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FIȘA MINIMALĂ I (FOIȘORUL DE FOC, CRAIOVA) 

de evidență a monumentelor istorice 

1.IDENTIFICARE 

1.1 Cod - 

1.1.1 Lista 1955 - 

1.1.2 Lista 1991-1992 - 

1.2 Categorie Monument istoric/Construcție militară 

1.2.1 Monument Foișorul de Foc Craiova 

1.2.2 Ansamblu Vechea Cazarmă a Pompierilor 

1.2.3 Sit Actualul Bloc ”Casa Albă” 

1.3 Denumirea actuala Dispărută 

1.3.2 Denumirea originara Cazarma Pompierilor-Foișorul de Foc 

1.4 Denumirea anterioara Strada Observatorul de Foc 

 

2.LOCALIZARE ADMINISTRATIVA/AMPLASAMENT 

 

2.1 Stat România 

2.2 Judet/nume/amplasament Dolj 

2.3 Oras/Sat-comuna actuale Craiova 

2.4 Cod postal  

2.5 Strada,numar actuale A.I.Cuza (intersecția cu Str. Theodor Aman Nr.1) 

2.6 Oras/Sat-comuna anterioare Craiova 

2.7 Strada,numar anterioare Justiției, Observatorului de Foc (sectorul străzii A.I.Cuza 

dintre Foișor și Strada Unirii, numit astfel, prin 1881/1883) 

2.8 Referinte cartografice/toponimie Foișor de Foc 

2.9 Referinte cadastrale  

2.10 Referinte cu privire la zona de 

protectie 

 

2.11 Categoria de arhitectura lemn/zidărie 

2.12 Tipul de folosinta / functiunea Alarmare în caz de incendiu 1797-1897 

2.13 Folosinta actuala Dispărută 

2.14 Folosinta initiala Alarmare foc, Stingere incendii 

2.15 Folosinta anterioara Alarmare foc, Stingere incendii 

 

3.STATUT PROPRIETATE 

 

3.1 Actualul propietar - 

3.2 Proprietar originar Primăria Craiova (1797/1831-1868/1874), Comanda de Foc 

3.3 Proprietari anteriori Ministerul de Război (1868/1874-1883/1897)  
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3.4 Utilizatori Pompierii craioveni 

 

4.DATARE 

 

4.1 Datare prin 

perioade/secole 

1797/1831-1897 

4.2 Datare prin intervale 1797/1831-1849-lemn; 1849-1854-zidărie; 1854-1897-zidărie 

4.3 Datare precisa 1797/1831-1849 

4.4 Justificarea datarii Documente, mărturii 

 

5.PERSOANE SI  EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

 

5.1 Ctitor / finantator Administrația Craiovei, Vornicia Trebilor Dinlăuntru 

5.2 Autor / mester Sotir Pascale-zidăria din 1849 

5.3 Istoric Foișorul de Foc a fost atestat în 1797 la Craiova (București 

avea Turnul Colții la 1716), ca fiind din lemn. A fost refăcut, 

cu siguranță, în 1831, în contextul înființării Apărării de 

Foc/Tulumbagii-9 la număr(Tulumbagi-bașa comanda 8 

tulumbagii) din Craiova, serviciu în subordinea primăriei, 

conform Regulamentului organic al Țării Românești. Până în 

1849, s-a construit forma de lemn, refăcută din fonduri 

publice, din zidărie. Costul a fost de 33 022 lei. În cursul 

Războiului Crimeii și a ocupației militare a Craiovei, edificiul 

de zidărie a ars, în iulie 1854 fiind refăcut în toamna acluiași 

an. A funcționat până la relocarea Cazărmii pompierilor, pe 

Strada Caracal, după Războiul de Independență, prin 1883, 

rămânând și după această dată ca post de observație. 

 

6.DESCRIERE 

 

6.1 Zona si asezarea Actualul Bloc Casa albă-Vechea Cazarmă a Pompierilor 

6.2 Descriere obiectiv 

individual 

Cazarma Pompierilor situată la Strada Justiției (azi Strada 

Al.I.Cuza) era într-o formă de patrulater cu laturile de 

15x13,15 metri. Se intra printr-o poartă, practicată prin 

parterul Foișorului de Foc, iar în curte se aflau grajduri pentru 

cai, șoproane pentru 4 sacale și 2 tulumbe, o pompă de mână, 

magazii pentru unelte, camere pentru tulumbagii  și 

echipament. 

6.2.1     Plan Foișorul era de formă paralelipipedică, cu o înălțime de 6 

stânjeni (1 stânjen -2,5 m, în vremea lui Constantin 

Brâncoveanu) 12-15 m (asemănătoare unui  bloc cu patru 

etaje). 

6.2.2     Elevatie (soclu) Soclul era un pătrat cu latura de 7,4 m 

6.2.3     Volumetrie Monumentul se înfățițează sub forma unui pătrat. 

6.2.4     Fatade Fațadele erau drepte, fără decorațiuni, cu ferestruici care să 
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asigure iluminarea 

6.2.5     Forma invelitoare Bârne(paiantă) acoperite cu lut, apoi mortar 

6.2.6     Compartimentare   

    interioara 

De jos, cu ajutorul scărilor de lemn, se ajungea la foișorul 

propriu-zis, unde observatorul studia panorama Craiovei: 

barielle Severinului, Vidinului, Vâlcii și Bucureștilor. Este 

posibil ca ambele forme, de lemn și zidărie să fi avut patru 

platforme interioare sprijinite pe bârne de lemn și pardosite cu 

scândură, străpunse la mijloc de scara interioară. 

6.2.7     Extinderi În 1849, edificiul de lemn a fost înlocuit cu unul de 

zidărie(cărămidă, conform planului arhitectului Craiovei din 

1845, Karl Wairah), refăcut după incendiul din 1854. A fost 

preluat în 1868/1874 de Ministerul de Război într-o stare 

proastă. 

6.2.8     Anexe Magazii, șoproanele, grajdurile cazărmii. În 1864, Primăria a 

achiziționat lotul Gr. Matraca, din imediata vecinătate a 

Cazărmii Pompierilor, pentru extinderea Comenzii de Foc  

6.3 Elemente de constructie Lemn, cărămidă, mortar 

6.4 Materiale si tehnici de 

constructie 

Fundația de piatră sprijinea bârne, pe care se sprijineau 

platformele interioare, ușoare. În cazul construcției de zid, 

bârnele de susținere au fost înlocuite cu stâlpi de cărămidă, 

fiecare platformă având câte o centură de rezistență.  

6.5 Materiale de acoperis Șindrilă, țiglă 

6.6 Componente artistice Poarta de intrare, posibil cu boltă 

6.7 Mobilier Bănci, scaune, scări de acces, felinare, clopot de alarmă, corn 

pentru suflat. 

6.8 Inscriptii - 

6.9 Incadrare stilistica -construcție de utilitate militară/securitate la incendii 

6.10 Patrimoniu mobil - 

 

 

7.CONSERVARE,RESTAURARE,REZERVARE 

 

7.1 Starea generala de conservare Dispărută 

7.2 Lucrari anterioare de conservare Recosntrucție în 1848-1849, refacere în 1854 

7.3 Propuneri  restaurare, 

reabilitare,reconversie 

Nu este cazul 

 

8.DOCUMENTARE / REFERINȚE 

 

8.1 Bibliografie 1. Paul Emanoil Barbu, în Pagini de istoria 

pompierilor, București, 1977,1978.  

2. Constantin Florea, Florin Cocoșilă, Datorie-

Onoare-Sacrificiu. Pompierii Doljeni la 150 ani 

(1865-2015), Editura Grafix, Craiova, 2015. 

3. https://craiovadeieri.wordpress.com/2017/08/13/rep

https://craiovadeieri.wordpress.com/2017/08/13/repere-si-etape-in-evolutia-strazii-a-i-cuza/
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ere-si-etape-in-evolutia-strazii-a-i-cuza/ 

4. https://vladimirrosulescu-
istorie.blogspot.com/2010/12/craiova-mahalaua-
episcopia-inceputuri.html   

8.2 Dosare si rapoarte in arhive Hărțile vechi ale Craiovei, O hartă din 1850 (adaptată digital) 
Sursa: 

https://www.facebook.com/craiovadeieri/photos/ms.c.eJxFz8kNAw

EIA8COIu6j~;8ai4F3nO8IGdDVVLd2kW9Y~;CqiYDu~_YF1oy

VEKWYIAm9EU8Xxi50irCRXwZmQbYAy6Y6CbgDhlCYcIJe1u

cETVAEALALVq~;0toioMPYYYoJJcStzSSgY9jh~_Fb~;YJgQAj

qCHY5fgr~;4XqT9C~;aiUYE~-

.bps.a.1915112518743761/1915112532077093/?type=3&theater 

 

8.3 Harti,planuri,desene Planul arhitectului Craiovei, Karl Wairah - 1845, care prevedea 

construirea Foișorului din cărămidă. 

Un desen al lui Valery –Strada Justiției spre Apus, posibilă vedere 
din Foișorul de Foc-Gravură de Olarian 

Sursa:https://craiovadeieri.wordpress.com/2017/08/13/repere-si-

etape-in-evolutia-strazii-a-i-cuza/  

8.4 Fotografii 

 

8.5 Alte informatii Mărturia lui C.D. Fortnescu din 1880: ” Uneori ducându-mă în 
târg, spre locuința tatii, în loc ca de la Foișorul de Foc să țin 
drumul drept până în strada Unirei, o apucam la stânga, pe 
lângă căsuța bătrânească a lui Sabor Ștefănescu, pe 
ulicioara ce ducea pe lângă vechea primărie ,trecând chiar 
prin curtea acesteia și pe sub gang, ieșeam în fața cârciumii 
lui Coșoveanu și de aici în dosul fierăriei lui Petrache 
Andreescu, pe lângă gardul bisericii Sfântul Ilie, ctitoria cea 
veche a Otetelișenilor, cu clopotnița ei înaltă, a cărei 

https://craiovadeieri.wordpress.com/2017/08/13/repere-si-etape-in-evolutia-strazii-a-i-cuza/
https://vladimirrosulescu-istorie.blogspot.com/2010/12/craiova-mahalaua-episcopia-inceputuri.html
https://vladimirrosulescu-istorie.blogspot.com/2010/12/craiova-mahalaua-episcopia-inceputuri.html
https://vladimirrosulescu-istorie.blogspot.com/2010/12/craiova-mahalaua-episcopia-inceputuri.html
https://www.facebook.com/craiovadeieri/photos/ms.c.eJxFz8kNAwEIA8COIu6j~;8ai4F3nO8IGdDVVLd2kW9Y~;CqiYDu~_YF1oyVEKWYIAm9EU8Xxi50irCRXwZmQbYAy6Y6CbgDhlCYcIJe1ucETVAEALALVq~;0toioMPYYYoJJcStzSSgY9jh~_Fb~;YJgQAjqCHY5fgr~;4XqT9C~;aiUYE~-.bps.a.1915112518743761/1915112532077093/?type=3&theater
https://www.facebook.com/craiovadeieri/photos/ms.c.eJxFz8kNAwEIA8COIu6j~;8ai4F3nO8IGdDVVLd2kW9Y~;CqiYDu~_YF1oyVEKWYIAm9EU8Xxi50irCRXwZmQbYAy6Y6CbgDhlCYcIJe1ucETVAEALALVq~;0toioMPYYYoJJcStzSSgY9jh~_Fb~;YJgQAjqCHY5fgr~;4XqT9C~;aiUYE~-.bps.a.1915112518743761/1915112532077093/?type=3&theater
https://www.facebook.com/craiovadeieri/photos/ms.c.eJxFz8kNAwEIA8COIu6j~;8ai4F3nO8IGdDVVLd2kW9Y~;CqiYDu~_YF1oyVEKWYIAm9EU8Xxi50irCRXwZmQbYAy6Y6CbgDhlCYcIJe1ucETVAEALALVq~;0toioMPYYYoJJcStzSSgY9jh~_Fb~;YJgQAjqCHY5fgr~;4XqT9C~;aiUYE~-.bps.a.1915112518743761/1915112532077093/?type=3&theater
https://www.facebook.com/craiovadeieri/photos/ms.c.eJxFz8kNAwEIA8COIu6j~;8ai4F3nO8IGdDVVLd2kW9Y~;CqiYDu~_YF1oyVEKWYIAm9EU8Xxi50irCRXwZmQbYAy6Y6CbgDhlCYcIJe1ucETVAEALALVq~;0toioMPYYYoJJcStzSSgY9jh~_Fb~;YJgQAjqCHY5fgr~;4XqT9C~;aiUYE~-.bps.a.1915112518743761/1915112532077093/?type=3&theater
https://www.facebook.com/craiovadeieri/photos/ms.c.eJxFz8kNAwEIA8COIu6j~;8ai4F3nO8IGdDVVLd2kW9Y~;CqiYDu~_YF1oyVEKWYIAm9EU8Xxi50irCRXwZmQbYAy6Y6CbgDhlCYcIJe1ucETVAEALALVq~;0toioMPYYYoJJcStzSSgY9jh~_Fb~;YJgQAjqCHY5fgr~;4XqT9C~;aiUYE~-.bps.a.1915112518743761/1915112532077093/?type=3&theater
https://www.facebook.com/craiovadeieri/photos/ms.c.eJxFz8kNAwEIA8COIu6j~;8ai4F3nO8IGdDVVLd2kW9Y~;CqiYDu~_YF1oyVEKWYIAm9EU8Xxi50irCRXwZmQbYAy6Y6CbgDhlCYcIJe1ucETVAEALALVq~;0toioMPYYYoJJcStzSSgY9jh~_Fb~;YJgQAjqCHY5fgr~;4XqT9C~;aiUYE~-.bps.a.1915112518743761/1915112532077093/?type=3&theater
https://craiovadeieri.wordpress.com/2017/08/13/repere-si-etape-in-evolutia-strazii-a-i-cuza/
https://craiovadeieri.wordpress.com/2017/08/13/repere-si-etape-in-evolutia-strazii-a-i-cuza/
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singură temelie a rămas aceeași și azi, ieșită din linia 
trotuarului și după casele lui Crăpătoreanu, ieșeam pe din 
dos în curtea unde îmi locuiau părinții(...)Pe mâna stângă a 
străzii (Str. Justiţiei) se ridica turnul foişorului de foc pe sub 
care se intra în curtea pompierilor, unde se adăposteau 
sacalele şi pompa, o pompă de mână pe care o manevrau 
doi sau patru, precum şi grajdurile cailor”. Sursa: 
https://vladimirrosulescu-
istorie.blogspot.com/2010/12/craiova-mahalaua-episcopia-
inceputuri.html    

 

 

9.NIVELUL DE INTERES / CLASARE 

9.1 Grupa valorică B 

9.2 Categoria dupa natura 

obiectivului 

Obiectiv de utilitate publică/militar 

9.3 Criterii de evaluare globala Obiectivul a funcționat aproximativ un secol, între 

1797/1831-1883/1897 

9.4 Data si documentul protectiei - 

9.5 Codul primit prin respectivul act - 

10.SISTEMATIZAREA EVIDENTEI 

 

10.1 Data redactarii fisei 28 octombrie 2018 

10.2 Institutia in cadrul careia s-a 

redactat fisa 

Direcția de Cultură Dolj 

10.3 Autorul fisei si calitatea acestuia Florian Olteanu, Masterand FAOMA, Anul II, 

Facultatea de Științe Sociale, Universitatea din 

Craiova 

10.4 Trimiterea si documentatia 

fotografica aferenta 

 

10.5 Trimiterea si documentatia 

desenata aferenta 

 

10.6 Semnatura si stampila 

specialistului care a 

 intocmit fisa 

 

10.7 Semnatura si stampila 

conducatorului institutiei in cadrul 

careia s-a redactat fisa 

 

10.8 Numarul procesului verbal de 

validare in comisia regionala a 

monumentelor istorice 

 

 

  

https://vladimirrosulescu-istorie.blogspot.com/2010/12/craiova-mahalaua-episcopia-inceputuri.html
https://vladimirrosulescu-istorie.blogspot.com/2010/12/craiova-mahalaua-episcopia-inceputuri.html
https://vladimirrosulescu-istorie.blogspot.com/2010/12/craiova-mahalaua-episcopia-inceputuri.html
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FIȘA MINIMALĂ II (BISERICA GĂNESCU-VECHA EPISCOPIE, CRAIOVA) 

de evidență a monumentelor istorice 

 

1.IDENTIFICARE 

1.1 Cod  

1.1.1 Lista 1955 - 

1.1.2 Lista 1991-1992 - 

1.2 Categorie Monument istoric/Construcție religioasă 

1.2.1 Monument Biserica Gănescu-Episcopia Veche 

1.2.2 Ansamblu Episcopia Veche a Craiovei 

1.2.3 Sit Universitatea din Craiova 

1.3 Denumirea actuala Dispărută 

1.3.2 Denumirea originara Biserica Gănescu 

1.4 Denumirea anterioara Episcopia Craiovei 

 

