, învelitoarea de şindrilă a fost schimbată recent, 

pictura murală necesită intervenții de conservare și restaurare 

Sf. ap. Petru şi Pavel, VAR sec. XVIII nu mai este în cult, învelitoarea de tablă, pictura murală 

necesită intervenții de conservare și restaurare 

Adormirea M. D-lui., VĂDURELE sec. XVII în cult, învelitoarea de tablă 

Sf. Arhangheli, VOIVODENI  1822 în cult, învelitoarea de şindrilă necesită reparații 

Sf. Arhangheli, ZALNOC 1700 nu mai este în cult, învelitoarea de şindrilă necesită reparații 

urgente, pictura murală necesită intervenții de conservare și 

restaurare 

Adormirea M. D-lui., ZIMBOR sec. XVII în cult, învelitoarea de şindrilă a fost schimbată recent, 

pictura murală necesită intervenții de conservare și restaurare 
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Studiul de caz nr. 2 

 

Instituția: DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ GALAŢI 

Autorul/autorii fișei: MARIUS MITROF 

Funcția: CONSILIER 

DENUMIREA MONUMENTULUI: CASA MEMORIALĂ “COSTACHE NEGRI”  
Cod LMI:  GL-IV-m-B-03147  

LOCALIZARE: 

1. ADRESA: localitatea Costache Negri, vis-a-vis de Primărie, com. Costache Negri, 

Jud. Galaţi; 

2. ZONA ETNOGRAFICĂ: Câmpia Covurluiului; 

3. LOCUL DE PROVENIENȚĂ   (dacă monumentul a fost transferat într-un muzeu):  - 

FORMĂ DE PROPRIETATE: publică 

MOD DE FOLOSINȚĂ (inițial și/sau actual): muzeu memorial 

DATARE: 1836 

DESCRIERE: 

- Planimetrie și dimensiuni: planimetrie rectangulară, regulată;  

- Materiale de construcție: zidărie portantă din cărămidă, pe fundaţii din piatră . 

Acoperiş în şarpantă, învelită cu tablă; 

- Tehnici de construcție: zidărie din cărămidă cu mortar din ciment, var şi nisip; 

- Meșteri/pictori dacă sunt cunoscuți: nu se cunosc; 

- Ornamente: stâlpi din lemn simpli; 

- Încadrarea în gospodărie: clădirea este amplasată în adâncimea curţii, cu o uşoară 

înclinare a axei planimetriei faţă de aliniamentul uliţei; 

- Istoricul clădirii:  

Mânjina, fostul nume al actualei localități Costache Negri, este amplasată aproximativ în 

partea centrală a judeţului Galaţi, la 45 kilometri de municipiul Galaţi şi 35 kilometri faţă de 

municipiul Tecuci, departe de arterele principale de circulaţie care leagă municipiul Galaţi de 

celelalte zone ale ţării. 

În 1816, când moşia de pe valea pârâului Geru, probabil, a fost cumpărată de Petrache 

Negre, aparţinea de ocolul Siretului, ţinutul Covurluiului, iar în 1834, de ocolul Brateşului.  

Despre Petrache Negre, avem prima ştire în 1797, când „cuconul” Petrache Negre 

cumpără, de la răzeşi, părţi din moşia Glăveni. La 24 mai 1803, avea rangul de medelnicer, iar 
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la 22 aprilie 1805 era ispravnic al ţinutului Tutova. La 1 aprilie 1815, se arată, într-un zapis, 

că era fost mare ban, iar la 3 februarie 1819 avea rangul de agă. 

Banul Petrache Negre, rânduit „boieriu hotarnic” ajunsese să fie cunoscut ca un bun 

„geometru” şi era preferat de unii proprietari de moşii. Această calitate, dublată de simţul 

gospodăresc de a-şi îndeplini sarcinile la buna  rânduire a isprăvniciilor pe care le-a condus, a 

fost ca un obstacol pentru Petrache Negre, deoarece nu a mai avut răgaz să înmulţească averea 

pe care a moştenit-o. Pe valea pârâului Geru, a cumpărat, probabil în 1816, moşia Mânjina. 

La căsătoria cu Smaranda Donici, fiica spătarului Manolache Donici şi a Elenei, fata 

logofătului Nicolae Rosetti-Rosnovanu, sfinţită , probabil, în ianuarie 1810, la Chişinău, sau 

la una dintre moşiile lui Manolache Donici, a primit cuvenita zestre, însă nu se cunoaşte în ce 

a constat ea.  

Au avut şase copii: Catinca, Costache (născut la Iaşi în martie 1812, „în casele Luca”), 

Maria (care la intrarea în cinul monahal a primit numele de Evghenia), Elena, Zamfira şi 

Zulnia. 

Costache Negri îşi petrece primii ani  în casele din Bârlad, la Blânzi şi, poate, la 

Mânjina. 

Nu avem informaţii cu privire la edificarea locuinţei de la această moşie. Faptul că 

Petrache Negre nu a avut răgaz să înmulţească averea moştenită, la care s-au adăugat şi 

încurcăturile băneşti, sunt motive suficiente să tragem concluzia că, pe moşia de la Mânjina, a 

fost  clădită, chiar în mijlocul satului, o casă tradiţională, ţărănească, fără prea multe pretenţii 

arhitectonice, însă suficient de mare pentru a se distinge de casele celorlalţi  locuitori . 

             Gheorghe N. Munteanu-Bârlad în lucrarea sa Galaţii, apărută la 1927, ne descrie 

astfel conacul:  „Locuinţa era  compusă dintr-un şir lung de odăiţe, şase în faţă şi şase în 

spate, cu 12 ferestre mici, şi două balconaşe şi un vechi beci în stânga locuinţei. Căsuţa este 

cu faţa spre S.V. are prefăcut numai acoperişul, care e înălţat cu vreo jumătate metru; în 

interior însă tavanul este neschimbat.” 

