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R A P O R T 
PRIVITOR LA LUCRĂRILE SERVICIULUI TECHNIC 

AL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE PE ANUL 1 935 

DE N. GHICA-BUDESTI. , 
-- 0--

Lucrările subvenţionate de Stat au avut de  su
ferit ca şi în anii precedenţi din causa întârzierii 
cu care se obţin sumele aprobate pe tabloul de  
lucrări şi d in  causa formaIităţilor contabiliceşti. 

Numărul şi importanţa lucrărilor ce se execută 
Jin fondurile particulare, ale parohiilor sau ale 
donaţiilor sânt, din contra, în creştere. 

Lucrările de restaurare mai importante ce s'au 
executat în acest an sânt următoarele : 

1 .  La biserica Cretulescu din Bucureşti lucrările, 
executate din fondurile Eforiei respective, au fost 
în continuare la basele turlelor, unde s'a terminat 
zidăria şi betonul armat. Apoi s'a executat şar
panta şi asteriala acoperişului de la corpul bise
ricii ,  învdindu-se provisoriu cu carton gudronat. 

2. La biserica din Rebegeşti (Ilfov) lucrările, 
studiate ş i  pregătite din anul 1 934, s'au executat 
în cele mai bune condiţiuni, ridicându-se biserica 
cu circa patru metri în sus, cu verniere, după ce 
s'a consolidat monumentul printr 'o centură de 
beton armat, executată supt temeliile sale. 

S'au reparat de asemenea tencuielile exterioare 
şi s'a refăcut invelitoarea cu şiţă, făcându-se şi 
o mică clopotniţă de beton armat în curte. 

În interiorul bisericii, care conţine frumoase 
zugrăveli din veacul al XVII-lea, ele s'au acoperit 
cu pânze lipite, spre a se păstra neatinse 
acele zugrăveli în timpul lucrărilor. În jurul b i
seric i i  s'a făcut nivelarea terenului prin umplutură, 
un trotuar în jurul bisericii şi împrejmuirea locului . 

Lucrările s'au executat de către dd. ingineri 
Tiberiu Eremia şi Emil Prager din fondurile Pri
măriei Bucureşti, Direcţia U .  C. B., şi supt con
trolul Comisiunii Monumentelor Istorice.  

3. La biserica din comuna Stâlpul (Buzău) s'au 
început lucrările de restaurare conform planurilor 
aprobate de C. M. 1 .  

4. La biserica Mănăstirii Pobrata, judeţul Baia, 
s'au terminat restaurarea ferestrelor, degajate de 
supt zidăriiIe care le astupau. 

5. La biserica Mănăstirii Tismana din judeţul' 
Oorj, materialele necesare fiind aprovisionate, s'a 
executat refacerea acoperişului bisericii şi înveli 
toarea biserici!. 

6. La Biserica Episcopală din Curtea-de-Argeş 
s'a reparat învelitoarea din foi de  plumb, care de  
câtva timp se găureşte ma i  ales în  partea . d in  
spre Miazăzi ,  .care este ma i  expusă soarelui. Se  
pare că  aceste stricăciuni se  datoresc faptului că  
învelitoarea de plumb este aşezată direct pe zi
dăria bolţilor lucrate  cu ciment şi că plumbul 
este atacat de ciment. 

Acelaşi defect s'a constatat şi la învelitoarea 
Mitopoliei din Târgovişte, care este de aramă şi 
tot astfel aşezată direct pe bolţi. 

7. La biserica Mihai- Vodă din Bucureşti s'au. 
continuat lucrările în regie, care se execută de către 
parohie. 

In Muntenia s'au făcut, între altele, următoarele 
lucrări de întreţinere : 

La chiliile Mănăstirii Antim di n Bucureşti s'a 
făcut consolidarea şarpantei acoperişu!u i în partea 
din spre Nord-Est ş i  s'a Învelit cu olane. 

La biserica din Mărcuţa (Ilfov) s'au făcut în 
regie, prin parohie ,  lucrări de intreţinere. 

La biserica mănăstirii Văcăreşti de lângă Bucu
reşti s'a înlocuit o coloană de piatră de la pridvor, 
pe latura d in  spre Miazăzi cu alta nouă, de piatră 
lucrată la fel. A trebuit a se lua aici măsuri de 
precauţiune, proptindu-se cu multă grijă zidurile 
din pre jurul coloanei peste care se  razimă turla . 
de peste pridvor. 

La Giurgiu s'au terminat lucrările de restaurare: 
a turnului din centrul oraşului, executate În anul 
precedent. 

La clopotniţa mănăstirii Negru-Vodă din Câmpll
Lung s'a refăcut şarpanta turlei, ce fusese dis-
trusă de un incendiu, şi s'a învelit cu tablă zincată 
arămită. S'a refăcut cornişa de zid unde era stri
cată şi s'au executat două planşe de beton armaL 
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i n  interiorul c1opotniţii, punându-Ie Î n  legătură 
printr'o scară cu trepte de lemn. 

Tot în Câmpulung s'a reparat casa veche, 
vecină cu clopotnita, unde se afla Museul oraşului : 
i s'a făcut şarpanta din nou şi învelitoarea cu şiţă, 
după ce s'au Învelit zidurile la partea lor superioară. 

La biserica Maica Precista din Ploeşti s'au 
�făcut importante lucrări de restaurare din fon durile  
adunate de  enoriaşi, conform proiectului aprobat 
de C. M.  1 . ,  aşa că această biserică, ce  nu 
presinta mult interes archeologic, a fost complect 
:înoită În stilul bisericilor noastre vechi. 

La biserica din Curlişoara, Gorj, s'au executat 
lucrări curente de întreţinel e. 

La biserica Filip din V ălenii-de-M unle s' a În
"velit din nou cu şiţă o p arte din biserică. 

rn Moldova activitatea particulară este mai redusa. 
La biserica Golia din laşi s'a făcut restaurarea 

ferestrelor ; lucrări de întreţinere s'au făcut l a  
Precis fa din Bacău, l a  mănăstirea Bogdana, l a  
Huşi, etc. 

La Sfântul Ioan din Vasluiu s'au făcut planuri 
p entru o clopotniţă ş i  p entru amenajarea grădinii 
din jurul bisericii. Parohiile din Moldova dau de 
câtva timp dovadă de  o mai bună gospodărire ş i  
monumentelor istorice l i  se  dă o mai mare atenţie, 
enoriaşii  silindu-se a aduna bani pentru păstrarea 
lor în mai bune condiţiuni decât pănă a cum. 

Acest ultim raport al subsemnatului este in
complect, fiindcă nu am putut căpăta toate rapoartele 
de activitate ale arhitecţilor Corn isi unii. 
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