2.LOCALIZARE ADMINISTRATIVA/AMPLASAMENT 

 

2.1 Stat România 

2.2 Judet/nume/amplasament Dolj 

2.3 Oras/Sat-comuna actuale Craiova 

2.4 Cod postal  

2.5 Strada,numar actuale A.I.Cuza, nr.13 

2.6 Oras/Sat-comuna anterioare Craiova 

2.7 Strada,numar anterioare Mahalaua Episcopiei, Strada Justiției 

2.8 Referinte cartografice/toponimie  

2.9 Referinte cadastrale  

2.10 Referinte cu privire la zona de 

protectie 

 

2.11 Categoria de arhitectura Religioasă 

2.12 Tipul de folosinta / functiunea Religioasă, Administrativă, Educațională 

2.13 Folosinta actuala Dispărută 

2.14 Folosinta initiala Religioasă 

2.15 Folosinta anterioara - 

 

3.STATUT PROPRIETATE 

 

3.1 Actualul propietar - 

3.2 Proprietar originar Episcopia Craiovei 

3.3 Proprietari anteriori Episcopia Craiovei  
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3.4 Utilizatori Episcopi, călugări, elevi seminar teologic, preoți de mir 

 

4.DATARE 

 

4.1 Datare prin 

perioade/secole 

Sec.XVIII 

4.2 Datare prin intervale  

4.3 Datare precisa 23 august 1752-1757-demolare 1884 

4.4 Justificarea datarii Acte întemeietori 

 

5.PERSOANE SI  EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

 

5.1 Ctitor / finantator Barbu Zătreanu (zis și Gănescu) alături de Pătru Gănescu, 

Theodor Săpunariu, Dascălul Barbu, Gheorghe Comisu 

Crăsnariu, Dicul Moşoi, Arhimandritul Ştefan Bistriceanu, 

Căpitanul Gheorghe Sinescu, Oprei Buruz, Ştefan Becheanu, 

Drăgan Boiangiu, Costandin Pop, Marco Sârbul, Matei 

Limpescu, Barbu Purcariu, Athanasie Cojocariu, Păuna 

Fratoşticiancăi, Radu Băcanu, Ianache Răchieriu, Dimei 

Băcanu, ieromonahul Sofronie, Costandin Cojocariu, 

Stanislav, meşter de lemn, episcopii Chesarie şi Filaret ai 

Râmnicului, Dionisie ieromonahul, monahul Rafail, monahul 

Damaschin (Dumitraşco) Poenarul, monahia Magdalena 

Scurtuleasăi, monahul Theofan, Clucerul Constandin 

Coţofeanu, Vasile Golumbeanu, Ilinca Dobrosloveancăi, Ilie 

Buzescu, popa Hristei, Paharnicul Andrei Vrusie, monahul 

Damaschin, Păuna, soţia lui Gheorghe Croitor ot Bucureşti, 

ieromonahul Gherasim, Logofătul Nicolae din Bucureşti 

Logofătul Vasile  

5.2 Autor / mester Stanislav, meşter de lemn, Mitropolit Nectarie (chivernisitor al 

picturii) 

5.3 Istoric Terminată după 1757, a fost închinată, în 1777, Episcopiei 

Râmnicului, ca metoc. A fost sediu de Episcopie după 1847, 

seminar teologic, după marele indcendiu care a distrus în acel 

an jumătate din orașul Râmnciu-Vâlcea, iar în 1848, club 

revoluționar. Martor al atacului din 1802, când au ars toate 

bisericile de lemn, martor al revoluției de la 1821, revoluției 

pașoptiste (sfințirea steagurilor revoluției), în prezența 

generalului Gheorghe Magheru. Din 1847, a găzduit sediul 

Episcopiei Râmnicului și a fost sediu de seminar teologic. A 

fost demolată în 1884, pentru a face loc Palatului de Justiție 

(Universitatea din Craiova). Aici a avut reședința Timotei 

Eudoxiados, Episcop de Râmnic și noul Severin, a avut 

reședința Sf. Calinic de la Cernica. Domnitorul Țării 

Românești Barbu Știrbei voia să permanentizeze la Craiova 

scaunul Episcopiei Râmniucului, Noului Severin. 
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6.DESCRIERE 

 

6.1 Zona si asezarea Universitatea din Craiova –Mahalaua Episcopiei, Strada 

Justiției, Str. A.I.Cuza 

6.2 Descriere obiectiv 

individual 

Biserica era de dimeniuni medii, avea trei turle, 28 jilțuri 

(strane), jilț arhieresc, ceea ce înseamnă că putea avea 

dimensiuni 15 m lungime, 6-8 m în zona naosului semi-

abisdat, 6 m în zona pridvorului. Avea o catapeteasmă mare 

(”icoane împărătești”): ” Sfânta biserică este zidită din temelie 

de către răpt. Barbul Gănescu biv vel stolnic, cu dooă cămări 

de zid scoase afară la Sf. Altar făcute de răpt. Episcop Filaret, 

şi tâmpla de zid făcută de răpt. Episcop Chesarie, zugrăvită 

biserica atât din vechime cât şi la mijloc de proin Mitropolit 

Nectarie când se afla episcope,  

6.2.1     Plan Plan mononava (nava dacica) cu trei turle, trei clopote abside 

laterale și absidă la altar, 2 anexe în zona altarului, cu tindă, 

pronaos, naos, altar, proscomidiar de piatră 

6.2.2     Elevatie (soclu) Dreptunghi cu latura de est, absidată 

6.2.3     Volumetrie Clădirea acoperea un pentagon 

6.2.4     Fatade Laterale, tencuite, cu ferestre, ancadramente în stil 

brâncovenesc, popular atunci 

6.2.5     Forma invelitoare Tencuială 

6.2.6     Compartimentare   

    interioara 

Pridvor-tindă, pronaos, naos absidat, catapeteasmă de zid, 

naos 

6.2.7     Extinderi Chilii pentru seminarul teologic, ” „casele arhiereşti” erau 

„dă zid” şi acoperite cu şindrilă de gorun (nouă) şi de brad 

(mai veche). Aveau 7 „odăi” (tencuite şi pardosite fie cu 

scânduri, fie cu cărămidă, mobilate, fiecare, cu câte un pat şi 

un dulap de lemn, cu câte două sau trei ferestre - cu 8 sau 12 

geanuri -, încălzite cu sobe), o „sofragerie” (avea în plus faţă 

de „odăi” o laviţă veche şi două mese de lemn), o sală 

„măricică” (tencuită şi pardosită cu scânduri, cu 6 ferestre – 

24 de geamuri, două „lăviţi aşternute cu postav albastru”, o 

sobă şi un pat cu două „mindire pânză de Braşov cu paie i 6 

perne asemenea”), o tindă (pardosită cu cărămidă veche), un 

pălimar (cu cu stâlpi de zid), 2 scări de lemn, 2 beciuri şi o 

pivniţă. „Casele dăspre pod” erau tot din zid, fiind acoperite 

cu şindrilă, şi aveau: 2 odăi (cu câte un „etăcel, tăvănite cu 

scânduri vechi şi pardosite cu cărămidă veche”, având două 

sau trei paturi şi mai multe ferestre), o „plimbare” la mijloc 

(din zid, cu uşă la capăt) şi o scară „şindrilită, cu un 

pălimăraş vechiu”.  

6.2.8     Anexe O clopotniţă dă zid cu acoperiş meremetisit jumătate cu 

şindrilă de brad şi jumătate vechiu, cu trei clopote”. „Odăile 

de jos” erau, de asemenea, din zid, acoperite cu olane vechi. 

Aici se găseau: 7 odăi (în aceeaşi stare şi utilate ca şi cele din 

casele dinspre drum), o magazie (fără tavan, pardosită cu 

pământ, cu un cuptor), o „cuhnie”,45 un hol şi o vărzărie. În 
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curtea „dinăuntru”, înconjurată de jur împrejur de un zid, se 

intra printr-o poartă care dădea direct în drum. Aici se 

găseau: un grajd mare din zid, acoperit cu scânduri vechi 

„sfărâmate”, o „odăiţă” lângă grajd pentru vizitii, cu un pat 

şi sobă (acoperişul fiind stricat), un „şopron în 6 furci... 

pentru carâte”,un „ambar mare... pentru zaharea” şi o 

grădină cu pomi, îngrădită cu „parmaci”, vechi.” 

6.3 Elemente de constructie Piatră, cărămidă, bolți 

6.4 Materiale si tehnici de 

constructie 

Stil brâncovenesc, cărămidă, bolți 

6.5 Materiale de acoperis Șindrilă, țiglă (olane), cruci de alamă la turle 

6.6 Componente artistice Stil brâncovenesc  

6.7 Mobilier Strane, jilțuri, proscomidiar, Sfânta Masă,  

6.8 Inscriptii Pisania: „Această sfântă mănăstire unde se prăsnueşte şi se 

cinsteşte hramul sf. Prooroc Ion Botezătorul şi sf. Ierarh 

Nicolae dela Miralichia este zidită din temelia ei de 

dumnealui jupân Barbu Zătreanu Biv-vel stolnic, fiul 

dumnealui răposatul Dimitrie Zătreanu şi jupânesei 

dumnealui, şi azi înfrumuseţându-se atât pe dinăuntru cât şi 

pe dinafară precum se vede, dându-se ajutor şi de alţi 

neguţători ca Gheorghe Săvopol şi ai dumnealor şi cu tot 

neamul dumnealor în zilele luminatului domn Io Scarlat 

Grigorie Ghica Voevod cu blagoslovenia părintelui Grigorie, 

episcopul Râmnicului, fiind ispravnic şi ctitor jupân Tudor 

Săpunaru şi Barbu Dăljan începută de dumnealui la leat 

1752” 

6.9 Incadrare stilistica Stil brâncovenesc 

6.10 Patrimoniu mobil Strane, scau arhieresc, icoane, sfeșnice, iconostas, inventar 

liturgic (vase odăjdii), cărți : 28 jăţuri de lemn şi un scaun 

arhieresc tot dă lemn şi căptuşit cu postav albastru prost i un 

amvonaşi dă lemn şi un gripsore pentru cetirea Evanghelii i 

un palimar dă lemn pentru fămei şi şase ferestre cu zece 

gemuleţe; pardosită cu lespezi dă piatră, cu uşa dă lemn cu 

broască, i acoperită cu şindrilă de brad veche dela proin 

mitropolit Nectarie, cu trei cruci dă tinichia la trei turle i o 

toacă dă hier. „Cele din lăuntru bisericii”: 16 icoane (unele 

cu reliefuri de argint), 2 uşi împărăteşti, 2 uşi la altar, un 

iconostas, „2 analoghii proaste, 1 tetropad colivar, şi 3 

scaune arhiereşti căptuşite cu postav albastru prost”. 

„Argintăria bisericii” :7 candele şi 2 „păftăluţe” de argint, 

cântărind împreună o oca şi 360 de dramuri, 3 candele de 

tumbac, una de cositor şi „1 căndeluţă detu proastă”. 

„Sfintele vase” :un potir, o suliţă, o zveazdă,  un disc şi o 

linguriţă din cositor, o anaforniţă, 4 sfeşnice mici de alamă, o 

tavă de aramă pentru colivă, o colimvitră  de aramă şi un 

castron de cleştar pentru aghiazmă. „Osebite scule”: 2 

sfeşnice mari de tuci, 2 sfeşnice mici de madem, un policandru 

de tumbac cu 18 sfeşnice şi un alt policandru cu 7 sfeşnice. La 
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„Odăjdii”: 6 stihare cu flori, 3 stihare de copii, 6 sfite, un 

epitrahil şi o „poală” pentru masă, o sfită albă, 2 orare roşii, 

un stihar de stambă  neagră, o sfită, un stihar, un stihar 

diaconesc (toate de „stofiţă” albastră), 5 colane belacoasă 

roşie, 2 perechi rucaviţe belacoasă roşie, o masă de maltez (?) 

roşu cu ciucuri de fir, o masă de carton, un procovăţ cu faţa 

de atlas un antimis, o dveră de carton, 2 poale de lână vechi, 

2 cruci de lemn, o lădiţă veche pentru odăjdii, o ploscă de 

plumb pentru sfântul mir şi o cutiuţă de lemn pentru sfânta 

Împărtăşanie.  Cărţi”: 17 Minee, un Triod, un Octoih, un 

Penticostar şi un Ceaslov, toate greceşti şi 12 Minee, un 

Octoih, un Triod, un Penticostar, o Psaltire, 2 Liturghii, un 

Apostol şi o Evanghelie, toate româneşti.  ” „Arămurile”: 5 

tingiri cu capacele lor, o tigaie şi un cazan de rachiu „cu 

ţevile lui”, toate în greutate de 40 de ocale. „Vinuri” :“900 de 

vedre de vin nou în 17 buţi, însă cu drojdiile întrânsul” 

(...)trei condici pentru acareturile Episcopiei „pecetluite la 

toate foile cu pecetea răposatului mitropolit Grigorie” şi trei 

lăzi în Ţara Nemţească, „din care una este cu cele adevărate 

sineturi ale Episcopii, iar doao sânt cu argintării, odăjdii, 

Sfinte Moaşte şi alte odoare ştiute nooă”. „Cele ce să află pă 

lângă noi”: “un sacos greu, ştofă fir galben cu clopoţei dă 

argint poleiţi, cu şiretul dă fir alb, cu poala cusută cu fir 

galben, căptuşit cu bogasiu, un sacos, stofă ghiuvea(?) cu 

flori, fără clopoţei, cu şiret alb pe margini, căptuşala de 

bogasiu i ponosit, un sacos, canava, piersiciu cu flori, dă fir 

fără clopoţei, tot ponosit, un stihar belacoasă verde cu flori 

mătase galbenă, căptuşala bogasiu, un stihar dă damasc 

vărgat, un ipetrahil canavăţ albastru cu flori dă fir albe, cu 

şiret alb, cu ciucuri mărunţi dă fir, rupt, un engolpion dă 

argint, Sf. Troiţă şi Buna Vestire, c-un lanţ dă argint, o cârjă 

dă sidef şi un hadran  abanos, măciuca dă argint”. 

 

7.CONSERVARE,RESTAURARE,REZERVARE 

 

7.1 Starea generala de conservare Dispărută 

7.2 Lucrari anterioare de conservare Refăcută după atacul pazvanlâilor din 1801-1802, după 

cutremurul din 1838 

7.3 Propuneri  restaurare, 

reabilitare,reconversie 

Dărâmată în 1884 

 

8.DOCUMENTARE / REFERINTE 

 

8.1 Bibliografie  Nicolae Dinculescu, Bisericile Craiovei-un capitol 

din trecutul orașului, Editura Revistei ”Oltenia”, 

1935, Craiova, p.8-15. 

 Sergiu Popescu, Biserica Sfântul Nicolae 

„Gănescu” din Craiova - un metoc dispărut al 

Episcopiei Râmnicului Noul Severin, în ”Mitropolia 

Olteniei”, nr1-4, 2012, p.143-170. 
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 https://craiovadeieri.wordpress.com/2017/08/13/rep

ere-si-etape-in-evolutia-strazii-a-i-cuza/ 

8.2 Dosare si rapoarte in arhive Arhivele Naţionale, filiala Dolj, fond Cârmuirea Dolj, 

pachet 341, dosar 91 

 

8.3 Harti,planuri,desene Hărțile vechi ale Craiovei, O hartă din 1850 (adaptată digital) 

Sursa: 

https://www.facebook.com/craiovadeieri/photos/ms.c.eJxFz8kNAw

EIA8COIu6j~;8ai4F3nO8IGdDVVLd2kW9Y~;CqiYDu~_YF1oy

VEKWYIAm9EU8Xxi50irCRXwZmQbYAy6Y6CbgDhlCYcIJe1u

cETVAEALALVq~;0toioMPYYYoJJcStzSSgY9jh~_Fb~;YJgQAj
qCHY5fgr~;4XqT9C~;aiUYE~-

.bps.a.1915112518743761/1915112532077093/?type=3&theater: 

 

8.4 Fotografii 

 

 

 

8.5 Alte informatii Proprietăți, conform Catagrafiei din decembrie 1824: ” 

„moşiilor i locurile şi viile ce le are Sf. Episcopie la sud 

Dolj i Romanaţi şi Mehedinţi”. Astfel, în judeţul Dolj 

deţinea moşiile: Lipovu-Răduleşti (obţinută la schimb 

cu două case în Craiova), Cioroiu, Buhanu (Urzica), 

Mischii şi Fratoştiţa; în judeţul Romanaţi: Baloş (cu 

moară), Măineşti, Corneşti (a patraparte), Viişoara, 

Boanta, Bucinişu, Plăviceni şi Comanca; în judeţul 

Mehedinţi: Isvorul Frumos, Burila, Ascunsa, Stigniţa şi 

Piriia; în judeţul Olt: Milcov şi în judeţul Ilfov: 

Tărtăşeşti. În ceea ce priveşte viile, acestea se găseau 

la Priseaca şi Vâlcăneşti, în apropierea Craiovei. 