        Din planul proprietăţii moştenitorilor Rădulescu reiese că această reşedinţă avea un 

teren de 16.422 mp, o construcţie veche în suprafaţă de 294 mp, precum şi anexe şi garduri . 

       Suprafaţa casei, raportată la casele ţărăneşti existente la începutul secolului al XIX-lea 

şi apoi pe întreaga lui perioadă, denotă că era cu adevărat o reşedinţă boierească.  

       Conacul, amplasat în adâncimea curţii, cu o uşoară înclinare a axei planimetriei faţă 

de aliniamentul uliţei, era construit în stilul unei locuinţe ţărăneşti din Moldova . 

       Este o locuinţă la suprafaţa solului, dezvoltată pe un singur nivel în sistemul 

constructiv al „furcilor” având o planimetrie rectangulară.  

M
uzeul G

olesti



531 

 

       Pe lângă elevaţie, un alt element care îi conferă stilul de casă ţărănească  este faţada, 

dominată pe toate cele patru laturi de prispă: un soclu nu prea înalt ieşit în exterior şi servind 

ca suport pentru cei paisprezece stâlpi din lemn ce sprijină acoperişul în patru ape. 

       Ceea ce o deosebeşte de alte clădiri, dându-i acea notă de „evoluată”, sunt cele două 

verande (cerdacuri) pe stâlpi de lemn, deschise, dispuse simetric pe faţada principală a casei. 

Stâlpii sunt lipsiţi de decoraţii. 

       Repetiția stâlpilor dă un anume ritm și asigură o certă monumentalitate a casei. 

  În 1845, la Mânjina fusese luată hotărârea ca la 21 mai, să se întâlnească aici munteni 

şi moldoveni care erau „oarecum a ei reprezentanţi” „prin aprinsa râvnă” ce au către ţară. 

Scopul acestei consfătuiri politice era de a se fixa un plan comun al acţiunilor mişcării 

naţionale. Pretextul întâlnirii îl constituia, desigur, onomastica lui Costache Negri şi a surorii 

acestuia Elena Vârnav-Negri, 21 mai fiind zi de sărbătoare religioasă Sfinţii Împăraţi 

Constantin şi Elena, sărbătoare îndrăgită de către popor. Cu această ocazie, Elena, proaspăt 

divorţată,  va răspunde la declaraţiile de iubire ale tânărului Alecsandri, consumându-se o altă 

poveste pasionantă de dragoste.  

Întâlnirea a avut loc la 21 mai 1845 şi a fost caracterizată de Cornelia Bodea „o 

îndrăzneaţă iniţiativă politică”, fiind prezenţi Nicolae Bălcescu, Ion Ghica, C. Filipescu, 

Vasile Alecsandri, Alecu Russo, Ion Ionescu de la Brad, M. Corradini şi alţi fruntaşi ai 

mişcării naţionale. Alături de aceştia erau ţărani şi ţărance, pe care văzându-i Bălcescu zise:   

„O! mândră oaste va avea România, când i-a veni rândul în lume!” Importanţa acestei 

întâlniri, dar și celelalte care i-au urmat și care s-au transformat în adevărate pelerinaje,  au 

întărit rolul jucat de Mânjina în împlinirea idealurilor revoluţionare.  

Amfitrion deosebit, Costache Negri reuşea să creeze musafirilor săi o atmosferă 

ospitalieră şi, astfel, întâlnirile acestora, în special cele din ziua de 21 mai, devenind o tradiţie 

perpetuată şi azi de cultura gălăţeană. 

           „Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor” va organiza, la 24 ianuarie 1898, 

sărbătorirea zilei Unirii, la Mânjina, în fosta casă a lui Costache Negri, probabil, cu acordul 

noului proprietar. 

În 1908, satul Mânjina primeşte numele de Costache Negri şi este decretat comună. 

Centrul cultural din comuna Pechea, judeţul Covurlui, va avea iniţiativa ridicării unui bust al 

lui Negri şi la Mânjina. Se constituie un comitet patronat de I.G.Duca, N.Iorga, A.D.Xenopol, 

C.I.Istrati, V.Pârvan, care lansează în iulie 1914 un apel. Strângerea fondurilor s-a făcut cu 

foarte mare greutate şi din această cauză bustul realizat de Gheorghe Popoiu a fost dezvelit 

tocmai în 1938. Această operă avea să fie distrusă de regimul comunist. La doi ani de la 
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apelul din iulie 1914, regele Ferdinand a semnat decretul prin care „Parohia Mânjina” a primit 

„numele de Costache Negri”. 

Prin Decretul nr. 2336 din 29 august 1943, „Casa şi parcul marelui Costache Negri din 

Comuna Costache Negri…se clasează monument istoric”. Acesta trebuia să „devină muzeu în 

care să se păstreze cărţile, tablourile şi în general obiectele care amintesc munca depusă de 

Costache Negri”. Salvarea casei de la Mânjina a preocupat Preşedinţia Consiliului de Miniştri 

de atunci, prin alocarea sumei de 500.000 lei, către Prefectura judeţului Covurlui „pentru 

cumpărarea casei lui Costache Negri de la Mânjina şi refacerea acelui sat”, Lucrurile au 

stagnat din cauza răboiului. 

Regimul comunist, instaurat la 6 martie 1945, nu a mai îngăduit recunoaşterea 

străduinţelor lui Negri, casa de la Mânjina devenind după colectivizare, ca multe alte conace, 

sediul C.A.P.-ului din comună. 

 De abia la 2 iunie 1968, cu ocazia aniversării a 120 de ani de la revoluţia din 1848, 

casa a fost amenajată ca muzeu, deschizându-se „Casa memorială Costache Negri”. 