Biserica mai deţinea un loc în târgul Craiovei, cu 

prăvălii pe el, un altul în acelaşi loc, „în răscrucile cele 

mici de Peşte” (...) și numele 270 de robi în Craiova 

(77) şi Balş (193). 

În 1863, după secularizarea averilor mânăstirești, 

Mânăstirea Gănescu pierde toate proprietățile și decade, 

până la demolarea decisă în 1884. 

9.NIVELUL DE INTERES / CLASARE 

9.1 Grupa valorica B 

9.2 Categoria dupa natura Monument religios 

https://craiovadeieri.wordpress.com/2017/08/13/repere-si-etape-in-evolutia-strazii-a-i-cuza/
https://craiovadeieri.wordpress.com/2017/08/13/repere-si-etape-in-evolutia-strazii-a-i-cuza/
https://www.facebook.com/craiovadeieri/photos/ms.c.eJxFz8kNAwEIA8COIu6j~;8ai4F3nO8IGdDVVLd2kW9Y~;CqiYDu~_YF1oyVEKWYIAm9EU8Xxi50irCRXwZmQbYAy6Y6CbgDhlCYcIJe1ucETVAEALALVq~;0toioMPYYYoJJcStzSSgY9jh~_Fb~;YJgQAjqCHY5fgr~;4XqT9C~;aiUYE~-.bps.a.1915112518743761/1915112532077093/?type=3&theater
https://www.facebook.com/craiovadeieri/photos/ms.c.eJxFz8kNAwEIA8COIu6j~;8ai4F3nO8IGdDVVLd2kW9Y~;CqiYDu~_YF1oyVEKWYIAm9EU8Xxi50irCRXwZmQbYAy6Y6CbgDhlCYcIJe1ucETVAEALALVq~;0toioMPYYYoJJcStzSSgY9jh~_Fb~;YJgQAjqCHY5fgr~;4XqT9C~;aiUYE~-.bps.a.1915112518743761/1915112532077093/?type=3&theater
https://www.facebook.com/craiovadeieri/photos/ms.c.eJxFz8kNAwEIA8COIu6j~;8ai4F3nO8IGdDVVLd2kW9Y~;CqiYDu~_YF1oyVEKWYIAm9EU8Xxi50irCRXwZmQbYAy6Y6CbgDhlCYcIJe1ucETVAEALALVq~;0toioMPYYYoJJcStzSSgY9jh~_Fb~;YJgQAjqCHY5fgr~;4XqT9C~;aiUYE~-.bps.a.1915112518743761/1915112532077093/?type=3&theater
https://www.facebook.com/craiovadeieri/photos/ms.c.eJxFz8kNAwEIA8COIu6j~;8ai4F3nO8IGdDVVLd2kW9Y~;CqiYDu~_YF1oyVEKWYIAm9EU8Xxi50irCRXwZmQbYAy6Y6CbgDhlCYcIJe1ucETVAEALALVq~;0toioMPYYYoJJcStzSSgY9jh~_Fb~;YJgQAjqCHY5fgr~;4XqT9C~;aiUYE~-.bps.a.1915112518743761/1915112532077093/?type=3&theater
https://www.facebook.com/craiovadeieri/photos/ms.c.eJxFz8kNAwEIA8COIu6j~;8ai4F3nO8IGdDVVLd2kW9Y~;CqiYDu~_YF1oyVEKWYIAm9EU8Xxi50irCRXwZmQbYAy6Y6CbgDhlCYcIJe1ucETVAEALALVq~;0toioMPYYYoJJcStzSSgY9jh~_Fb~;YJgQAjqCHY5fgr~;4XqT9C~;aiUYE~-.bps.a.1915112518743761/1915112532077093/?type=3&theater
https://www.facebook.com/craiovadeieri/photos/ms.c.eJxFz8kNAwEIA8COIu6j~;8ai4F3nO8IGdDVVLd2kW9Y~;CqiYDu~_YF1oyVEKWYIAm9EU8Xxi50irCRXwZmQbYAy6Y6CbgDhlCYcIJe1ucETVAEALALVq~;0toioMPYYYoJJcStzSSgY9jh~_Fb~;YJgQAjqCHY5fgr~;4XqT9C~;aiUYE~-.bps.a.1915112518743761/1915112532077093/?type=3&theater
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obiectivului 

9.3 Criterii de evaluare globala  

9.4 Data si documentul protectiei  

9.5 Codul primit prin respectivul act  

10.SISTEMATIZAREA EVIDENTEI 

 

10.1 Data redactarii fisei 29 octombrie 2018 

10.2 Institutia in cadrul careia s-a 

redactat fisa 

Direcția Județeană de Cultură Dolj 

10.3 Autorul fisei si calitatea acestuia Florian Olteanu, masterand, FAOMA, Anul II, 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe 

Sociale 

10.4 Trimiterea si documentatia 

fotografica aferenta 

 

10.5 Trimiterea si documentatia 

desenata aferenta 

 

10.6 Semnatura si stampila 

specialistului care a 

 intocmit fisa 

 

10.7 Semnatura si stampila 

conducatorului institutiei in cadrul 

careia s-a redactat fisa 

 

10.8 Numarul procesului verbal de 

validare in comisia regionala a 

monumentelor istorice 
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FISA MINIMALĂ III (HANUL MĂNĂSTIRII HUREZI) 

de evidenta a monumentelor istorice 

 

1.IDENTIFICARE 

1.1 Cod  

1.1.1 Lista 1955 DJ-II-m-B-08013 

1.1.2 Lista 1991-1992  

1.2 Categorie B 

1.2.1 Monument Construcție civilă 

1.2.2 Ansamblu Han, curti interioare, biserică 

1.2.3 Sit Hanul Mânăstirii Hurezi 

1.3 Denumirea actuala Dispărut 

1.3.2 Denumirea originara Hanul Mânăstirii Hurezi 

1.4 Denumirea anterioara Hanul Nemțesc 

 

2.LOCALIZARE ADMINISTRATIVA/AMPLASAMENT 

 

2.1 Stat România 

2.2 Judet/nume/amplasament Dolj 

2.3 Oras/Sat-comuna actuale Craiova 

2.4 Cod postal  

2.5 Strada,numar actuale Madona Dudu Nr.3- I.G. Duca 12 

2.6 Oras/Sat-comuna anterioare Craiova 

2.7 Strada,numar anterioare Podul cel Mare (Ulița Precistii) 

2.8 Referinte cartografice/toponimie  

2.9 Referinte cadastrale  

2.10 Referinte cu privire la zona de 

protectie 

 

2.11 Categoria de arhitectura Civilă 

2.12 Tipul de folosinta / functiunea Dispărut (ruine în zona străzii Matei Basarab) 

2.13 Folosinta actuala Spaţii comerciale, terenuri virane 

2.14 Folosinta initiala Han mânăstiresc 

2.15 Folosinta anterioara Han, reşedinţă bănească 

 

3.STATUT PROPRIETATE 

 

3.1 Actualul proprietar  

3.2 Proprietar originar Mânăstirea Hurezi, Vâlcea 

3.3 Proprietari anteriori Bănia Craiovei  
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3.4 Utilizatori  

 

4.DATARE 

 

4.1 Datare prin 

perioade/secole 

Secolele XVIII-XIX 

4.2 Datare prin intervale 1711-1886 

4.3 Datare precisa 4 aprilie 1711-25 noiembrie 1886 

4.4 Justificarea datarii Însemnările domnitorului Constantinm Brâncoveanu 

 

5.PERSOANE SI  EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

 

5.1 Ctitor / finantator Mânăstirea Hurezi 

5.2 Autor / mester Egumenul Ioande la Hurezi 

5.3 Istoric În primăvara anului 1690, domnul țării, Constantin 

Brâncoveanu, născut dinspre tată „din vechea dungă a 

Craioveștilor, care și Băsărăbești să chiamă”, iar dinspre 

mamă, din „și mai bătrâna și împărăteasca casă a 

Cantacuzinilor”, a pus temelia unei mănăstiri ce urma să-i 

adăpostească după moarte, trupul neînsuflețit. Locul noii 

mânăstiri se afla, nu departe de mănăstirea Bistrița a 

Craioveștilor, se afla într-o vale străbătută de un râu, în 

mijlocul unei păduri, unde noaptea se auzea țipătul 

huhurezilor și de la care venea dealtfel și numele satului de 

Hurez. La 25 aprilie 1695, Constantin Brâncoveanu  întărea 

economic mănăstirea cu moșii, vii, țigani, robi, drepturi de 

vamă, de vinărici și de sare, transformând-o într-una dintre 

cele mai bogate ctitorii ale vremii. Pentru desfacerea 

produselor de pe aceste moșii, dar și pentru sporirea 

veniturilor sfântului lăcaș, arhimandritul mănăstirii, egumenul 

Ioan, considera că era necesară construcția unui han, pe care 

dorea să îl edifice în Craiova, oraș în care-și avea reședința 

Bănia Craiovei și în târgul căreia veneau un număr foarte 

mare de negustori, inclusiv din  Ardeal, Banat, Occident și 

Constantinopol. 

 Proporțiile construcției se încadrau în planurile după care 

fuseseră edificate hanurile domnești, construite din porunca 

domnitorilor Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu, 

ridicate în ultimele decenii ale veacului al XVII-lea în capitala 

Țării Românești. Cheltuielile nu au respectat calculele inițiale 

ale egumenului Ioan. Acesta, la 14 aprilie 1708, a decis să 

vândă casele din București, „fiindu-ne noao departe de 

mănăstire și trebuindu-ne bani la facerea unui han, ce-l facem 

sfintei mănăstiri în Craiova”. Pentru administrarea hanului, 

părintele Ioan, egumenul Hurezului, îl rugase pe Constantin 

Vodă să facă și un schimb de moșii, dăruind Belciugata și 

Cojești în schimbul Craioviței. Un schimb nu tocmai echitabil, 
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cum consemna domnitorul, la 10 martie 1707, ”Craiovița 

având și rumâni și mori, numai morile aducând domniei un 

venit de 300 de obroace de pâine pe an”. Însă domnitorul 

Constantin Brâncoveanu nu-l putea înfrunta pe arhimandritul 

mănăstirii unde urma să se odihnească după moarte și a 

acceptat schimbul. Pentru ajutorul hanului, care se făcu „cu 

multă cheltuială […], pentru folosolu neguțătoriloru și alu 

săracilor”, domnitorul Constantin Brâncoveanu a oferit 

mănăstirii dreptul de a încasa veniturile de la negustorii care 

urmau să deschidă prăvălii în han sau în vecinătate, pe 

perioada bâlciului ce se organiza la Craiova ”între cele două 

sfinte Mării” (15 august, respectiv 8 septembrie). Totodată, 

călugării puteau să-și vândă produsele, „dobitoace, ori alte 

bucate”, precum și vinurile mănăstirii, fără a li se percepe taxa 

vamală. La 4 aprilie 1711, ridicarea hanului se terminase, 

domnitorul Constantin Brâncoveanu consemnând că, pentru 

construirea acestuia, egumenul mănăstirii Hurez cheltuise o 

sumă enormă, adică 10.250 taleri împărătești de aur. 

Când austriecii au ocupat Craiova, în 1718, din han nu mai 

rămăseseră decât zidurile. Clădirea fusese incendiată de către 

turci, cărora, singura construcție din oraș folosită ca 

fortificație nu le convenea să rămână sub autoritatea 

Habsburgilor. Austriecii au reclădit hanul, schimbându-i însă 

utilizarea, folosind clădirea pentru magazii si pentru cartierul 

detașamentului special ce apăra orașul, aflat sub comanda 

colonelului Salhausen. 

 După plecarea austriecilor, în 1737 și după doi ani în care 

Craiova a fost ocupată de turci, hanul a revenit în 

administrarea Mănăstirii Hurez, primind din nou privilegii, la 

12 ianuarie 1742, din partea lui Mihai Racoviță, ce era domn 

în această vreme. Actul de la această dată amintește și de o 

biserică ce se afla în curtea  hanului, având hramul 

„Adormirea Prea-sfintei Născatoarei de Dumnezeu”. 

  Stăpânirea hanului de către Mănăstirea Hurezi a fost, iarăși, 

de scurtă durată. Pe la mijlocul vecului al XVIII-lea, Casele 

Bănești ale Craiovei, ce fuseseră refăcute din temelii de către 

domnitorul Constantin Brâncoveanu, s-au ruinat, din cauza 

deselor ocupații turco-austriece. Episcopul Râmnicului a 

solicitat domnitorului aceste case, „să fie episcopești”, adică 

să fie reședință episcopală (nu erau departe de Biserica 

Gănescu-vechea Episcopie), domnitorul satisfăcând solicitarea 

la 3 mai 1750. 

În documentele publicate se arată: ”Mănăstirea Hurezi va 

recâștiga proprietatea asupra hanului, care „să luoasă 

domnesc”, precum și moșia Craioviței, ce ajunsese în 

stăpânirea Episcopiei, după o lungă serie de procese, 

câștigate de către hatmanul Constantin Brăiloiu, care a primit 

un spațiu în han, pe care se afla și o instalație de baie, în fapt, 

un soi de hamam turcesc. Refăcută cu „cheltuială mare” de 

către Brăiloiu, baia comună a fost distrusă de „vrăjmași”, de 

trei ori, ultima dată furându-se „și pietrile și cazanele și toate 
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alte tacâmuri”. Constantin Brăiloiu a renunțat a se mai ocupa 

de baie, care, împreună cu căscioarele” dinaintea acestora, 

rămaseră pustii și a cerut mănăstirii locul „de afară”, pe care 

își va construi o prăvălie și pentru care ” va plăti embatic” 

(taxă) două ocale de ceară pe an. 

  Prăvălia se afla pe Podul cel Mare al Craiovei (azi, Strada 

Madona Dudu), principala arteră comercială a orașului. 

Acest drum pare să fi avut alt traseu până la sfârșitul 

secolului al XVIII-lea, construcția hanului deviindu-l de la 

cursul său normal, ceea ce ridică întrebarea dacă terenul pe 

care se construise nu făcuse parte, inițial, din piața ce se 

bănuiește a fi fost încă din vechime, în valea Elcăi. Ulterior, 

pe zidul exterior nordic al hanului se vor construi case cu 

prăvălie, lipite una de alta, după cum se poate observa și pe 

harta lui Specht din 1791-1792. Terenurile pe care se aflau 

aceste construcții erau în posesia mănăstirii Hurez, fiind 

cumpărate de cei ce plăteau embatic, după secularizarea 

averilor mănăstirești din 1863. 

  Locul pe care își ridicase prăvălia Constantin Brăiloiu, aflat 

„din fața podului cel mare precum sunt și celelalte locuri, și 

până în lăuntru, de spre poarta hanului, precum au avut baia 

cuprins”, va trece prin mâinile a mai mulți proprietari, 

ajungând în 1858 la „conțopistul” Pârvu Florovici. Acesta le 

va cumpăra cu 420 galbeni împărătești de la Filip Matei, în 

actul de vânzare specificându-se că aceste case cu prăvălie se 

aflau pe locul „unde era baia veche”, învecinându-se la 

răsarit cu Franț Mil. 

  Acest Franț Mil, care în unele acte este numit și „neamțul”, 

dar și „croitorul”, se judeca pe la 1837 cu hatmanul 

Constantin Brăiloiu pentru cotropire de loc, cât și pentru 

închiderea unei ulicioare, ce se pare, dădea din han în 

”pod”(stradă). Referindu-se la biserica care fusese în han, o 

însemnare din 1837 arăta ca locul bisericii se afla „cum intri 

în mâna stanga, în dreptul colțului cel de la vale de pușcărie, 

[…] unde șade acum Mil croitorul”. În 1868, Franț Milescu 

va scoate la vânzare casele cu salon de dans și cu două 

intrări, dinspre Strada Madona Dudu și dinspre strada 

Horezu, cunoscute și sub numele de „Hanu’ Mil”, fiind 

cumpărate, de Mitică Pădeanu. Un Francisc sau Franz 

Milescu, avocat, ce prin 1866 era procuror de secțiune la 

Tribunalul Dolj, va ajunge primar al Târgu-Jiului în 1877, 

stabilindu-se apoi la Turnu Severin, unde va și deceda, în anul 

1899. Cel căruia orașul Târgu-Jiu îi datorează și primul 

teatru din acest oraș credem ca nu poate fi altul decât fiul 

croitorulul Franț Mil neamțu, ce locuise în Hanul Hurezului. 

 ”Mil croitorul” locuia „în dreptul colțului cel de la vale de 

pușcarie”, rămasă în han, probabil, din vremea când aici 

funcționa bănia. Prin 1874, pe locul numit „Temnița Veche” 

din strada Madona Dudu, se aflau 31 de „plațuri” pentru 

pescării, dintre care „11 în fundu și 11 spre vale pe lângă 

zidul vechi de împrejmuire al fostei Temnițe”. Primarul Barbu 
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Bălcescu (fratele revoluționarului Nicolae Bălcescu) 

considerase că piața de pescărie de aici era insalubră, 

decretând desființarea ei, iar pe locul rămas și pe terenul din 

spate, din strada Horezu, numit al lui Olănescu, pe care nu se 

aflau decât niște ruine, să se înființeze o grădiniță „pentru 

distracția publicului”. La 21 decembrie 1876, pescăriile se mai 

aflau totusi pe terenul vechii temnițe, primarul Gheorghe 

Pessicu hotărând ca aceste locuri să se închirieze prin licitație 

și măcelarilor, ce făcuseră cerere sa vânda carne pe timpul 

carnavalului din anul ce urma să vină. În 1879 locul numit 

„Temnița Veche” devenise viran. 

Alte informații publicate, prezintă următoarele date foarte 

importante: ”Terenul numit al lui Olănescu, fusese luat de la 

Gheorghe Olănescu, fost casier general al Comunei, ce fusese 

judecat în 1870 pentru delapidare. Odată cu locul de pe 

strada Horezului, pe care se afla o moară și o casă, demolate 

de Primărie din cauza ruinei în care se găseau, lui Olănescu i 

se luaseră și casele din mahalaua Sf. Gheorghe Nou, 

transformate în 1871, în local pentru Școala de Meserii, 

delapidarea făcându-se pentru întreâinerea țiitoarei sale, Lica 

Vivandiera, o fostă actrița de o „frumusețe răpitoare”, numită 

astfel deoarece fusese aleasă vivandieră a regimentului 4 de 

linie, sub domnia lui  Alexandru Ioan Cuza. După venirea lui 

Carol I, desființandu-se „regimul” vivandierelor, Lica se 

retrăsese la Craiova unde se căsătorise cu colonelul Logadi. 

  „Legea secularizării averilor mănăstirești”, adoptată în 

1863, nu a făcut decât să grăbească sfârșitul istoriei unei 

clădiri, ce-și pierduse oricum, demult, identitatea. Foștii 

embaticari ai mănăstirii au devenit proprietari ai locurilor din 

han. Mitică Pădeanu își va justifica drepturile ”prin actele de 

vânzare al Lizetei moașa către domnul Filișanu, în 1845, al 

lui Filișanu către Franț Mil, în 1846 și cel prin care devenise 

proprietar, în 1869, prin cumpărare de la Franț Milescu. La 

rându-i, Ștefan Puțureanu, ce pe vremuri fusese logofăt, arătă 

că avea locul dat „de pomană” de către Băluță Băcănoiu, 

pentru „slujba ce i-a făcut”, locul fiind cumpărat de Băluță în 

1845, de la Iancu Anghelovici. Un alt cumpărător a fost 

Epitropia comunității israelite leșești (așkenaze), care 

păstrase în arhiva sa actul de reînoire a drepturilor asupra 

locului pe care se construise lavra, din 1839, cel de 

cumpărare a locului lui Ioniță sin Hristea, din 1842, precum 

și o chitanță din 1860, prin care se confirma plătirea 

embaticului. 

  Când, în 1864, se realizează secularizarea averilor 

mănăstireşti, Hanul Hurezu trece în proprietatea 

municipalităţii Craiova, dar de la acea dată şi în deceniile 

care au urmat, centrul politic, administrativ şi mai ales cel 

economic-comercial se dezvoltă pe alte dimensiuni şi 

coordonate, Hanul Hurez rămâne izolat, nefolositor. În 1886 

noiembrie 25, municipalitatea dă un decret pe baza căruia 

ultimele şi tristele rămăşiţe ale Hanului Hurez, ale Curţii şi 
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Caselor Domneşti ale Basarabilor sunt curăţate şi terenurile 

degajate pentru alte stabilimente necesitate de evoluţia şi 

direcţiile noi de deplasare a centrului istoric şi cultural-

economic al Craiovei…”, se arată în documentarele publicate 

despre Hanul Hurezi.  

 

 

 

 

6.DESCRIERE 

 

6.1 Zona si asezarea Podul Mare (Stra-Matei Basarab-Str.Madona Dudu-Str.Felix 

Aderca), Centrul Istoric al Craiovei 

6.2 Descriere obiectiv 

individual 

 ”Un inginer militar, ce însoțea armata austriacă, Friedrich 

Schwanz von Springfels, ne oferă o descriere a hanului, 

bazată, de bună seamă, nu numai pe ceea ce se mai păstrase 

din construcție, dar și pe ceea ce auzise de la localnici. 

Hanul, o clădire lungă cu pereti de cărămidă, „bine închisă”, 

era împărțită în trei curți, dintre care una era prevăzută cu 

clădiri ce serveau de cvartir domnului, când acesta venea la 

iarmaroc, a doua avea camere boltite de jur-împrejur, pentru 

prăvălii și un foișor înalt în mijloc, folosit ca bursă de 

negustori, iar ultima, unde se aflau și grajdurile, era destinată 

„oamenilor de rând”. 

La 6 octombrie 1789, pe fondul unui nou război turco-

austriac, pe al căror teren de joacă intraseră și armatele 

rusești, austriecii reveneau în Craiova, părăsită în grabă de 

turci și de catanele române. Hanul fu rechiziționat de armata 

austriacă, care îl și repară cu câțiva meșteri „de lemn și fier”. 

După vreo doi ani, imperialii părăsesc Craiova din care vor 

păstra ca amintire imaginea femeilor pe care le întâlniseră în 

casele boierilor, cu ochii negri „îmblânziți” de niște gene 

lungi și îmbrăcate după moda turcească si care se dovediseră 

atât de iubitoare față de „muzicile și balurile nemțesti”. Nici 

craiovenii nu-i vor uita pe austrieci, legând numele hanului de 

cel al „nemților”, pe care îl vor numi de acum, Hanul 

nemțesc. 

  După ce războiul se sfârși, în anul 1792, comunitatea 

evreilor sefarzi luă în arendă un loc de pe proprietatea 

mănăstirii Hurez, pe care începu construcția unei sinagogi. 

Ulterior, se mai așezară pe terenul mănăstirii și alți evrei, ca 

Leibu „Ovreiu”, proprietar în 1806, lângă „Havra evreilor” 

sau Lazăr si Marcus, ce cumpărară în 1819 o casă, tot lângă 

sinagogă, pentru care urmau să plăteasca embatic mănăstirii, 

doua ocale de ceară pe an. Templul spaniol, aparținând 

comunității sefarde, se va afla până pe la sfârșitul anilor 

1970, pe strada Felix Aderca, pe terenul de la sud-est de han. 

  În 1832, cumpărară teren pentru construcția unei sigagogi și 

evreii așkenazi, locul aflându-se în han, pe la mijlocul părții 

dinspre sud. Embaticul stabilit în 1839, când cerură aprobare 

pentru extinderea sinagogii, era de patru ocale de ceară pe 
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an. La momentul construcției, în drepta templului se afla un 

teren viran, iar în cea din stânga, „niște rămășițe de ruine din 

timpul ultimei invaziuni a turcilor”. Ceva mai târziu, prin 

1864, așkenazii deschiseră și o scoală israelito-română, cu 

trei clase primare, care se amenajă, „în grabă”, în casa de 

lângă sinagogă. Cu timpul, din comunitatea așkenază se va 

desprinde o fracțiune a membrilor tradiționaliști, ce își vor 

ridica un alt templu pe un teren în suprafață de 70 stânjeni, 

cumpărat de Moisi A. Mendel în anul 1880, învecinat la 

răsărit cu locul lui Gheorghe Olănescu, la apus cu Mitică 

Padeanu și la nord cu zidul temniței vechi. Locul se afla pe 

partea opusă a străzii, în apropierea vechiului templu al 

așkenazilor. 

 Hanul Hurez, sau mai exact, ruinele acestuia, deveniseră 

centrul mahalalei evreiești a Craiovei, așa cum remarca și 

francezul Theodore Margot, în anul 1859. Theodorian-Carada 

va mai prinde farmecul acestui cartier al evreilor, „mai toți 

spanioli”, care „țineau prăvălii mărunte prin strada 

Hurezului și în jurul pieții Elca”. Vineri seara, în fundul 

prăvăliilor se aprindeau lumânări, iar pe uliță se plimbau la 

braț tinere fete, vorbind „spaniolește”. 

  Rămâne neclară totuși o referire a lui Constantin Brăiloiu 

din 1829, ce face referire la niște „oameni de alt neam”, care 

se instalaseră „atât la ușa biserici, cât și la altaru”, motiv 

pentru care nu putuse să „înfrumusețeze” și să-i facă 

acoperișul „bisericuței” din han. După cum vom vedea, 

această bisericuța pare sa fi fost în partea dinspre nord-vest a 

hanului, unde nu avem cunoștință să se fi așezat membri ai 

comunității evreiești” se menționează în informațiile publicate 

despre Hanul Hurezi (a se vedea Bibliografia) 

 
 

6.2.1     Plan Dreptunghiular, împărţit în curţi interioare. 

6.2.2     Elevatie (soclu) Incintă poligonală cu ziduri înalte 

6.2.3     Volumetrie Acoperea un poligon. Lungimea avea, cel mult 120 m, maxim 

150 m,  dacă vom calcula distanța de la zidul aflat în strada 

Matei Basarab,  până în strada Felix Aderca (aproximativ zona 

de la catedrala Sf. Dumitru, până la intrarea în Piața Veche-

Elca). 

 

6.2.4     Fatade Cărămidă 

6.2.5     Forma invelitoare Olane, şindrilă 

6.2.6     Compartimentare   

    interioara 

”Hanul, o clădire lungă cu pereti de cărămidă, „bine 

închisă”, era împărțită în trei curti, dintre care una era 

prevăzută cu clădiri ce serveau de cvartir domnului, când 

acesta venea la iarmaroc, a doua avea camere boltite de jur-

împrejur, pentru prăvălii și un foișor înalt în mijloc, folosit ca 

bursă de negustori, iar ultima, unde se aflau și grajdurile, era 

destinată „oamenilor de rând”. 

https://craiovadeieri.files.wordpress.com/2018/01/0031.jpg
https://craiovadeieri.files.wordpress.com/2018/01/0031.jpg
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Hanul Hurez a fost „singura fortificaţie a Craiovei, având 

ziduri înalte de zeci de metri şi a fost folosit şi de 

administraţia austriacă în perioada 1718-1739, cât a fost 

Oltenia sub ocupaţie. Era în formă de dreptunghi, cu o latură 

de circa 200 de metri (paralelă cu strada Matei Basarab). 

Interiorul era rânduit în trei părţi: cea mai dinăuntru era 

rezervată pentru camerele unde găzduia domnitorul când 

venea la Craiova. A doua curte adăpostea prăvăliile (bolţile) 

şi locuinţele negustorilor. În mijlocul acestei curţi era un turn; 

aici se aflau bursa şi vama. A treia curte, cea exterioară, 

servea drept han pentru oamenii de rând şi tot aici erau şi 

grajdurile“, se precizează în cartea „Craiova, mon amour“, 

scrisă de autorii Constantin Gheorghiu şi Alexandru Firescu. 

 

6.2.7     Extinderi  Din documentarele publicate până acum în diverse medii 

(site-uri, bloguri, articole din mass-media, mărturii 

contemporane) (vezi Bibliografia), putem cita: ”Hanul a 

revenit în administrarea mănăstirii Hurez, primind din nou 

privilegii, la 12 ianuarie 1742, din partea domnitorului Mihai 

Racoviță, care era domn în această vreme. Actul de la această 

data consemnează o biserică ce se afla în han, cu hramul 

„Adormirea Prea-sfintei Născatoarei de Dumnezeu”. 

Mănăstirea Hurezului îsi va recâștiga hanul, care „să luoasă 

domnesc”, precum și moșia Craioviței, ce ajunsese în 

stăpânirea Episcopiei, după o serie de judecăți, câștigate de 

hatmanul Constantin Brăiloiu, cel pomenit mai sus, care primi 

un loc în han, pe care se afla și o baie. Refăcută cu 

„cheltuială mare” de către Brăiloiu, baia fu distrusă de 

„vrăjmași”, în trei rânduri, ultima dată furându-se „și pietrile 

și cazanele și toate alte tacâmuri”. Constantin Brăiloiu 

renunță a se mai ocupa de baie, care, împreună cu 

căscioarele” dinaintea acestora, rămaseră pustii și ceru 

mănăstirii locul „de afară”, pe care își construi o prăvălie și 

pentru care plăti embatic două ocale de ceară pe an. 

După cum am văzut Mil croitorul locuia „în dreptul colțului 

cel de la vale de pușcarie”, rămasă în han, probabil, din 

vremea când aici împărțeau dreptatea, caimacamii. Prin 

1874, pe locul numit „Temnița Veche” din strada Madona 

Dudu, se aflau 31 de „plațuri” pentru pescării, dintre care 

„11 în fundu și 11 spre vale pe lângă zidul vechi de 

împrejmuire al fostei Temnițe”. Primarul Barbu Bălcescu 

consideră că piața de pescărie de aici este insalubră și 

propuse desființarea ei, iar pe locul rămas și pe terenul din 

spate, din strada Horezu, numit al lui Olănescu, pe care nu se 

aflau decât niște ruine, să se înființeze o grădiniță „pentru 

distracția publicului”. La 21 decembrie 1876, pescăriile se 

mai aflau totusi pe terenul vechii temnițe, primarul Gheorghe 

Pessicu hotărând ca aceste locuri să se închirieze prin 

licitație și măcelarilor, ce făcuseră cerere sa vânda carne pe 

timpul carnavalului din anul ce urma să vină. În 1879 locul 

numit „Temnița Veche” devenise viran. 
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ideea unei mari curți bănești prinse la unii istorici locali. 

Printre ei îl găsim si pe August Pessiacov care, în ale sale 

schițe din istoria Craiovei, din 1914, face și o descriere a 

zidurilor acestei curți, așa cum se mai puteau vedea „până 

acum vreo 40-50 de ani” (adică, în jur de 1870), „înalte, 

învechite și străpunse de găuri pentru tunuri și puști, iar în 

interiorul acestor ziduri, o curte vastă de vreo 200 metri 

lungime, pe vreo 50 lățime, cu o sumă de ruine de case, 

magazii, cazemate boltite”. Spre răsărit și spre apus se aflau 

două porți cu turnuri pătrate deasupra, curtea fiind împărțită 

în doua de o a treia poartă. Privind desenul „Hanului 

nemțesc” din 1847 al lui Barbu Iscovescu, ne gândim ca ar 

trebui să privim un pic cu prudență, aceste afirmații ale lui 

Pessiacov …”(vezi Bibliografia) 

 

6.2.8     Anexe Grajduri, remize, cuhnii, ateliere 

6.3 Elemente de constructie Informațiile apărute până în prezent, pe diverse site-uri, în 

articole de presă, în cărți, menționează (vezi Bibliografia): ”La 

6 octombrie 1789, pe fondul unui nou război turco-austriac, 

pe al căror teren de joacă intraseră și armatele rusești, 

austriecii reveneau în Craiova, părăsită în grabă de turci și de 

catanele române. Hanul fu rechiziționat de armata austriacă, 

care îl și repară cu câțiva meșteri „de lemn și fier”. 

Nu știu dacă lui Virgil Drăghicescu, secretarul Comisiunii 

Monumentelor Istorice, i se înfiripă primul în minte ideea că 

zidurile rămase din Hanul Hurezului fac parte, de fapt, din 

vechile clădiri ale fostei Bănii. Desigur, opinia sa plecase de 

la textul inscripției lui Ipsilanti, pe care, din necunoașterea 

istoriei locurilor, îl intrepretase greșit. Secretarul Comisiunii 

va veni la Craiova, unde va găsi „urmele grandioase ale unei 

mari curti” , de 77 m. pe 34 m., închisă de ziduri puternice, în 

unele locuri având 9 m. înalțime. La colțul nordic, se mai 

păstrau urmele unei cuhnii, iar pe mijlocul laturii sudice, mici 

case boltite, cu lunete. Virgil Drăghicescu susținea că aceasta 

era doar curtea caselor domnești, de 80 m. pe 77 m., ce se 

aflase cândva, pe terenul dintre strada Hurezului si Piața 

Elca. Raportul, publicat în 1910, stârni interesul Comisiunii 

Monumentelor Istorice care înaintă, în 1913, un decret regelui 

Carol, prin care se declarară ca monument istoric, resturile 

de clădire ale fostei Bănii, aflate pe proprietatea lui 

Constantin Ciocâlteu, acolo unde Drăghicescu văzuse urmele 

cuhniei. La vreo doua luni dupa apariția decretului regal, 

Virgil Drăghicescu semnala că zidul de pe proprietatea lui C. 