 

- Evaluarea stării de conservare: foarte bună Asupra imobilului s-a intervenit în 

perioada interbelică. Imobilul a fost refăcut şi reabilitat, pentru a servi funcţiunii de 

muzeu.  
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Studiul de caz nr. 3 

 

Instituția: DIRECŢIA 
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JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ GALAŢI 

Autorul/autorii fișei: MARIUS MITROF 

Funcția: CONSILIER 

DENUMIREA MONUMENTULUI: CRAMA GENERALULUI EREMIA 

GRIGORESCU  

Cod LMI:  propus pentru clasare 

LOCALIZARE: 

1. ADRESA: localitatea IVEŞTI, com. IVEŞTI, jud. Galaţi; 

2. ZONA ETNOGRAFICĂ: sudul Câmpiei Tecuciului; 

3. LOCUL DE PROVENIENȚĂ   (dacă monumentul a fost transferat într-un muzeu): - 

FORMĂ DE PROPRIETATE: privată 

MOD DE FOLOSINȚĂ (inițial și/sau actual): anexă agricolă 

DATARE: 1914-1916 

DESCRIERE: 

- Planimetrie și dimensiuni: 1. Corp Cramă - planimetrie rectangulară, regulată. Anexele 

Corp 2 şi 3- planimetrie rectangulară, neregulată; 

- Materiale de construcție: zidărie portantă din cărămidă, pe fundaţii din piatră sau 

beton. Acoperiş în şarpantă, învelită cu ţiglă; Corp Cramă: beton, cărămidă, lemn, 

acoperiş învelit cu ţiglă; Anexele: cărămidă, lemn, acoperiş învelit cu ţiglă; 

- Tehnici de construcție: zidărie din cărămidă cu mortar din ciment, var şi nisip; 

- Meșteri/pictori dacă sunt cunoscuți; nu se cunosc: 

- Ornamente: l a corpurile de clădire întâlnim elemente vernaculare, tradiţional 

româneşti, cât şi elemente de art-deco. Crama: ferestre bifore, trifore cu arcaturi în 

cărămidă plină şi cheie de arc. Brâu din cărămidă aparentă sub cornişă. Elemente de 

art-deco pe laturile teşite dispuse simetric faţă de faţada principală. Anexele: Corp 2 

prezintă un foişor octogonal, a cărui acoperiş învelit cu ţiglă este susţinut de stâlpi din 

lemn cu elemente decorative. Între stâlpi, în partea superioară se află un şorţ decorativ, 

din lemn, sub formă de arc ascuţit. Foişorul este îngrădit cu un gard din lemn cu 

elemente decorative. Corp 3 prezintă o prispă cu stâlpi din lemn decorativi, între care 

se află un șorţ din acelaşi material şi acelaşi model ca la foișorul corpului 2. Prispa 

este închisă cu gard din lemn, identic ca la foişor. 

      

- Încadrarea în gospodărie; corpurile de clădire sunt amplasate pe latura de nord-est a 

gospodăriei: 
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- Istoric:  

Localitatea Iveşti este situată la circa 57 km de municipiul Galaţi şi la 21 km de 

municipiul Tecuci, de o parte şi de alta a şoselei naţionale DN 25. Este compusă din satele 

Iveşti şi Buceşti (în partea de sud a comunei). Iveştiul a avut o aşezare geografică deosebit de 

favorabilă în lungul râurilor Bârlad şi Siret, cât şi a drumului care venea dinspre Polonia spre 

Galaţi şi apoi spre turci. Localitatea s-a format pe vechea moşie Blăjeşti, prin înglobarea în 

timp, a cătunelor Iveşti, Blăjeştii de Jos, Blăjeştii de Sus şi Atârnaţi (M.Ciubotaru şi 

V.V.Cotea, 1996). 

              Moşia este atestată documentar din 15 iulie 1448, printr-un act de la Petru Voievod 

către panul (nobilul) Cernat Ploscar şi fratele său Şteful. Existenţa la această dată a unei 

mănăstiri în apropierea satului, indică o organizare religioasă consolidată şi implicit o locuire 

cu mult anterioară acestei atestări. Menţionarea faptului că moşia avea hotare vechi, este o 

dovadă în plus că pe aceste locuri viaţa feudală era de timpuriu organizată în sudul Moldovei. 

            Ulterior apar documente despre satele Buceşti (1548) şi Diecheni (1658). Pe la 1608, 

este pomenit logofătul Ivaşcu. Între cei mai mari boieri din zona localităţii amintim: Ciuca, 

Spătaru, Mihalache Cantacuzino, Arhip, Anastasiu, Balş, Economos şi familia generalului 

Eremia Grigorescu, personalitate marcantă din timpul Primului Război Mondial. 

Din 13 octombrie 1856 la cererea postelnicului Panaite Balş, proprietar al moşiilor de la 

Iveşti, bprin hrisov domnesc, s-a înfiinţat târgul Iveşti care, în vremea lui Alexandru Ioan 

Cuza, devine capitală de plasă.  Plăşile erau subdiviziuni ale judeţului. 

              Târgul Iveşti se dezvoltă astfel încât, spre sfârşitul secolului al XIX-lea, avea 360 de 

familii (dintre care 168 familii de evrei), şcoli, biserici, sinagogi, devenind reşedinţa 

subprefecturii Bârlad. 

              După împroprietărirea din 1864, partea rămasă proprietarului Balş este moştenită de 

fiii acestuia: Mihail şi Paul, În 1911, Paul Balş şi Alexandrina Balş, cumnata sa, vând moşiile 

Iveşti şi Torceşti lui Hector D. Economos şi soţiei sale Ecaterina, născută Negropontes. 

Hector D. Economos, om de o remarcabilă cultură economică şi agronomică înfiinţează la 

Iveşti o plantaţie viticolă în suprafaţă de 200 hectare, susţinută de spalieri.  