Ciocâlteu fusese dărâmat aproape în întregime, „de către 

atotputernicul proprietar, fiindca avea nevoie de un spațiu mai 

mare spre a construi un grajd”. 

Casele în curtea cărora se păstrează urmele cuhniei văzute de 

Virgil Drăghicescu, prin anul 1910. 

  Deși fanteziile lui Drăghicescu fură combatute cu argumente 

de catre Alexandru A. Vasilescu, autor al unei foarte 

documentate teze de doctorat despre Oltenia sub austrieci, 
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ideea unei mari curți bănești s-a dezvoltat în operele unor 

istorici locali. Printre ei îl găsim si pe August Pessiacov care, 

în ale sale schițe din istoria Craiovei, din 1914, face și o 

descriere a zidurilor acestei curți, așa cum se mai puteau 

vedea „până acum vreo 40-50 de ani” (adică, în jur de 1870), 

„înalte, învechite și străpunse de găuri pentru tunuri și puști, 

iar în interiorul acestor ziduri, o curte vastă de vreo 200 metri 

lungime, pe vreo 50 lățime, cu o sumă de ruine de case, 

magazii, cazemate boltite”. Spre răsărit și spre apus se aflau 

două porți cu turnuri pătrate deasupra, curtea fiind împărțită 

în doua de o a treia poartă. Privind desenul „Hanului 

nemțesc” din 1847 al lui Barbu Iscovescu, ne gândim ca ar 

trebui să privim un pic cu prudență, aceste afirmații ale lui 

Pessiacov … 

  Din păcate, în lipsa altor studii, istoricul Laurențiu Rădvan 

s-a bazat pe teza lui Drăghicescu în al său studiu despre 

orașele din Țara Românească până la sfârșitul secolului al 

XV-lea, continuând să lege ruinele hanului de curtea Băniei. 

  Pe baza a ceea ce cunoaștem astăzi despre istoria hanului 

Hurez, credem că se pot formula câteva supoziții. Astfel, 

putând localiza unde au fost casele croitorului Franț Mil și 

terenul pe care s-a aflat temnița veche, putem restrânge și 

locul pe care se va fi aflat bisericuța din han. 

  Situarea cuhniei pe latura de sud-est hanului, ale căror 

resturi se păstrează si astăzi, ar putea însemna că a treia curte 

din descrierea lui Schwanz, cea destinată grajdurilor si 

oamenilor de rând, se situa în această parte, ceea ce ar 

contrazice schița propusă de preotul Dumitru Bălașa, care 

localiza aici curtea în care se afla casa rezervată domnului. 

Pare mai firesc și în concordonță cu situația din alte hanuri, 

ca locul cuhniei, unde se pregăteau bucatele pentru călători și 

negustori, să fie în curtea în care se adăposteau vizitii și 

slugile și în care se mai aflau șoproanele, grajdurile și 

hambarele pentru nutreț. Dealtfel, și harta lui Specht din 1791 

pare să indice același lucru, curtea dinspre est fiind mai mare 

decât celelalte două și având un spațiu mai puțin înghesuit de 

clădirile din jur. 

 Dimensiunile hanului nu puteau fi de 200 m., lungime pe 50 

m., lățime, așa cum se continuă a se susține. Lungimea avea, 

cel mult 120 m., maxim 150 m., dacă măsurăm din zidul aflat 

în strada Matei Basarab până în strada Felix Aderca. 

  Și perioada de timp în care s-a ridicat hanul ar trebui 

reanalizată. Dacă unii autori dau ca ani de construcție, 

perioada cuprinsă intre anii 1690-1700, iar alții 1700-1705, 

hanul nu era încă terminat la 14 aprilie 1708, după cum am 

văzut. 

  Apariția unor noi date ar putea aduce însă mai multă lumină 

asupra dispărutului han al Hurezului și, poate, infirmarea a 

celor spuse de noi”, se precizează în lucrările și 

documentarele precizate în ”Bibliografie”.  
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6.4 Materiale si tehnici de 

constructie 

Lemn, fier, piatră, cărămidă 

6.5 Materiale de acoperis Șindrilă, olane, țiglă 

6.6 Componente artistice Decoruri, ancadramente ferestre, bolți cărămidă 

6.7 Mobilier Mese, scaune, mobilier bucătărie, lavițe, lăzi, case d efier, 

rastreluri armament 

6.8 Inscriptii Alexandru Ipsilanti, „văzându că aceste casă săntu podoba 

acestui orași”, refăcu în 1776 casele în care judecau 

caimacamii, precum și biserica, fapt ce-l consemnă pe o 

pisanie de piatră, mare de 137 / 86 cm. și cu litere de 7,3 cm., 

ce fu pusă deasupra porții de pe latura dinspre apus” (vezi 

Bibliografia) 

6.9 Incadrare stilistica Construcţii civile în stil brâncovenesc 

6.10 Patrimoniu mobil Elemente transport, elemente mobilier, elemente militare 

 

 

7.CONSERVARE,RESTAURARE,REZERVARE 

 

7.1 Starea generala de conservare - 

7.2 Lucrari anterioare de conservare - 

7.3 Propuneri  restaurare, 

reabilitare,reconversie 

Există o placă în care se consemnează existența Hanului 

Hurezi. S-ar putea pune o cruce în amintirea bisericii 

interioare a Hanului Hurezi 

 

8.DOCUMENTARE / REFERINTE 

 

8.1 Bibliografie https://craiovadeieri.wordpress.com/2018/01/02/hanul-

hurez/  

https://www.gds.ro/Local/2008-09-

06/Povestea+unui+han+/  

http://www.cesavezi.ro/obiective-turistice/1-cetati-si-

castele/296-ruinele-hanului-hurez  

http://ziarullumina.ro/mostenirea-lui-brancoveanu-in-

cetatea-baniei-88780.html  

https://craiovadeieri.wordpress.com/2018/01/02/hanul-hurez/
https://craiovadeieri.wordpress.com/2018/01/02/hanul-hurez/
https://www.gds.ro/Local/2008-09-06/Povestea+unui+han+/
https://www.gds.ro/Local/2008-09-06/Povestea+unui+han+/
http://www.cesavezi.ro/obiective-turistice/1-cetati-si-castele/296-ruinele-hanului-hurez
http://www.cesavezi.ro/obiective-turistice/1-cetati-si-castele/296-ruinele-hanului-hurez
http://ziarullumina.ro/mostenirea-lui-brancoveanu-in-cetatea-baniei-88780.html
http://ziarullumina.ro/mostenirea-lui-brancoveanu-in-cetatea-baniei-88780.html
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8.2 Dosare si rapoarte in arhive 

 

8.3 Harti,planuri,desene În anul 1847, pictorul Barbu Iscovescu a surpins pe o 

pânză imaginea unui han ale cărui ziduri se prăbuşesc, 

”Hanul Nemțesc”. „Vecinii, anumiţi oameni şi instituţii 

smulg materiale din clădirile hanului pentru propriile 

construcţii, acaparează trenuri, bârne” (Bibliografia). 

8.4 Fotografii 

 

 

https://craiovadeieri.wordpress.com/2018/01/02/hanul-

hurez/  

https://www.google.com/search?q=harta+lui+swantz+cr

aiova&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEw

iMy5DI143gAhVQhRoKHfF7DqgQ_AUIDigB&biw=

1707&bih=821#imgrc=YkLorfhICRx6uM:  

8.5 Alte informatii ”În această zonă a luat naştere „nu numai un spaţiu 

comercial, ci şi un mod de a da ca exemplu o economie 

creştină“. Astfel, pe un diametru de aproximativ 250 

mp funcţiona un complex sistem comercial, administrat 

de egumenul Ioan de la Mănăstirea Hurezi. „Aici pulsa 

întreaga viaţă economică a Craiovei. În acest han erau 

bolţi şi prăvălii unde se depozitau vinurile, camere 

pentru găzduire şi, cel mai interesant, bursa Craiovei, 

cu alte cuvinte, cartierul vamal al oraşului. Legat de 

acest edificiu mai menţionăm şi organizarea unui târg 

anual care aduna negustori din întreaga ţară. Ţinea din 

15 august până în 8 septembrie. Important este că la 

această manifestare lua parte însuşi domnul ţării, în 

acea perioadă, Sfântul Constantin Brâncoveanu“, 

subliniază profesorul Toma Rădulescu. 

  

”Imaginea hanului era cu adevărat monumentală. 

Ziduri înalte de cetate, pivniţe boltite, turn de pază, 

magazin de mărfuri, foişor pentru vameşi şi chiar o 

https://craiovadeieri.wordpress.com/2018/01/02/hanul-hurez/
https://craiovadeieri.wordpress.com/2018/01/02/hanul-hurez/
https://www.google.com/search?q=harta+lui+swantz+craiova&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMy5DI143gAhVQhRoKHfF7DqgQ_AUIDigB&biw=1707&bih=821#imgrc=YkLorfhICRx6uM
https://www.google.com/search?q=harta+lui+swantz+craiova&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMy5DI143gAhVQhRoKHfF7DqgQ_AUIDigB&biw=1707&bih=821#imgrc=YkLorfhICRx6uM
https://www.google.com/search?q=harta+lui+swantz+craiova&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMy5DI143gAhVQhRoKHfF7DqgQ_AUIDigB&biw=1707&bih=821#imgrc=YkLorfhICRx6uM
https://www.google.com/search?q=harta+lui+swantz+craiova&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMy5DI143gAhVQhRoKHfF7DqgQ_AUIDigB&biw=1707&bih=821#imgrc=YkLorfhICRx6uM
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biserică paraclis, închinată Sfântului Ierarh Nicolae, 

unde venea şi se ruga de multe ori Sfântul Constantin 

Brâncoveanu. Cu toate acestea, ctitoria Sfântului 

Constantin Brâncoveanu a pierdut lupta cu timpul, fără 

a mai putea fi recuperată. Au existat însă mai multe 

demersuri şi încercări de reconstituire a sa, din păcate 

neconcretizate. Cu toate acestea, imaginea istorică a 

hanului a fost reabilitată în cadrul diferitelor expoziţii 

şi manifestări culturale, organizate de Muzeul de Istorie 

din Craiova. „Nu trebuie să uităm că, din iniţiativa 

istoricilor craioveni, Hanul Hurezi a fost prezentat la 

principalele expoziţii internaţionale ale României, 

organizate de pildă la Paris în anul 1867. Aici au fost 

prezentate aceste edificii uitate, componente epocii 

domnitorului martir“, precizează istoricul Toma 

Rădulescu. 
 

 

 

9.NIVELUL DE INTERES / CLASARE 

9.1 Grupa valorica B 

9.2 Categoria dupa natura 

obiectivului 

Civil 

9.3 Criterii de evaluare globala  

9.4 Data si documentul protectiei - 

9.5 Codul primit prin respectivul act - 

 

10.SISTEMATIZAREA EVIDENTEI 

 

10.1 Data redactarii fisei 30 decembrie 2018 

10.2 Institutia in cadrul careia s-a 

redactat fisa 

Direcția Județeană pentru Cultură Dolj 

10.3 Autorul fisei si calitatea acestuia Florian Olteanu, masterand Facultatea de Științe 

Sociale, master FAOMA 

10.4 Trimiterea si documentatia 

fotografica aferenta 

 

10.5 Trimiterea si documentatia 

desenata aferenta 

 

10.6 Semnatura si stampila 

specialistului care a 

 intocmit fisa 

 

10.7 Semnatura si stampila 

conducatorului institutiei in cadrul 

careia s-a redactat fisa 

 

10.8 Numarul procesului verbal de 

validare in comisia regionala a 
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monumentelor istorice 
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FIȘA MINIMALĂ IV (BISERICA SF. IOAN SEBASTIAN, CRAIOVA) 

1.IDENTIFICARE 

1.1 Cod  

1.1.1 Lista 1955  

1.1.2 Lista 1991-1992  

1.2 Categorie Categoria B edificiu religios 

1.2.1 Monument Biserică ortodoxă 

1.2.2 Ansamblu Biserica Sf. Ioan Sebastian Craiova 

1.2.3 Sit Calea Severinului 

1.3 Denumirea actuala Dispărută după cutremurul din 1877 

1.3.2 Denumirea originara Biserica Sf. Ioan Sebastian Craiova 

1.4 Denumirea anterioara Biserica Sf. Ioan Sebastian Craiova 

 

2.LOCALIZARE ADMINISTRATIVA/AMPLASAMENT 

 

2.1 Stat România 

2.2 Judet/nume/amplasament Dolj 

2.3 Oras/Sat-comuna actuale Craiova 

2.4 Cod postal  

2.5 Strada,numar actuale Calea Severinului nr.49 

2.6 Oras/Sat-comuna anterioare Craiova 

2.7 Strada,numar anterioare  

2.8 Referinte cartografice/toponimie  

2.9 Referinte cadastrale  

2.10 Referinte cu privire la zona de 

protectie 

 

2.11 Categoria de arhitectura Civilă/religioasă 

2.12 Tipul de folosinta / functiunea Religioasă 

2.13 Folosinta actuala Dispărută 

2.14 Folosinta initiala Cult religios 

2.15 Folosinta anterioara Cult religios 

 

3.STATUT PROPRIETATE 

 

3.1 Actualul propietar - 

3.2 Proprietar originar Episcopia Râmnicului, Argeșului, Noului Severin, Mitropolia 

Olteniei 

3.3 Proprietari anteriori Biserica Ortodoxă Română  
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3.4 Utilizatori  

 

4.DATARE 

 

4.1 Datare prin 

perioade/secole 

Secolul XVIII 

4.2 Datare prin intervale  

4.3 Datare precisa 1770-1781 " 

4.4 Justificarea datarii Istoria" lui Dionisie Fotino din anul 1781, fiind construită din 

cărămidă. O altă inscripţie, mai veche, datând din anul 1770 de pe 

un Ceaslov, aminteşte că în acest loc era clădirea unei biserici de 

zid dreptunghiular, cu altar poligonal în şapte laturi. 

 

5.PERSOANE SI  EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

 

5.1 Ctitor / finantator Boier Vasile Tălpășan, soția sa Hrisana 

5.2 Autor / mester Pictor Jean Lișteveanu 

5.3 Istoric ”Delă pentru mănăstirile şi bisericile câte sunt în cuprinsul 

acestei plăşi şi de cine sunt zidite 1838", amintește anul 1742 

ca an de construcţie a Bisericii Sfântul Ioan Sebastian. În acest 

document, alături de Vasile Tălpăşanu, sunt amintiţi drept 

ctitori "Vasile Popa Radu şi Ioan Eromonahu, mai având şi 

alte ajutoare". În anul 1899, George Ioan Lahovari citează 

Biserica "Sfântul Ioan Sebastian" pe locul al optulea ca 

vechime şi importanţă între cele 29 de biserici existente în 

Craiova (Marele dicţionar geografic al României). Nicolae 

Iorga ("Oraşele oltene şi mai ales ale Craiovei pe pragul 

vremurilor nouă") aminteşte şi el că Biserica "Sfântul Ioan 

Sebastian" "e zidire din al XVIII-lea veac. O însemnare o 

laudă ca fiind din piatră şi cu turn şi îi dă drept ctitor pe Vasile 

Tălpăşanu, Boierinaş". Inscripţia de care aminteşte marele 

istoric este din anul 1787. 

În urma cutremurului din anul 1838, Biserica "Sfântul Ioan 

Sebastian" nu suferă nici o stricăciune, probabil datorită 

dimensiunilor reduse, aşa cum se poate citi în documentele 

vremii. La 8 decembrie 1867, Grigorie Otetelişanu, ctitorul 

Bisericii "Sfântul Ilie" din Craiova, lasă prin testament 1.000 

de lei pe an "şi la Biserica Sf. Ioan Sevastian, din acest oraş, 

unde sunt înmormântaţi mulţi din ai familiei iubitei mele 

soţii". 

Aşezământului i se face o reparaţie în anul 1887, de Ecaterina 

Ciocazan împreună cu primarul Craiovei, Alexandru D. 

Nicolaid. Pe inscripţia din interior, pusă în acest an, stă scris: 

"Această sfântă biserică cu patronajul Sf. Ioan Botezătorul şi 

Sf. Mucenic Dimitrie, fiind fondată în anul 1783 de către 

jupân Vasile Tălpăşanu şi soţia sa jupâniţa Hrisana. După 

vremea ce purta şi din cauza vechimei şi a lipsei de mijloace 

pentru întreţinere, ajungând în mare ruină ce au provocat 

închiderea sa de mai mulţi ani ruina zisă au îndemnat pe d-na 
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Ecaterina Ciocazan, născută Izvoranu, şi pe d-l Alex. D. 