În anii 1914-1916, construieşte o cramă modernă denumit astăzi „Crama General 

Eremia Grigorescu" şi o distilerie. Pentru exploatarea plantaţiei viticole, în 1929 erau 

angajaţi muncitori din Dobrogea şi ţinutul Bacăului, uneori ajungând la circa 130 de sezonieri 

zilnic. Plantaţia de nobilă altoită ocupa 100 ha, iar pe rădăcini proprii 108 ha din care 8 ha vie 

foarte bătrână. Produsele viti-vinicole erau de calitate, fiind vândute la Vaslui, Iaşi, Cernăuţi 

şi Galaţi. După moartea, în anul 1924, a lui Hector D. Economos, domeniul este împărţit între 
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moştenitori şi din 1927 revine exclusiv lui Jan Economos. O parte a acestui domeniu, 

împreună cu crama şi distileria, ajunge în proprietatea Elenei Negropontes - cumnata lui 

Hector D. Economos - soţia generalului Eremia Grigorescu care a fost expropriată în 1945. 

După anul 1945, plantaţiile de stat devin proprietate a statului, ca apoi, după 2000, să fie 

retrocedate proprietarilor. 

- Evaluarea stării de conservare: bună. Imobilul nu a fost restaurat. Este necesară o 

intervenţie de restaurare, de reabilitare şi de introducere în circuitul patrimoniului 

cultural viticol.  
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Studiul de caz nr. 4 

 

INSTITUȚIA: MUZEUL JUDEŢEAN “TEOHARI ANTONESCU” GIURGIU 

AUTORUL/AUTORII FIȘEI: CRISTICĂ ALEXANDRA-IULIANA 

FUNCȚIA: Restaurator textile 

DENUMIREA MONUMENTULUI: CONACUL OTETELEŞANU  
Cod LMI: GR-II-m-B-15006 

LOCALIZARE: sat Grădinari, comuna Grădinari, judeţul Giurgiu 

1. ADRESA: lângă podul peste Argeş 

2. ZONA ETNOGRAFICĂ: Muntenia 

FORMĂ DE PROPRIETATE: privată 

MOD DE FOLOSINȚĂ (inițial și/sau actual): Inițial a fost casă de vacanță, iar în perioada 

comunistă sanatoriu și cămin pentru copii cu handicap. După 1989, conacul a fost revendicat 

de către urmași și vândut succesiv, o dată se pare că unui italian care ar avea în proiect să 

construiască un centru medical. 

DATARE: sfârșitul secolului XIX 

DESCRIERE: 

Conacul Oteteleşanu (1895) este construit în stil neoclasic, în satul Grădinari din 

județul Giurgiu. Este una dintre reședințele de la țară, unde își petreceau vacanțele la 

începutul secolului XX descendenții familiei Oteteleșanu. Vara, proprietatea era animată de 

musafiri din protipendada bucureșteană. Construit în stil eclectic, la sfârșit de secol XIX, 

conacul reflectă alinierea arhitecturii românești la un nou stil împrumutat din spațiul francez. 

Are elemente predominant neoclasice și influențe din Renașterea franceză, reflectă gustul 

cosmopolit al claselor dominante ale vremii. Au fost preferate formele caracteristice 

eclectismului și, în special, cele caracteristice academismului de școală franceză. Înconjurat 

de un parc de aproape două hectare, conacul are o suprafață construită desfășurată de 1220 

mp. Fațadele sunt bine proporționate, cu ramele ferestrelor detașându-se pe un parament 

executat din cărămidă aparentă. Același stil se regăsește și la interior. Holul central este liber 

pe toate nivelurile, având deasupra un luminator. 

Accesul în clădire se realizează pe fațadele nord și sud prin intermediul unor terase și 

scări impunătoare și mai există un al treilea acces de serviciu, de unde se poate ajunge și la 

subsol. Atât la exterior, cât și la interior există o simetrie a fațadelor, respectiv a 

compartimentării interioare. Pe domeniu mai există și câteva construcții anexe, degradate, 
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dintr-o perioadă recentă, precum și o fântână arteziană construită odată cu amenajarea 

parcului.  

Aflat într-o stare precară, atât în exterior cât și la interior, conacul impune un proiect 

de reabilitare pentru a impresiona din nou. Prin dimensiunile proprietății și prin poziționarea 

pitorească pe malul Argeşului, investiţia în reabilitare îi poate da o valoare deosebită, cu 

multiple posibilităţi de utilizare. 

Un atu important este proximitatea Bucureştiului - conacul se găseşte la doar 29 Km 

de Piaţa Victoriei - dar şi accesibilitatea, pentru că se află la doar câteva minute de ieşirea de 

pe autostrada A1, cu acces direct din drumul principal 

EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE: 

Devastat de săteni, după spusele paznicului, proprietatea este actualmente o paragină și 

în iminent pericol de prăbușire. Interiorul este gol și deplorabil, planșeele crăpate și pe alocuri 

dezvelesc goliciunea până la acoperiș, geamurile și ușile sparte, scara în spirală este prăbușită.  

Marcajele de pe pereții din interior și ranforsările de la exterior sunt mărturie că sunt începute 

lucrările de restaurare17
. 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 https://alicenecula.ro/2017/01/31/locuri-abandonate-conacul-otetelesanu/. 
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Studiul de caz nr. 5 

 

INSTITUȚIA: DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IALOMIȚA 

AUTORUL/AUTORII FIȘEI: ING. MARIAN POENARU 

FUNCȚIA: inspector de specialitate 

DENUMIREA MONUMENTULUI: FERMA AGRICOLĂ PERIEȚI 

Cod LMI: IL-II-a-B-14153 

Ansamblul Ferma Agricolă Perieţi este inclus în Lista Monumentelor Istorice, județul 

Ialomița, atât ca întreg, precum şi prin clădirile rămase clasate: 

Poziţia: 184: IL-II-a-B-14153 - Ferma agricolă Perieţi, str. Ialomiţei, nr. 46; 

  185: IL-II-a-B-14153.01 - Clădirea C7 - fost grajd cu spaţii de uscare seminţe în pod; 

  186: IL-II-a-B-14153.02 -Clădirea C9 - fost grajd, cu spaţii de uscare seminţe în pod; 

    187: IL-II-a-B-14153.03 - Clădirea C11 - fost castel de apă; 

    188: IL-II-a-B-14153,04 - Clădirea C13 - fostă clădire socială (cazare muncitori, 

cantină); 

    189: IL-II-a-B-14153.05 - Clădirea C16 – Conacul; 

    190: IL-II-a-B-14153.06 - Clădirea C17 - fost grajd, cu spaţii de uscare seminţe în 

pod; 

    191: IL-II-a-B-14153.07 - Clădirea C18 - fost grajd, cu spaţii de uscare seminţe în 

pod; 

   192: IL-II-a-B-14153.08 - Clădirea C20a - fostă magazie pentru cereale. 