Nicolaid, actualul primar al Craiovei, de a o prenoi. Şi astfel 

cu ajutorul şi persoanele cu asemenea sentimente religioase, 

ale căror nume sunt scrise în condica pomelnicilor bisericii, 

înfrumuseţându-se întru toate cu din nou zugrăveală şi 

mobilierul necesar, prin stăruinţa d-lor epitropi Dimitrie 

Pietroianu şi Grigore Nicolau s-a restaurat în acest an 1887 

Octombrie". 

În anul 1901 i s-a făcut o altă reparaţie, înlocuindu-se astfel 

pisania veche cu una nouă "fără alt rost decât acela de a arăta 

cine erau preot şi epitrop în acel timp" (Nicolae Gh. 

Dinculescu). Această lucrare nu apare în Anuarul Episcopiei 

Râmnicului din acel an, deoarece mult timp Biserica "Sfântul 

Ioan Sebastian" a depins de Biserica "Sfânta Mina" din 

Cetatea Băniei. Biserica a fost reparată abia în anul 1932, 

atunci când au fost refăcute portretele ctitorilor Vasile 

Tălpăşanu şi soţiei Hrisana (vezi Bibliografia). 

 

6.DESCRIERE 

 

6.1 Zona si asezarea Mahalaua Sevastian-Podbanița. Sevastian/Sebastian care dă 

numele Bisericii a fost un negustor boierit cu rangul de 

medelnicer, avându-și reședința în mahalaua care îi poartă 

numele. 

6.2 Descriere obiectiv 

individual 

Lăcaşul a stat închis din anul 1909 (legal din 1919) până în 

anul 1929. T.G. Bulat consemna în Analele Olteniei din 1924: 

"Nr. familii 18, 1 biserică, Hram Sf. Ioan Botezătorul", pentru 

ca, în anul 1929, parohia să numere peste 200 de familii. Într-

o însemnare din anul 1935, I. Popescu-Cilieni nota: "Sf. 

biserică înlăuntru şi afară bună, slujitori are doi preoţi şi un 

cântăreţ, Sf. vase, veşmintele şi cărţile bune". 

6.2.1     Plan Poligon 

6.2.2     Elevatie (soclu) Dreptunghiular 

6.2.3     Volumetrie Acoperă un hexagon 

6.2.4     Fatade  

6.2.5     Forma invelitoare Tablă 

6.2.6     Compartimentare   

    interioara 

Tindă, pronaos, naos, altar 

6.2.7     Extinderi  

6.2.8     Anexe Diaconicon 

6.3 Elemente de constructie Piatră, cărămidă 

6.4 Materiale si tehnici de 

constructie 

Piatră,cărămidă,lemn 

6.5 Materiale de acoperis Șindrilă, țiglă,tablă 

6.6 Componente artistice Turla hexagonală, cu cruce în vârf 
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6.7 Mobilier  

6.8 Inscriptii În 1887 a fost aşezată o inscripţie pe care erau notaţi ctitorii 

"Jupân Vasile Tălpăşanu şi soţia sa jupâniţa Hrisana" şi anul 

1783 

6.9 Incadrare stilistica Navă dacică, cu o singură turlă, biserică de zid 

dreptunghiulară, cu altar poligonal în şapte laturi. 

6.10 Patrimoniu mobil  

 

7.CONSERVARE,RESTAURARE,REZERVARE 

7.1 Starea generala de conservare Distrusă puternic în 1977, demolată ulterior, pentru 

lărgirea Bulevardului Nicolae Titulescu (Căii 

Severinului). A rămas doar o cruce care indică locul 

altarului (la aproximativ 100-150 m de intersecția străzii 

Iancu Jianu cu Bulevardul Nicolae Titulescu), pe stânga 

în sensul de mers spre Drobeta Turnu Severin. 

7.2 Lucrari anterioare de conservare 1887, 1901, 1932 

7.3 Propuneri  restaurare, 

reabilitare,reconversie 

Anumite fresce din Sfântul Altar se găsesc la Muzeul 

Olteniei 

 

8.DOCUMENTARE / REFERINTE 

 

8.1 Bibliografie http://ziarullumina.ro/biserica-sfantul-ioan-sebastian-

22952.html  

Nicolae Dincluescu, Bisericile Craiovei 

http://omeka.bjc.ro/omeka/files/original/23/1286/BJAm

an_III_13.866.1.pdf , p.19-22. 

8.2 Dosare si rapoarte in arhive Catagrafia din anii 1813-1815: "Biserica cu hramul 

Tăierea Sf. Ioan, făcută de Vasile Tălpăşanu şi de 

mahalagii" 

8.3 Harti,planuri,desene  

http://ziarullumina.ro/biserica-sfantul-ioan-sebastian-22952.html
http://ziarullumina.ro/biserica-sfantul-ioan-sebastian-22952.html
http://omeka.bjc.ro/omeka/files/original/23/1286/BJAman_III_13.866.1.pdf
http://omeka.bjc.ro/omeka/files/original/23/1286/BJAman_III_13.866.1.pdf
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8.4 Fotografii 

 

 

 

8.5 Alte informatii  

9.NIVELUL DE INTERES / CLASARE 

9.1 Grupa valorica B 

9.2 Categoria dupa natura 

obiectivului 

Religioasă 

9.3 Criterii de evaluare globala  

9.4 Data si documentul protectiei  

9.5 Codul primit prin respectivul act  

10.SISTEMATIZAREA EVIDENTEI 

10.1 Data redactarii fisei 20 decembrie 2018 

10.2 Institutia in cadrul careia s-a 

redactat fisa 

Direcția Județeană de Cultură Dolj 

10.3 Autorul fisei si calitatea acestuia Florian Olteanu, Masterand Facultatea de Științe 

Sociale,Univesitatea din Craiova, Master FAOMA 

10.4 Trimiterea si documentatia 

fotografica aferenta 

 

10.5 Trimiterea si documentatia 

desenata aferenta 

 

10.6 Semnatura si stampila 

specialistului care a 

 intocmit fisa 

 

10.7 Semnatura si stampila 

conducatorului institutiei in cadrul 

careia s-a redactat fisa 

 

10.8 Numarul procesului verbal de 

validare in comisia regionala a 

monumentelor istorice 
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FIȘA MINIMALĂ V (PIAȚA MARȘEU) 

de evidenta a monumentelor istorice 

 

1.IDENTIFICARE 

1.1 Cod  

1.1.1 Lista 1955  

1.1.2 Lista 1991-1992  

1.2 Categorie B 

1.2.1 Monument Piață comercială 

1.2.2 Ansamblu Ing. Vladimir Roșulescu menționează (vezi Bibliografia): 

”Incă din ultimul deceniu al sec.al 19-lea s-a conturat noua 

mare piaţă a Craiovei, viitoarea „Piaţă Marşeu”, sau 

„Piaţa Nouă”. De la începuturi ea s-a limitat între Str. 

Boerescu, la răsărit, şi Str. Sabinelor (mai târziu Str. Joules 

Michelet), la apus. Str. boerescu începea din Str. Justiţiei 

(A.I.Cuza) cobora spre nord şi traversa Str. Ştirbei Vodă 

(actuala Calea Bucureşti) şi se termina în Str. Sf. Spiridon 

(azi Vasile Conta), chiar la est de altarul bisericii Sfântul 

Spiridon. Strada Sabinelor pornea din Str. Justiţiei şi 

cobora în diagonală spre Valea Vleicii (adică spre nord-

vest).  Pe cealălaltă axă, Piaţa cea nouă se întindea de la 

Str. Justiţiei, în sud, până la Str. Ştirbei Vodă, în nord. Intisa 

suprafaţă dintre străzile amintite avea o pantă pronunţată 

ce cobora din Str. justiţiei spre Str Ştirbei Vodă (Calea 

Bucureşti de astăzi”). 

1.2.3 Sit Actualul loc al Teatrului Național Marin Sorescu 

1.3 Denumirea actuala Hala Carmangerie, relocată în Piața Centrală, Str. Vasile 

Alecsandri 

1.3.2 Denumirea originara Piața Nouă 

1.4 Denumirea anterioara Piața Marșeu 

 

2.LOCALIZARE ADMINISTRATIVA/AMPLASAMENT 

 

2.1 Stat România 

2.2 Judet/nume/amplasament Dolj 

2.3 Oras/Sat-comuna actuale Craiova 

2.4 Cod postal  

2.5 Strada,numar actuale A.I.Cuza 10 

2.6 Oras/Sat-comuna anterioare Craiova 

2.7 Strada,numar anterioare Justiției 

2.8 Referinte cartografice/toponimie  
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2.9 Referinte cadastrale  

2.10 Referinte cu privire la zona de 

protectie 

 

2.11 Categoria de arhitectura Civilă, de for public 

2.12 Tipul de folosinta / functiunea Comercială 

2.13 Folosinta actuala -Piața Wiliam Shakespeare, Piața teatrului-activități 

culturale-parcare subterană 

2.14 Folosinta initiala Teren liber 

2.15 Folosinta anterioara Promenadă (Parc cu alei și statui ale personalităților 

emblematice din Oltenia) 

 

3.STATUT PROPRIETATE 

 

3.1 Actualul propietar - 

3.2 Proprietar originar Comuna Craiova 

3.3 Proprietari anteriori   

 

3.4 Utilizatori  

 

4.DATARE 

 

4.1 Datare prin 

perioade/secole 

1890-1963 

4.2 Datare prin intervale Sec. XIX-XX 

4.3 Datare precisa 1890-1963 

4.4 Justificarea datarii  

 

5.PERSOANE SI  EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

 

5.1 Ctitor / finantator Comuna Craiova 

5.2 Autor / mester  

5.3 Istoric Ing. Vladimir Roșulescu menționează (vezi Bibliografia): 

”Când Primăria a luat asupra ei amenajarea noii pieţe, a 

apărut necesitatea ca piaţa să se repartizeze pe trei trepte, pe 

trei terase largi care să preia toată diferenţa de nivel. 

Lucrările au început în 1890 , în paralel cu lucrările Palatului 

de Justiţie alăturat. Nu este greu de imaginat cât de jalnic 

trebuie să fi arătat acea parte de oraş în acel an 1890. de o 

parte terenul viran pe care urma să se aşeze piaţa cea nouă şi 

de altă parte, alături terenul cu molozul rezultat din 

demolarea fostei mănăstiri Episcopia. 

Piaţa Craiovei a avut renume naţional în toate timpurile, fiind 

apreciată elogios chiar de călătorii străini din perioada 

medievală. Piaţa Marşeu (Piaţa Nouă) a avut însă darul să 

ridice la cozele cele mai înalte aprecierea despre bogăţia 
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produselor şi a Olteniei. Ea era o încântare pentru străinii de 

oraş, o sinteză a bogăţiei, a ofertei foarte mari şi a ieftinătăţii. 

Mai în glumă, sau mai în serios, pe tot întinsul României se 

spunea că la Craiova „merg câinii cu covrigi în coadă”. 

Ing. Vladimir Roșulescu prezintă în mod amănunțit cum 

decurgea o zi, pentru cineva care venea să cumpere,m să 

vândă, sau pur și simplu să viziteze ”Piața Marșeu” (vezi  

Bibliografia): 

”Talentul comercial al oltenilor a depăşit fruntariile regiunii 

lor, afirmându-se prin comerţ ambulant, sau statornic, în mai 

toate oraşele mari ale ţării, dar mai ales în Bucureşti unde 

„oltenii” constituiau o prezenţă cotidiană pe străzi. Ei 

vindeau zilnic legume şi fructe din coşuri mari şi lăbărţate de 

nuiele, purtate de o „cobiliţă” purtată pe umeri. Strigătele lor 

de reclamă răsunau prin tot Bucuteştiul. 

Intreaga „Piaţă Marşeu” era plină de colorit, de gălăgie, de 

viaţă intensă, de concurenţă, de tocmeală pe diverse octave, 

de bucurii, de tristeţi, de oameni cinstiţi, de hoţi, de grabă, de 

aşteptare, de curăţenie, de murdărie. Avea o viaţă aproape 

continuă chiar dacă nu se făcea comerţ pe timp de noapte. 

Noaptea se făcea aprovizionarea pieţei şi aşezarea mărfurilor. 

Noaptea se făcea de pază lângă mărfuri şi se făcea curăţenia 

cea mare în absenţa cumpărătorilor. Noaptea se spuneau 

poveşti şi se făceau socoteli visătoare, sau reale. Noaptea se 

făceau rugăciuni şoptite, dar şi chefuri la care eru invitaţi şi 

paznicii şi jandarmii ce patrulau. Aşa era viaţa Craiovei şi a 

pieţei celei mari”. 

Ing. Vladimir Roșulescu  oferă o descriere detaliată a teraselor 

amplasamentului, modul de amplasare a prăvăliilor, tarabelor, 

coexistența vânzătorilor autorizați cu vânzărtorii ambulanți și 

cei de ocazie (dinspre Strada A.I.Cuza, spre Strada Calea 

București, cu aleile și căile de acces intermediare) (vezi 

Bibliografia): 

”Terasa superioară, pe aliniamentul din spatele Halei 

măcrlarilor, era ticsită de produse manufacturate, specifice 

muncii şi talentului gospodăresc de la ţară. Diversitate de 

forme, de materiale şi de colorit. Era o plăcere să se 

privească, să se admire, să se examineze şi să se probeze 

exponate sosite din toate colţurile Olteniei, dar şi din diverse 

zone ale ţării. Până la desfiinţarea pieţei, în 1969, mai existau 

încă mulţi producători manufacturieri în lumea satului: olari, 

împletitori, tâmplari, fierari, ţesători, cojocari, pielari, 

brodeze, sticlari, sculptori în lemn, pictori naivi şi alţii. Noua 

piaţă organizată de regimul comunist le-a răpit posibilitatea 

de afirmare şi chiar le-a îngrădit activitatea şi comerţul. 

Caldarâmul terasei de sus a piaţei era invadat, timp de mai 

bine de şapte decenii, de grămezi mari şi mici de ceramică 

pictată, lucioasă sau mată, sau nepictată. Privirea rămânea 

încântată de farfuriile mari şi mici, adânci sau plate, de căni, 

cănuţe, ulcioare, ulcioraşe, vase ceramice mari pentru 

provizii sau murături, oale pântecoase şi graţioase, ploşti, 
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bibelouri, jucării ceramice, fluere cu apă sau fără apă, rame, 

ceşti, pahare, platouri,vaze, glastre de flori, lulele şi multe, 

multe altele. Coloritul divers şi desenele aplicate măreau 

diversitatea ceramicii expuse în adevărate mormane. 

Imprejurul acestora persista mirosul specific al pământului 

ars. 

Obiectele de lemn erau reprezentate de copăi mari şi mici, 

linguri, linguroaie, căuşe, platouri, tocătoare, tăvi, fusuri, 

furci de tors lână, furci şi greble pentru furaje, lopeţi pentru 

zăpadă, fluiere, taburele cu trei sau patru picioare, măsuţe 

joase obişnuite la ţară, scaune simple sau cu spătar, jcării, 

bibelouri,, cuţite pentru tăiat hârtie, putini, butii şi butoaie, 

slăvine, căni, pahare, toporişti late pentru tocături în 

bucătărie, bastoane, cârje, mojare de diverse dimensiuni, 

numite popular „piuliţe”, în care se zdrobeau cu un mai de 

lemn diverse produse agricole pentru bucătărie, rame pentru 

fotografii şi tablouri, sau cu oglinjoare , obiecte ornamentale 

pentru birou, roţi de care şi căruţe, căpăţâni de roată, cutii, 

cutioare, tabachere, port-ţigarete, jocuri de table sau şah, 

unele trocuri masive din lemn scobit folosite la zdrobirea 

grâului pentru colivă, şi aşa mai departe. Lemnul de diverse 

esnţe era ales după destinaţia obiectelor confecţionate, 

putând fi natural, lăcuit, vopsit sau incizat cu fierul roşu 

pentru ornamentare. Multe obiecte e lemn erau sculptate cu 

multă măiestrie şi migală. 

Mulţi meşteşugari produceau marfa lor chiar în piaţă, la locul 

de vânzare şi sub privirile curioşilor. Printre aceştia erau 

lemnarii, împletitorii, ţesătorii sau ţesătoarele, brodezele, 

pielarii, cojocarii, cizmarii şi mai toţi artizanii. 

Impletiturile din nuiele naturale sau cojite (albe), din pănuşe 

de porumb şi din pai, aveau şi ele o diversitate foarte mare 

prin utilitate şi formă: paporniţe, sacoţe, poşete, cufere, 

geamantane, coşuri de rufe, mobilier de grădină cu scaune şi 

mese, ştergătoare de picioare, cuiere, colivii, jardiniere, 

jucării, bătătoare de covoare cu palmete înflorate, pălării de 

pai bărbăteşti şi de soare pentru femei şi copii, coviltire 

pentru spatele carelor şi căruţelor, etc. 