LOCALIZARE: 

1. ADRESA: sat Perieți, com Perieți, Str. Ialomiței, nr. 46, județul Ialomița 

2. ZONA ETNOGRAFICĂ: Zona Bărăganului Ialomițean 

3. LOCUL DE PROVENIENȚĂ Nu e cazul. 

FORMĂ DE PROPRIETATE: Monumentul istoric este în proprietatea Muzeului Naţional al 

Agriculturii din Slobozia. 

MOD DE FOLOSINȚĂ (inițial și/sau actual): Ferma agricolă/muzeu. 

DATARE: Marea majoritate a clădirilor ce alcătuiesc ansamblul au fost realizate în anul 1937 

şi în anii următori. Conacul (C16) şi magazia (C20a) au fost realizate în jurul anului 

1910, conacul fiind transformat în aceeaşi perioadă a anilor '30 din punct de vedere 

volumetric şi al arhitecturii exterioare şi, probabil, parţial şi al celei interioare. 
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DESCRIERE: 

Ferma Perieţi provine din moşia lui Ion Poenaru Bordea, mare proprietar agricol 

înaintea Primul Război Mondial. O parte din satul Perieţi era denumit, de altfel, Cătunul lui 

Bordea, iar gara, situată la mijlocul moşiei, s-a numit până în anii 1940 gara Poenaru Bordea. 

La moartea lui Ion Poenaru Bordea (1919), moşia a trecut în proprietatea moştenitorului 

acestuia, dr. Ion. I. Stoianovici. După decesul lui, în 1926, moşia s-a împărţit în două părţi 

egale. O parte a revenit Sofiei Stoianovici, fiica sa din prima căsătorie, iar cealaltă parte celor 

doi copii din cea de-a doua căsătorie (Şerban şi Ileana Stoianovici) şi soţiei, Lelia Urdărianu, 

pictoriţă. În anul1934, Lelia Urdărianu s-a căsătorit cu Aureliu I. Popescu. Din acest moment 

începe istoria propriu-zisă a fermei model. 

Toate clădirile componente ale ansamblului au fost realizate cu mijloace constructive 

simple, obişnuite, urmărindu-se, înainte de toate, satisfacerea necesităţilor strict funcţionale 

ale unei ferme agricole - grajduri, magazii etc. Aspectele expresiei arhitecturale au decurs din 

imperativele funcţionale, fără ca acestora să li se acorde o atenţie specială. Se menţionează, 

totodată, faptul că nu există documente de arhivă care să ateste anul exact al realizării 

clădirilor, autorul (sau autorii) etc. 

Conacul (C16), utilizată ulterior drept grădiniţă şi apoi clădire administrativă, 

reprezintă, probabil, singura excepţie din întregul ansamblu în privinţa atenţiei acordate 

plasticii arhitecturale, fiind vorba de locuinţa proprietarului fermei. Din diferite documente se 

presupune că este cea mai veche clădire a fermei. Ea datează, probabil dinainte de anul 1910, 

fiind, în acel moment locuinţa arendaşului Bordeianu. Clădire parter, cu volum compact, cu 

zidărie portantă, şarpantă şi învelitoare de tablă, avea accesul principal realizat prin 

intermediul unei prispe. Fotografiile de epocă ilustrează caracteristicile pregnante ale 

arhitecturii neoromâneşti. Clădirea a fost transformată în anul 1937 de Aurel I. Popescu. Ea a 

fost extinsă prin integrarea (sau modificarea) casei administratorului, aflată în apropierea 

conacului şi i s-a adăugat pe latura estică un turn. Intrarea principală, tratată ca un hol de 

dimensiuni apreciabile în raport cu întreaga clădire, se prelungea cu sufrageria, legată de 

anexele necesare (bucătăria etc.). Din holul amplu se accedea, în partea stângă a clădirii, la 

apartamentul familiei Popescu. În partea dreaptă a clădirii, cu acces separat, se afla camera 

oaspeţilor precum şi locuinţa familiei Stoianovici, în directă legătură cu anexele bucătăriei, 

întreaga arhitectură exterioară a fost modificată radical, primind expresia unei arhitecturi Art 

Deco, iar holul principal a fost decorat de Lelia Urdărianu cu o frescă reprezentând „Munca în 

Bărăgan”. Intervenţiile realizate după 1990 au condus la revenirea, într-o oarecare măsură, la 
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arhitectura de factură tradiţională, fără însă a se reface toate detaliile existente iniţial, 

renunţându-se la toate elementele arhitecturale ale anilor 1930. 

Clădirea C 7 ,  fost grajd, cu spații de uscare seminţe in pod: construcție rectangulară, 

parter cu pod, în forma de L; accesul la parter se face pe latura de sud, printr-o ușă dublă, iar 

la pod printr-o ușă simplă, scara fiind distrusă. Structura de rezistenţă este alcătuită din: 

fundaţii si pereţi portanți din cărămidă plină, tencuiți; la interior două şiruri de stâlpi din beton 

care susţin două grinzi din lemn. Acoperiş: şarpantă și astereală din lemn de rășinoase, parţial 

învelitoare originală din tablă zincată fălțuită. Pardoseala parterului este alcătuită parţial din 

cărămidă pusă pe cant sau pe lat, parţial din ciment sclivisit.  

Clădirea C9, fost grajd, cu spatii de uscare seminţe in pod: construcție dreptunghiulară, 

parter cu pod. Prin compartimentări interioare, parterul are patru încăperi, dintre care două, de 

dimensiuni mai mari, sunt grajdurile propriu-zise. Accesul la pod se făcea din exterior, pe 

axul clădirii. Structura de rezistenţă este alcătuită din pereţi portanţi din cărămidă şi din două 

şiruri interioare de stâlpi de beton, care susţin structura planşeului, alcătuită, pe cele două 

direcţii, din grinzi metalice şi de lemn. Acoperişul este în două ape, cu şarpantă de lemn şi 

învelitoare, de dată recentă, din tablă zincată fălțuită. 

Clădirea C11, fost castel de apă: fundaţii şi pereţi portanţi din blocuri de beton şi parţial 

cărămidă plină. Acoperişul este complet distrus. 

Clădirea C13, fosta clădire socială (cazare muncitori, sală mese). Este singura clădire 

cu un volum dezvoltat considerabil pe înălţime. Construcţia are subsol parţial, parter, etaj şi 

pod. în plan are forma literei U: cele două corpuri laterale sunt legate printr-un al treilea, care 

la parter are o largă arcadă. Clădirea cuprindea locuinţele muncitorilor agricoli şi cantina 

acestora, la parter. Prezenţa sa arhitecturală are un impact apreciabil în cadrul ansamblului, 

prin imaginea foarte caracteristică a anilor  30 care exprimă funcţiunea pe care o adăpostea. 

Structura portantă este alcătuită din pereţi de zidărie; tot din zidărie sunt alcătuiţi şi pereţii de 

compartimentare. Acoperirea este făcută în patru ape, cu şarpantă de lemn şi învelitoare de 

tablă.  

Clădirea C17, fost grajd, cu spații de uscare seminţe în pod. Este o construcţie 

dreptunghiulară, regulată, având parter şi pod utilizabil. Structura de rezistență: fundaţii și 

pereţi portanți din cărămidă plină, tencuiți; la interior două şiruri de stâlpi din beton care 

susţin două grinzi din profile laminate pe direcţia lungă și grinzi de lemn pe direcţia scurtă. 

Un element caracteristic îl constituie coşurile de ventilație care încep de la nivelul plafonului 

parterului și depășesc limita coamei acoperişului cu cca 1,50 m. În ultima perioadă au fost 

refăcute finisajele exterioare şi interioare, vopsitoriile precum şi învelitoarea de tablă. 
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Clădirea C18, fost grajd, cu spații de uscare seminţe în pod: construcţie regulată, parter 

şi pod utilizabil, având în plan forma literei T. Structura de rezistență: fundaţii și pereţi 

portanți din cărămidă plină, tencuiți; compartimentările din pereţi portanţi de cărămidă plină. 

Acoperiş: şarpanta și astereala din lemn de rășinoase, parţial prăbuşită. Învelitoarea este 

realizata din tablă fălțuită. Întreaga construcţie este într-o fază avansată de degradare.  

Clădirea C20a, fostă magazie pentru cereale. Este clădirea realizată în jurul anului 

1910, exprimând cu multă pregnanţă arhitectura epocii pentru acest tip de clădire. Este o 

construcţie dreptunghiulară, cu spaţiu unic pe întreaga sa lungime. Accesul la parter se face pe 

latura vest, pe o platforma din lemn accesibilă la capetele clădirii. Structura de rezistență: 

fundaţii și pereţi portanți din cărămidă plină; se prezintă în stare foarte bună. Acoperiş: 

şarpanta și astereala din lemn de rășinoase. Învelitoarea a fost înlocuită recent și realizată din 

tablă zincată fălțuită. Finisajele interioare şi exterioare (parţial): au fost refăcute recent, cu 

materiale moderne.  

Volumele simple, clare, dispunerea regulată, ordonată a golurilor (uşi, porţi, ferestre) 

sau a altor elemente necesare bunei utilizări a acestor clădiri sunt, în acest caz, mult mai 

importante, din punct de vedere arhitectural, decât decoraţia sau elemente care să sugereze 

decoraţia (ancadramente etc.). 

EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE: 

Starea de conservare a monumentelor ce compun ansamblul Ferma agricolă Perieți este: 

1. Clădirea C7 – fost grajd, cu spaţii de uscare seminţe în pod – mediocră; 

2. Clădirea C9 – fost grajd, cu spaţii de uscare seminţe în pod – mediocră;  

3. Clădirea C11 – fost castel de apă – mediocră; 

4. Clădirea C13 – fostă clădire socială (cazare muncitori, cantină) – precolaps: porțiuni de 

acoperiș degradate, planșeul aripei din stânga al clădirii degradat din cauza apei pluviale, 

zidurile crăpate și cu tencuiala căzută; 

5. Clădirea C16 – conacul – mediocră: asupra imobilului s-au efectuat unele lucrări de 

reabilitare interioară și exterioară; în prezent lucrările sunt întrerupt; 

6. Clădirea C17 – fost grajd, cu spaţii de uscare seminţe în pod  – mediocră; 

7. Clădirea C18 – fost grajd, cu spaţii de uscare seminţe în pod – precolaps: porțiuni de 

acoperiș degradate, ziduri interioare și porțiuni din zidurile exterioare autodemolate;  

8. Clădirea C20a – fostă magazie pentru cereale – mediocră. 

Monumentul istoric urmează să fie renovat. 
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Ferma agricolă Perieţi, cod LMI: IL-II-a-B-14153 
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1. Clădirea C7 - fost grajd cu spaţii de uscare seminţe în pod, cod LMI: IL-II-a-B-14153.01 
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2. Clădirea C9 - fost grajd cu spaţii de uscare seminţe în pod, cod LMI: IL-II-a-B-14153.02 
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3. Clădirea C11 - fost castel de apă, cod LMI IL-II-a-B-14153.03 
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4. Clădirea C13 - fostă clădire socială (cazare muncitori, cantină), cod LMI: IL-II-a-B-