Pe pereţii din spatele Halei măcelarilor, sau pe diverşi suporţi 

şi chiar pe jos se expuneau o multitudine de ţesături sau 

broderii. Se etalau covoare cu modele specific olteneşti sau 

chiar din cârpe ţesute, carpete, cergi,, fuste cu model naţional, 

ii, iţari, cămăşi cu modele naţionale pe piept („cu râuri”), 

ciorapi, cingători, panglici, broboade, basmale, mânuşi, 

cipici, papuci, scurte de pânză sau piale, „tablouri” ţesute 

pentru pereţi, cojoace, curele,traite, poşete, sacoşe, plase, 

samare, desagi, saci, funii, feţe de masă cu broderii sau 

desene ţesute cu fire divers colorate, feţe de pernă şi 

cearceafuri, pleduri, ştergare, prosoape, şervete de masă, 

punguţe brodate şi alte minunăţii migăloase. 

Terasa superioară a pieţei mai oblăduia tarabe cu fier lucrat, 

cu sticlărie, oglinzi, mobilier şi tocărie pentru locuinţe, cu 
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pietrărie, cu cizmărie, croitorie, pielărie şi cu multe alte 

meşteşuguri. Unii meşteşugari sau negustori aveau spaţii 

închiriate, iar alţii vindeau mai ieftin, după tocmeală, în aer 

liber. 

Ici şi acolo, pe toate terasele apăreau, strigându-şi serviciile, 

ambulanţii cu zaharicale şi răcoritoare tradiţionale, precum 

braga, moştenite de la turci sau din tot spaţiul balcanic, în 

special de la albanezi. Cărucioarele lor cu coviltir sau fără 

ofereau: îngheţată la cornet, sugiuc, acadele, alviţă, baclava, 

mere glazurate, floricele de porumb îndulcite şi lipite în 

bulgări coloraţi, bomboane de diverse culori şi forme, inclusiv 

nelipsiţii „peştişori”, dropsuri lipite la capăt de beţişoare, 

vată de zahăr, sirop, nuga, zahăr ars, bomboane fondante. 

Câte culori, câte gusturi, câte atracţii pentru copii şi cei ce 

veneau de la ţară !  

Printre vânzatori se strecurau şi tocilari, geamgii ambulanţi, 

vânzători de loţiuni şi „parfumuri”, ţigănci ghicitoare în 

„ghioc” şi chiar frizeri de ocazie. 

Terasa de mijloc era destinată aproape în exclusivitate 

produselor agroalimentare. Ea era „Piaţa”. Totul era expus 

pe mesele de beton sau pe jos , pe scoarţe sau rogojini. 

Această piaţă de zarzavaturi, fructe şi cereale era de o 

bogăţie excepţională, chiar în epoca tristă când cârmuitorii 

comunişti introduseseră sistemul de exploatare a ţăranilor 

prin celebrele „cote”. Toate zarzavaturile erau bine curăţate 

şi spălate, erau triate pe calităţi. Se expuneau cât mai atractiv 

pentru privire şi se vindeau la grămăjoare, la chite, sau la 

suta de bucăţi în toate cazurile când vânzătorii nu aveau 

cântare. Legumele, fructele sau alte produse agricole se 

găseau sub toate variantele şi din toate soiurile adaptate 

Olteniei. Era o concurenţă acerbă în diversitate şi calitate. 

Erau minunate, spre exemplu, grămezile de roşii, de la cele 

galbene, la cele de culoarea rodiilor, la cele prelungi, sau 

„inimă de bou”. Unele roşii erau din soiuri sau ajunseseră la 

dimensiuni gigant. Surprinzătoare era şi diversitatea soiurilor 

de mere, pere, struguri, pepeni, salate, ridichii şi cepe. Printre 

legume şi fructe se găseau oricând unele produse preparate 

animaliere, ouă şi păsări vii.Se ofereau ouă de găină, de 

bibilică, de raţă, de gâscă, sau de curcă. Găinilşe sau 

celelalte păsări de curte se vindeau cu bucata, dar şi cu 

legătura, câte două trei legate de piciooare. Cupărătorul 

aprecia greutatea păsării, sau a legăturii şi intra în jocul 

tocmelii, după ce încerca cu degetul pela spate dacă pasărea 

„avea ouă”. Se oereau şi produse lactate în cantităţi mici, ca 

produse seundare în raport cu vegetalele. Fiecare ţăran 

expunea cam tot ce produceaşi îi prisosea în gospodărie. 

Terasa de mijloc rămânea însă patria vegetalelor. 

Terasa de jos era a lactatelor şi a pescăriilor. Lactate se 

vindeau atât în magazinele din şirul de clădiri ce despărţea 

terasa de jos de cea de mijloc, cât şi în restul spaţiului, pe 

mese de beton aliniate. Oferta de lactate era şi ea deosebit de 
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variată şi abundentă. 

Pescăriile se aflau ân şirul de clădiri de lângă Calea 

Bucureşti (fostă Şerban Vodă). Deşi înainte de război peştele 

era un aliment aproape nelipsit de la masa românilor, după 

naţionalizare oferta a scăzut brusc. Comerţul cu peşte 

proasrăt sau sărat a diminuat aşa de mult prin anii 50’ încât i 

s-a găsit loc în Hala de carne.  

In anii 50’ Piaţa Nouă era o Agora către care se îndreptau 

aproape zilnic mii de persoane. Toată lumea pleca înarmată 

cu plase de cumpărături, nişte plase artizanale, făcute 

aproape toate în propria casă. Erau plase grosolane împletite 

de gospodine din sfoară rezistentă, sau din alte şnururi. Multe 

plase se făceau din resturi de pânză rezistentă de 

prin”rezervele „ casei. Erau plase grosolane şi încăpătoare, 

ca după război, plase care puteau duce toate „chilipirurile” 

depistate în cale. Nu existau pieţe de cartier sau magazine de 

legume-fructe de cartier, iar „oltenii” cu cobiliţe se răriseră 

după război. Oamenii cărau ca furnicuţele, cu plasele, cu 

cărucioare amărâte, cu paporniţe, sau cu sacii. După război 

şi în primele decenii ale „socialismului victorios” exista la 

fiecare cultul „rezervelor”, aşa că se căra cu mult mai mult 

decât se cerea pentru consumul normal zilnic, sau 

săptămânal. 

Clădirile care serviseră comerţului cu peşte au fost demolate 

şi ele după 1960 pentru a lărgi suprafaţa autogării 

„centrale”, autogară fără amenajări în afara unor 

magherniţe pentru dispecerat şi pentru case de bilete, fără 

peroane sau afişaje. 

Abia târziu, pe la sfârşitul anilor 60’ a început să dispară 

uşor, acel „obicei al săracului” de a căra plase pline sau 

goale. Omul cu plasa, sau paporniţa s-a pierdut din peisajul 

cotidian odată cu modernitatea în concepţii şi cu diversificare 

comerţului de stat. Omul cu plasă mare a dispărut încet din 

peisajul craiovean, dar „Piaţa” a strălucit până momentele 

demolării ei şi când încă era puternic sectorul particular în 

comerţul agroalimentar. De altfel importanţa acestui sector, 

devenit sărăcios, nu s-a piersdut niciodată, a constituit o 

creangă de salvare prin anii 80‘de restricţii socialiste și s-a 

revigorat după răsturnarea din 1990”. 

 

 

   

 

6.DESCRIERE 

 

6.1 Zona si asezarea Centrală 

6.2 Descriere obiectiv 

individual 

Ing. Vladimir Roșulescu oferă și descrierea modului în carese 

făcea accesul către Piața ”Marșeu”: ”Un alt acces dinspre 

Calea Bucureşti se afla la capătul de apus al şirului de 

magazine amintit, adică în partea dinspre Valea Vlăicii a 
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terasei. Acolo, o stradelă pornea din Calea Bucureşti spre 

terasa mijlocie ocolind primul şir de clădiri, apoi pe cel dintre 

terasa mijlocie şi cea de jos. Ajungea în latura de vest a 

terasei mijlocii. Aceasta era calea principală de aducere a 

mărfurilor spre terasa mijlocie, cea mai largă şi mai 

importantă. 

Intrând pe această cale dinspre Calea Bucureşti, căruţele şi 

carele hurducau pe un caldarâm din bolovani de râu. In 

dreapta, adică spre vest, spre Valea Vlăicii, se afla o clădire 

prelungă, de roşu. Avea aspect de depozit de cereale şi urca 

până la nivelul terasei din mijloc. In partea de apus  a terasei 

de mijloc, acel drum bolovănos se termina într-o suprafaţă 

mai largă, pavată tot cu bolovani de râu. Pe acea suprafaţă se 

opreau carele şi căruţele cu mărfurile lor, se dejugau boii şi se 

scoteau hamurile de pe cai, după care li se dădea apă şi 

furaje. De acolo stăpânii atelajelor cărau mărfurile la 

locurile de expunere în piaţă, loc pentru care probabil 

plătiseră o taxă. 

In acea parcare a atelajelor, de foarte multe ori se făcea şi 

comerţ direct din care sau căruţe, mai ales dacă produsele 

erau cereale ambalate în saci şi care se vindeau cu „baniţa”, 

sau animale de curte, miei, oi, capre, gâşte, curcani, găini sau 

chiar purcei. In funcţie de anotimp, din atelaje se mai vindeau 

lubeniţe, pepeni, varză, struguri pentru vinificaţie particulară, 

gogoşari, gogonele şi castraveciori, en gros, pentru conserve 

de iarnă, dovleci albi, saci cu nuci, etc. Orice act de comerţ 

pe teritoriul pieţii era desigur taxat în folosul Primăriei. 

Terasa superioară, cea de la nivelul străzii Justiţiei 

(A.I.Cuza), avea pe centru Hala măcelarilor. Spre răsărit, 

adică spre Str. Boerescu (Str. Borzeşti) se afla o clădire de 

magazine cu plan de sfert de cerc, clădire care racorda de 

departe, din interiorul trotuarului, Str. Justiţiei cu Str. 

Boerescu. Conturul ei avea o lungime de 40-50 de metri. Pe 

colţul dintre Str. Justiţiei şi Str. Boerescu a existat până la 

desfiinţarea pieţii un chioşc metalic al începutului de sec. 20, 

cu plan decagonal, dar care de la depărtare părea circular. 

Vindea ziare, tutun, chibrituri, plicuri, timbre şi multe 

mărunţişuri de toaletă. Un alt chioşc cu plan pătrat se afla 

spre apus, aproximativ în dreptul laturii de apus a Halei 

măcelarilor. Era mai mic ca suprafaţă, dar vindea acelaşi tip 

de produse amintite. Cele două chioşcuri era plasate mult mai 

aproape de trotuarul străzii Justiţiei (A.I.Cuza), mai în faţa 

liniei Halei măcelarilor. Trotuarul din faţa halei era foarte lat, 

astfel că pe el se întindea adesea comerţul ambulant de tip 

oriental. 

La apus de Hala măcelarilor se întindea, în rând cu ea, o 

clădire prelungă cu magazine. Aceasta din urmă, împreună cu 

Hala şi clădirea curbată dinspre Str. Boerescu, formau un 

front paralel cu Str. Justiţiei. Intre ele şi rândul de clădiri ce 

despărţeau terasa superioară de cea mijlocie, era cuprinsă o 

suprafaţă largă şi prelungă de expunerea mărfurilor. In 
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general pe această terasă a pieţii se vindeau produse 

manufacturate şi industriale, materiale de construcţii de mic 

volum, olărie, mobilier simplu şi ieftin,confecţii din nuiele, 

paporniţe din împletituri vegetale şi chiar din pănuşe de 

porumb, ştergare de picioare din pănuşi de porumb, obiecte 

de lemn de uz casnic, obiecte de metal forjat, inclusiv din 

aramă şi cositor, burlane şi jgheaburi de tablă, confecţii de 

mică serie şi cojoace, pălării de postav sau de pai şi mulţime 

de obiecte de artizanat, precum covoare, carpete, ştergare, 

basmale, milieuri şi altele. Uneori îşi întindeau pe jos 

rogojinile, sau diverse carpete, ţăranii cu zarzavaturi şi fructe 

ce nu mai încăpeau pe terasa mijlocie unde era locul lor. In 

partea de apus a terasei superioare, paralelă cu latura de 

apus a pieţii a existat un timp o mare hală ce adăpostea 

„Fabrica de Gheaţă” a oraşului. 

Pe terasa mijlocie a pieţii, care avea cea mai mare întindere 

dintre cele trei şi care avea cea mai mare căutare şi 

aglomeraţie, se vindeau numai produse proaspete de 

legumicultură, cereale, fructe, flori de curte ţărănească, 

păsări, ouă, lactate în cantităţi mici şi tot ce se putea găsi 

într-o gospodărie modestă de agricultor. Totul era etalat pe 

mese speciale din ciment, sau pe jos, pe felurite scoarţe mai 

groase sau mai subţiri şi, mai des, pe rogojinile tradiţionale. 

Reclama strigată pe toate tonurile era o obişnuinţă ce dădea 

colorit pieţei, iar tocmeala făcea parte din protocolul 

tranzacţiilor celor mai mărunte. 

In partea de apus a terasei mijlocii, acolo unde parcau carele 

şi căruţele pe platforma pavată cu bolovani de râu, duminica 

se vindeau cu mare tocmeală şi se cumpărau cu pasiune 

porumbei din toate variantele speciei şi din toate culorile. Se 

mai vindeau iepuri şi păsări cântătoare. 

Terasa cea de jos, de la nivelul Căii Bucureşti, era destinată 

comerţului cu lactate şi pescărie. In perioadele de vârf ale 

vânzărilor din vară, sau toamnă, aici se întindeau şi grămezi 

de lubeniţe, pepeni, dovleci albi şi chiar legume de toamnă, 

între şirul clădirilor destinat în special pescăriilor, cel aflat 

chiar pe trotuarul Căii Bucureşti şi şirul de clădiri ce 

despărţea terasa de jos de cea mijlocie. Pe această suprafaţă 

se adusese un şir de mese ca şi pe terasa mijlocie. In toată 

piaţa existau şi tarabe de lemn în faţa magazinelor aliniate. 

Şirul de clădiri de lângă Calea Bucureşti, cel care era destinat 

pescăriilor, a fost demolat pe la începutul anilor 60’ şi pe 

locul lor şi al terasei de jos a pieţei s-a organizat autogara 

centrală a oraşului, de unde plecau autobuze către toate 

destinaţiile rurale din judeţ. Tot atunci a fost demolată şi 

clădirea magazie care limita spre vest drumul de acces 

urcător spre terasa de mijloc. Pe locul ei a fost extins 

suprafaţa autogării. Acea autogară nu a avut viaţă lungă, 

până prin toamna anului 1968, sau primăvara anului 1969 

când s-a deschis şantierul viitorului Teatru Naţional pe locul 

„Pieţei Noi”. 
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Magazinele celor patru şiruri de magazine din piaţă aveau, în 

marea lor majoritate, umbrare din pânză multicoloră, cu 

posibilităţi de întindere şi repliere, după vreme şi după 

programul magazinului. 

Hala măcelarilor mai există şi astăzi, fiind mutată în piaţa 

cea nouă amenajată pe Calea Bucureşti. Este constituită 

dintr-o structură metalică, cu stâlpi şi grinzi de fontă şi oţel. 

Toate ansamblurile turnate din fontă sunt ornamentate în 

stilul sfârşitului de sec. 19, după modelul de hale din 

Occident, unde a şi fost executată hala. Spaţiul dintre stâlpii 

metalici este umplut cu zidărie până pe la mijloc, circa 2,5-3 

metri, iar în rest, până sus sub straşină totul era de sticlă de 

jur-împrejur. Sticla este montată în rame mari de metal între 

stâlpi, rame rotunjite în partea superioară ca ornament 

suplimentar al clădirii. 

Ramele cele mari sunt subîmpărţite de altele mai înguste şi tot 

rotunjite în partea superioară. In centrul acoperişului halei se 

află un dreptunghi prelung înconjurat de un geamlâc înalt de 

circa 1 metru, geamlâc ce contribuie la luminarea 

suplimentară a centrului halei. El este adăpostit sub un 

acoperiş suplimentar, mai ridicat faţă de cel principal, astfel 

că se creează imaginea unei pagode scunde. Geamlâcul este 

subîmpărţit de mulţime de rame rotunjite în partea 

superioară.  Hala a fost păstrată şi mutată pe noul 

amplasament pentru valoarea ei istorică şi artistică. Toată 

hala era înconjurată cu o straşină din tablă zincată cu 

ornamente în dreptul colţurilor şi al jgheaburilor de scurgere. 

Acele jgheaburi şi burlane de curgere ornamentate s-au 

pierdut şi s-au înlocuit cu unele insipide. 