14153.04 
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5. Clădirea C16 – Conacul, cod LMI IL-II-a-B-14153.05 
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6. Clădirea C17 - fost grajd, cu spaţii de uscare seminţe în pod, cod LMI IL-II-a-B-14153.06 
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7. Clădirea C18 - fost grajd, cu spaţii de uscare seminţe în pod, cod LMI IL-II-a-B-14153.07 
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8. Clădirea C20a - fostă magazie pentru cereale, cod LMI: IL-II-a-B-14153.08 
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Studiul de caz nr. 5 

 

INSTITUȚIA: MUZEUL REGIUNII PORȚILOR DE FIER  

AUTORUL/AUTORII FIȘEI: DRD. CHIRILĂ ENESCU 

FUNCȚIA: șef secție Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin 

DENUMIREA MONUMENTULUI: BISERICA DE LEMN CU HRAMUL „SFINȚII 

VOIEVOZI” 

Cod LMI: MH-II-m-B-10349 

LOCALIZARE: 

4. ADRESA: sat ISVERNA, comuna ISVERNA, județul Mehedinți; 

5. ZONA ETNOGRAFICĂ: Plaiul Cloșani; 

6. LOCUL DE PROVENIENȚĂ: Fostul cătun Canicea înglobat astăzi satului Isverna. 

FORMĂ DE PROPRIETATE: Comunitatea locala din satul Isverna - Parohia Isverna  

MOD DE FOLOSINȚĂ (inițial și/sau actual): În trecut pe treptele bisericii din pronaos se 

țineau lecții elevilor deoarece școala a fost o perioadă găzduită în acest locaș. În momentul de 

față biserică este deschisă cultului. 
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DATARE: Prima datare este anul 1783 pentru biserica inițială, urmând ca lăcașul de cult să 

beneficieze de mai multe refaceri ulterioare. Anul 1823 este consemnat de Catagrafia 

Episcopiei Râmnicului de la 1845. În Lista Monumentelor Istorice din 1992 şi 2004 acest an 

este consemnat ca o refacere a monumentului, iar biserica este datată la 1783. Pisania 

monumentului, Revista Monumentelor Istorice din 1991 și Anuarul pe anul 1909 menționează 

alt an privind datarea şi anume 1836 (este probabil anul unei renovări).   

DESCRIERE: 

- Planimetrie și dimensiuni: Biserica este în formă de navă dreptunghiulară cu 

dimensiunile de 7,10 metri pe 5 metri (cu grosimea stratului de tencuială) şi un altar, 

în prelungire, poligonal cu cinci laturi (dimensiunea laturilor este între 1,70 metri şi 2 

metri). Compartimentarea interioară cuprinde pronaosul, naosul şi altarul. Înălțimea 

pereților este de 1,82 metri. În cea ce privește elevația, biserica este așezată pe un 

soclu de piatră cu elevație din bârne de lemn din esență de conifer îmbinate la colțuri 

prin cep ascuns şi cu ajutorul cuielor de lemn, a cuielor  şi  scoabelor din  metal 

confecționate artizanal. Soclul din piatră de codru se ridică până la înălțimea de 

aproximativ 1,30 metri iar peste acest brâu sunt așezate bârne încă un metru. Biserica  

este  prevăzută cu pridvor deschis la partea superioară susținut  de patru stâlpi de lemn 

sculptați. Pridvorul este îngust şi înălțat la nivelul brâului, în această prispă înălțată 

sunt construite trepte. În interior boltirea este semicilindrică pentru fiecare 

compartiment al interiorului. Biserica este prevăzută cu două  geamuri  mici, unul de 

fiecare parte a  naosului şi o fereastră de aceleași dimensiuni pe peretele estic al 

altarului. Acoperișul bisericii în patru ape, în pante largi, este din șindrilă așezată pe 

două rânduri. Fațadele au fost tencuite cu mortar şi var aplicate peste un caroiaj de 

şipci din lemn bătute în cuie metalice. Din punct de vedere volumetric cei patru stâlpi 

de lemn care susțin pridvorul sunt sculptați cu ornamente similare celor de la biserica 

din Costeștii. Ei sunt realizați sub forma unei coloane mai groase la mijloc cu capitel 

în forma „crucii în creste” – romburi adâncite pe cant, fus bitronconic iar spre soclu 

motivul mărului. Consolele acoperișului ca şi capetele de sus ale pereților despărțitori 

prezintă crestături în unghi drept (elementele fiind acum mascate de fundătura 

streșinii). Cosoroaba a fost de asemenea crestată cu înflorituri care astăzi este 

acoperită cu scândură de brad. Acoperișul este din șindrilă ce a fost reînnoit în multe 

rânduri. 

- Materiale de construcție: lemn de brad, piatră, mortar, var, completări cu ciment, cuie 

de lemn şi metal, șindrilă. 

M
uzeul G

olesti



560 

 

- Tehnici de construcție: bârnele elevației au fost suprapuse în sistem „blockbau” şi încheiate 

în zona altarului în sistem „coadă de rândunică”. Boltirea este semicilindrică pentru fiecare 

compartiment al interiorul iluminatul se realizează prin trei ferestre practicate în grosimea 

lemnului, câte una pe fiecare latură şi una pentru absida de est. Fațadele au fost tencuite cu 

mortar şi var aplicate peste un caroiaj de șipci din lemn bătute în cuie metalice. Acoperișul cu 

pante largi ale structură din lemn şi învelitoare dublă din șindrilă bătută în cuie metalice. 

- Istoric:  

La început satul a fost amplasat în dealul satului zis ,,Cucuioava” iar sub administrația 

generalului rus Kiseleff, a fost mutat pe actuala vatră, în linie dreaptă, de polcovnicul D. 

Negotin-Dinu Surdu zis Bacal, originar din Isverna care a mai scos la linie şi satul Cireşu. În 

anul 1836 exista cu siguranță biserica în cătunul Cănicea, astăzi desființat şi înglobat în satul 

Isverna. Locul pe care s-a construit biserica a fost donația neamului Vueştilor iar primul preot 

a fost popa Vuia zis Nicola Vuia, care era şi dascăl, lecțiile ţinându-se pe treptele aflate în 

pridvorul bisericii, pentru o perioadă aici oficiindu-se și slujbele religioase deopotrivă. 

Preoteasa lui, pe nume Stana, era din neamul Surzilor. Ei au avut un copil pe nume Ilie 

Popescu care a fost o vreme primar. Preotul Nicola Vuia a slujit la această biserică până la 7 

martie 1849. El a fost urmat de către popa Nicola Maghescu venit din Gornoviţa şi căsătorit 

cu Petria din neamul Moşnenilor. Biserica din Cănicea a fost făcută de ,,maistori” ardeleni, 

cam odată cu cea de lemn din Nadanova. Popa Ştefan din Selişte, este acela care a determinat-

o pe nepoata lui, Sara, fiica lui Mihuţa Bonceanu, zis Sbârnă să ctitoricească biserica de lemn 

din Canicea în anul 1836. Se zice că atunci când a plătit ,,maistorii” a venit cu banii în desagi, 

pe cai pentru că nu era din sat şi acești bani rămăseseră de la fostul soţ, Dumitraşcu Popii din 

Cloşani. În Anuarul pe anul 1900 apar consemnate mai multe date despre această biserică: 

Parohia Izverna în a cărei componență intra cătunul Căinicea iar biserica cu hramul ,,Sfinții 

Voievodi” construită din lemn în anul 1836 (este probabil de data unei renovări) a intrat în 

serviciul liturgic în anul 1895. Același an al zidirii este confirmat şi de pisania abia 

descifrabilă a monumentului care îi mai menționează şi pe ctitorii principali, Mihuţa Sbârnă 

din Seliştea Izvernei care a construit biserica şi fiica sa Sara, măritată cu popa Dumitraşcu din 

Cloşani. Anuarul din anul 1941 şi lucrarea lui Nicolae Stoicescu amintesc acelaşi an. Cele 

menţionate mai sus au fost confirmate şi de Radu Creţeanu care îl citează pe I. Popescu 

Cilieni: „S-a edificat pentru prima oară de bîrne de lemn la anul 1835 de către dumnealui 

Mihuţă Sbîrnă din Siliştea Izvernii”, din îndemnul fiicei sale Sara, măritată după Dumitraşcu 

Popii din Cloşani; biserica a fost târnosită la 8 noiembrie 1836. La 1856, biserica a fost 

reparată radical cu „ridicarea pe zid, tencuiala, acoperișul şi zugrăveala”. La 1878 „s-au mai 
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lustruit toate sfintele icoane din nou, de către zugravul Gheorghe Miloşescu din Comăneşti”. 

La 1892, zugravul Gh. S. Ionescu a reparat icoanele tâmplei şi a zugrăvit din nou pereții 

bisericii. La anul 1845, în catagrafia bisericilor pentru această biserică este consemnată 

următoarea prezentare: „Mahalaoa Cănicea, megieşască; 60; de lemn; Sf. Îngeri; 1 preot: 

Nicola sin Trăilă Talpeş; 21; 1823; septembrie 8; pă această biserică; slujitor; 1 paracliser: 

Nicola Popazu”. În Lista Monumentelor Istorice pe anul 1992 şi 2004 biserica este datată 

înainte de 1823: Biserica de lemn „Sfinții Voievozi”; 1783; ref. 1823, pictat 1892; cult 

ortodox”. Pe icoana Mântuitorului se mai deslușești semnătura pictorului şi anul 1823.  

Biserica este reparată radical în anul 1856, când se tencuiește cu mortar, se ridică pe soclu, se 

pictează şi se repară acoperișul. Această tencuire a pereților se datorează faptului că vara, din 

cauza căldurii, se scurgea rășină de la copacii din jur pe pereții lăcașului şi se crea astfel 

pericolul declanșării unui incendiu. În anul 1878 se curăță icoanele şi se retușează pictura de 

către zugravul Gheorghe Miloşescu din Comănești iar în anul 1892 se repară din nou icoanele 

şi pictura de către Gh. S. Ionescu.  

- Alte detalii: În prezent se fac demersuri pentru includerea monumentului în Ruta 

Cultural Turistică a Bisericilor de Lemn din România, proiect care vizează crearea 

unui nou produs turistic și cultural adresat mediului rural românesc.    

 

EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE:  

Pridvorul a suferit intervenții necorespunzătoare de reparare a crăpăturilor şi desprinderilor 

stratului de tencuială, reparații ce s-au executat cu aplicații locale de ciment ce au afectat 

programul iconografic al monumentului şi lizibilitatea pisaniei. Stratigrafia din această zonă 

prezintă exfolieri  masive, fisuri şi desprinderi. Structura  de  lemn  a  bisericii  prezintă  atac  

biologic,  prin  acoperiș  au  loc  infiltrații, în  unele  zone  tencuiala  este  desprinsă  şi  

căzută, din  structura  de  piatră  sunt  desprinse  pietre,  pereții prezintă  fisuri  verticale  şi  

longitudinale. Este reparată radical în anul 1856, când se tencuiește cu mortar, se pictează şi 

se repară acoperișul. La 1878 se curăță icoanele şi se retușează pictura de către zugravul 

Gheorghe Miloşescu din Comăneşti. La 1892 se repară din nou icoanele și pictura de către 

Gh. S. Ionescu. 
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Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești 

Județul Argeș, oraș Ștefănești, strada Radu Golescu nr. 34. 

www.muzeulgolesti.ro, contact@muzeulgolesti.ro 

 

M
uzeul G

olesti

http://www.muzeulgolesti.ro/
mailto:contact@muzeulgolesti.ro