Şirurile de clădiri dintre cele trei terase şi cel de lângă 

trotuarul Căii Bucureşti erau acoperite cu ţiglă solzi, în stil 

românesc. Cele două clădiri din dreapta şi din stânga Halei 

măcelarilor, de pe prima terasă, erau acoperite cu tablă, fiind 

construite în altă etapă de la începutul sec.al 20-lea. Cele 

două chioşcuri amintite, de pe trotuarul dinspre Str. Justiţiei 

erau acoperite cu solzi de tablă zincată. Aveau forma 

acoperişurilor diferită, dar cu forme rotunjite asemănătoare 

unor coifuri medievale. Cel din colţul Str. Boerescu avea un 

acoperiş semisferic cu un moţ central cu luminator şi cu 

acoperiş propriu supraînălţat faţă de restul semisferei. 

Chioşcul dinspre apus, cu plan patrulater, avea partea 

centrală a acoperişului îm formă de piramidă cu opt laturi 

inegale şi rotunjite. Straşina lui avea un unghi mai teşit decât 

unghiul piramidei amintite, ca borurile unei pălării. Acel 

acoperiş se asemăna cu coifurile unor luptători asiatici. 

Oricum nu constituia o curiozitate pentru arhitectura 

acoperişurilor din vremurile în care fusese construit şi se 

asemăna cu mai toate din ţară, probabil comandate la aceeaşi 

companie naţională sau externă”(Vezi Bibliografia) 

 

6.2.1     Plan Trapezoidal 
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6.2.2     Elevatie (soclu)  

6.2.3     Volumetrie O piramida neregulata cu baza un trapez 

6.2.4     Fatade Ing. Vladimir Roșulescu descrie și aspectul, vizibilitatea Pieței 

”Marșeu” (vezi Bibliografia): ”Cele două şiruri continui de 

clădiri erau menite să despartă cele trei terase şi să 

constituie, totodată nucleul comerţului stabil din piaţă, să 

joace rolul „bolţilor„ tradiţionale. Aveau acoperişuri de ţiglă 

roşie în două ape, una spre o terasă şi cealaltă spre terasa 

următoare. Faţadele primelor construcţii aveau panouri din 

cărămidă aparentă înconjurate de contururi tencuite în alb. 

Faţadele erau ornamentate de tocăria magazinelor amintite şi 

de obloanele care se lăsau jos la închiderea programului. 

Aceste clădiri, care despărţeau terase cu nivel diferit, erau 

construite aşa încât să „speculeze” înclinarea terenului. 

Astfel, şirul continuu al clădirii dintre terasa superioară şi cea 

medie, prezenta spre terasa de sus numai un singur nivel – 

parter. In schimb spre terasa din spate, cea mijlocie, care se 

afla mai jos, prezenta o înălţime dublă, parter plus etaj. Etajul 

reprezenta spatele magaziilor magazinelor de la terasa 

superioară. Deci fiecare magazin din prima terasă avea un 

spaţiu de vânzare şi o magazie alăturată în spate”. 

 

6.2.5     Forma invelitoare Țiglă roșie, tablă, piatră cubică 

6.2.6     Compartimentare   

    interioara 

 Este prezentată în sursele consultate (vezi Bibliografia) 

maniera de compartimentare a Pieței ”Marșeu”: ”Prima terasă 

a noii pieţe, cea de la primul nivel, se afla la cota str. Justiţiei. 

Urma terasa de mijloc, amenajată la mijlocul pantei. Cea de a 

treia terasă a pieţei se afla la cota cea mai de jos, egală cu 

nivelul Str. Ştirbei Vodă (Calrea Bucureşti de azi). Intre terasa 

întâia şi a doua, precum şi între a doua şi a treia, s-au 

construit două şiruri continue de clădiri tip vagon, cu 

magazine şi magazii. Acestea erau lungi şi paralele, în 

principiu cu străzile Justiţiei şi Şerban Vodă. 

La parterul dinspre terasa mijlocie, sub acel etaj cu magazii, 

se aflau alte magazine orientate, de această dată, spre terasa 

mijlocie, daci poziţionate cu faţa spre terasa lor şi cu spatele 

spre cea de deasupra. Acest şir de magazine dinspre terasa 

mijlocie îşi aveau şi ele propriile magazii săpate în teren sub 

magazinele de la terasa superioară. In acest fel, magazinele 

de jos aveau şi ele atât un spaţiu de vânzare, cât şi câte o 

magazie, asemănător celor de deasupra. 

Şirul de clădiri dintre primele două terase era străpuns de trei 

scări, late de circa 3 metri, cu multe trepte, destul de abrupte 

şi cu balustrade de mână pe lături. Scările erau acoperite de 

bolţi. O a patra scară de comunicaţie între primele terase se 

afla la limita de răsărit a şirului de magazine, lângă gardul de 

zidărie ce despărţea piaţa de Str. Boerescu (Str. Borzeşti, mai 

târziu). In total acest şir de clădiri comerciale tip vagon, era 

format, de la est la vest, din patru tronsoane, două mai 

prelungi, de circa 25 de metri, una scurtă  de 6-8 metri şi 
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ultima, dinspre apus, tot de circa 25 de metri, dar cu altă 

arhitectură decât primele două, cele care aveau modele cu 

cărămidă aparentă şi care făceau parte din clădirile iniţiale 

ale pieţii. 

Şirul al doilea de clădiri, cel care despărţea terasa mijlocie de 

cea de la nivelul Str. Ştirbei Vodă (Calea Bucureşti de astăzi), 

era străpuns de o singură scară acoperită de o boltă. Ca şi în 

cazul precedent, mai exista o scară la extremitatea estică, 

lângă Str. Boerescu (Borzeşti). 

Pe terasa a treia, cea de la nivelul Str. Ştirbei Vodă mai exista 

încă o clădire cu un şir de magazine numai la parter. Acesta 

era ornamentată tot cu panouri de cărămidă aparentă. Ea era 

paralelă chiar cu marginea trotuarului străzii Ştirbei Vodă. 

Şirul magazinelor din această clădire era străpuns de două 

treceri dinspre terasa pieţii spre stradă., împărţindu-l în trei 

tronsoane. Acest şir de magazine era mai scurt decât celelalte 

două dintre terase. El nu începea, la est, de lângă Str. 

Boerescu, ci de la o distanţă de 20-25 de metri mai spre vest, 

spre Vale Vlăicii. Rămânea pe această latură un spaţiu larg şi 

pavat de acces dinspre stradă spre terasa pieţii, terasă 

cuprinsă între două şiruri de magazine, cel dinspre terasa 

mijlocie şi cel dinspre stradă. Aceea era una dintre căile de 

acces ale vehiculelor  cu mărfuri pentru magazine”. 

 

6.2.7     Extinderi  

6.2.8     Anexe Depozite 

6.3 Elemente de constructie  

6.4 Materiale si tehnici de 

constructie 

Metal, lemn, cărămidă, beton, fier forjat 

6.5 Materiale de acoperis Țiglă, tablă, solzi 

6.6 Componente artistice Piață publică 

6.7 Mobilier Mese, tarabe, cuști, cântare 

6.8 Inscriptii  

6.9 Incadrare stilistica Stil neoromânesc 

6.10 Patrimoniu mobil Divers 

 

 

7.CONSERVARE,RESTAURARE,REZERVARE 

 

7.1 Starea generala de conservare Hala Măcelarilor în Piața Centrală 

7.2 Lucrari anterioare de conservare - 

7.3 Propuneri  restaurare, 

reabilitare,reconversie 

- 

 

8.DOCUMENTARE / REFERINTE 
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8.1 Bibliografie http://vladimirrosulescu-

istorie.blogspot.com/2010/12/craiova-piata-marseu-

piata-noua.html  

http://www.costingheorghe.ro/thenow/piata-noua-

marseu-craiova/  

https://www.gds.ro/Local/2014-09-

20/Povestea+halei+din+Piata+Noua/  

8.2 Dosare si rapoarte in arhive Din Bibliografia consultată, am putut colecta o serie de 

informații precum: ”De-a lungul timpului, hala a pus 

probleme autorităților locale în administrația căreia se 

afla. 

În martie 1889, primarul urbei primea o scrisoare din 

partea consilierului ajutor prin care i se aducea la 

cunoștință că „lucrările despre care tratează nu le-am 

putut primi pe motiv că nu sunt făcute în condițiuni 

bune, căci pardoseala este stricată și după 

informațiunile date de către gardianul Halci și parte 

din chiriași ce i’ am găsit acolo ne-au arătat că a ploat 

în hală imediat după facerea reparațiunilor d-l Johann 

Laub, care a fost însărcinat, ploând chiar mai reu ca 

mai nainte de facerea acelor reparațiuni și aceasta 

provine din causă că maistorul care a fost însărcinat cu 

punerea ipsosului a umblat cu nebăgare de seamă pe 

deasupra geamurilor acoperișului sărindu-le ipsosul“. 

Acoperișul din geamuri al Halei Măcelarilor le-a făcut 

mari probleme atât măcelarilor, cât și edililor, așa cum 

avem să aflăm din documentele adunate în dosarele 

Serviciului Tehnic al Primăriei de la acea dată, aflate 

la Arhivele Naționale. Ani la rând s-au căutat soluții, 

dar fără succes. În aprilie 1892, la primărie ajungea o 

înștiințare, din care spicuim: „La ordinul dumnevoastră 

cu no. 2178 relativ la necontenitele defectuosități ale 

acoperământului de sticlă al halei din Piața Nouă am 

onoarea a vă comunica că de la primirea ordinului 

dumneavoastră am căutat să aflu opiniunile 

tinichigiilor sticlari din localitate, privind și unele 

devize după aprecierea dumnealor. Toți însă nu 

garantează durata reparațiunilor de executat și nici nu 

au propus lucrări de asigurare suficientă pentru a 

scăpa Comuna odată de picăturile supărătoare și 

neînlăturabile de până acum. În cele din urmă, 

atrăgându-mi atenția asupra domnului I. Millker, d-sa a 

făcut o constatare serioasă și propunerea d-sa, deși 

costisitoare, este pe deplin asigurătoare și specială. D-

sa însă pe lângă jghebulețe nădușitoare ce propune a se 

introduce ne mai recomandă aplicare de sticlă groasă 

de 5 milimetri. D-sa a depus aci, în biroul Oficiului 

tehnic, toate categoriile de geamuri aplicate până 

acum. Ele sunt toate prea subțiri. Acea aplicată la 

început de 3 și 1/2 milimetri satisface mai mult decât 

celelalte, dar tot este prea slabă. Dacă ne-am decide a 

http://vladimirrosulescu-istorie.blogspot.com/2010/12/craiova-piata-marseu-piata-noua.html
http://vladimirrosulescu-istorie.blogspot.com/2010/12/craiova-piata-marseu-piata-noua.html
http://vladimirrosulescu-istorie.blogspot.com/2010/12/craiova-piata-marseu-piata-noua.html
http://www.costingheorghe.ro/thenow/piata-noua-marseu-craiova/
http://www.costingheorghe.ro/thenow/piata-noua-marseu-craiova/
https://www.gds.ro/Local/2014-09-20/Povestea+halei+din+Piata+Noua/
https://www.gds.ro/Local/2014-09-20/Povestea+halei+din+Piata+Noua/
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acoperi lanterna cu totul din nou, vânzând sticla vechie, 

această cheltuială fără jghebulețele menționate ar costa 

2.700 lui și Domnul Millker ar garanta pentru timp de 

10 ani, afară de casuri de forță majoră dacă n’am 

schimba decât sticla străvezătoare cu sticlă groasă d-sa 

garantează și se obligă a întreține acoperișul de sticlă 

în perfectă stare în timp de doi ani. 

Rămân așadar la dispoziția D-vs a decide dupe cum vi 

se pare mai nimerit lucrarea fiind de natură a nu se 

putea încredința decât persoanei celei mai de 

încredere, deoarece după experiența de până acum 

n’am fost decât rău serviți de către toți aceea ce au 

făcut reparațiunile în trecut. 

Primarul urbei acceptă propunerea, dar și de această 

dată, după alte investiții „economice“, lucrurile ajung 

în același stadiu. „Măcelarii stau sub cerul liber și 

existența halei este o ficțiune“, nota inginerul șef într-o 

scrisoare adresată antreprenorului. Faptul este 

certificat și de alt document datat 16 ianuarie 1893. 

„Geamurile lanternei halei din Piața Nouă s’au spart 

mai toate prin greutatea zăpezei excepționale ale anului 

curent și bucățile vor cădea din înălțimea lor, 

amenințând pe toți, măcelari și trecători. S-a văzut de 

astă dată iarăși că economia făcută a dat rezultate rele. 

Sunt după această experiență chiar de opinie a nu se 

mai aplica geamuri pe acoperiș și a se prefera mai bine 

o reducere a luminei decât o expunere din nou 

publicului la pericole eventuale sau a aplica geamuri 

de 6 sau 7 milimetri grosime, cel puțin“. 

Sătule să facă atâtea investiții „economice“ fără 

rezultat, autoritățile au luat hotărârea înlocuirii 

geamurilor halei, după cum reiese din „estimație 

pentru reacoperirea lanternei halei din Piața Nouă“ 

din februarie 1893 aflat la Serviciul Județean Dolj al 

Arhivelor Naționale. Se decide: „acoperirea lanternei 

cu tablă undulată, zincuită de forma și de calitatea celei 

vechi aplicată pe părțile laterale ale halei“, dar și 

„înlocuirea geamurilor (jalusiilor) mat cu geamuri 

luminoase inclus modificarea deschiderilor pentru a se 

putea aplica în mod cu totul solid. Aceste geamuri se 

vor aplica în modul următor: se va aplica întâiu la 

înălțimea de 0,60 un fer văpsit cu restul halei și astfel 

fiecare fereastră se va compune din două geamuri fixe, 

unul rectangular și altul cu baza dreaptă și celălalt 

căpătâiu semicircular“. 

Responsabilitatea construirii noului acoperiș revine 

Casei Wolff, iar tablele ondulate sunt aduse din afara 

țării, după cum reiese dintr-un răspuns al 

antreprenorului la somațiile făcute de primărie pentru 

întârzierea lucrărilor: „Am onoarea a vă adresa 

scrisoarea domnului Wolff. Aceste table ondulate 
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negăsindu-se în țară și trebuind a fi primite din 

străinătate nu se pot căpăta așa de iute, precum s’ar 

dori“. Și asfaltarea halei se face cu asfalt de calitate, 

Leysel, foarte apreciat la acea vreme. 

Odată problema halei rezolvată, se trece la 

îmbunătățirea imaginii pieței, căci edilii se arătau 

destul de receptivi la memoriile ce veneau pe adresa 

instituției. Astfel, în 1894 primăria primea următoarea 

sesizare: „S-au adăugat halei cu timpul împrejurul ei 

mai multe barace de scânduri învelite în parte cu tablă 

de fier – aceste barace șifonând cu desăvârșire aspectul 

Halei administrației Comunale“, iar în martie 1894 se 

fac „Ante măsurătoare adaose de gherete împrejurul 

halei“. Se va construi și un pavilion pentru „vânzarea 

peștelui proaspet și serat în Piața Nouă din strada 

Știrbei vodă“, cu materiale „de proveniență germană 

marca Bismark Gutte“(vezi Bibliografia). 

 

 

8.3 Harti,planuri,desene  

8.4 Fotografii 

 

 

 

8.5 Alte informatii  

 

 

9.NIVELUL DE INTERES / CLASARE 

9.1 Grupa valorica B 

9.2 Categoria dupa natura 

obiectivului 

Piață comercială 

9.3 Criterii de evaluare globala  

9.4 Data si documentul protectiei  

9.5 Codul primit prin respectivul act  

 

10.SISTEMATIZAREA EVIDENTEI 

 

10.1 Data redactarii fisei 30 decembrie 2018 

10.2 Institutia in cadrul careia s-a 

redactat fisa 

Direcția Județeană de Cultură Dolj 

10.3 Autorul fisei si calitatea acestuia Florian Olteanu, Master FAOMA, Facultatea de 

Științe Sociale,Anul II 

10.4 Trimiterea si documentatia 

fotografica aferenta 

 



46 

 

10.5 Trimiterea si documentatia 

desenata aferenta 

 

10.6 Semnatura si stampila 

specialistului care a 

 intocmit fisa 

 

10.7 Semnatura si stampila 

conducatorului institutiei in cadrul 

careia s-a redactat fisa 

 

10.8 Numarul procesului verbal de 

validare in comisia regionala a 

monumentelor istorice 
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FIȘA MINIMALĂ VI (CASA ORMAN) 

de evidenta a monumentelor istorice 

 

1.IDENTIFICARE 

1.1 Cod  

1.1.1 Lista 1955  

1.1.2 Lista 1991-1992 17 B 063 

1.2 Categorie B 

1.2.1 Monument Casă boierească 

1.2.2 Ansamblu Mica piațetă de la intersectia strazilor Fratii Buzesti, Caracal 

si Simion Barnutiu. In piateta se profila bustul marelui 

scriitor Traian Demetrescu. 

1.2.3 Sit Actualul restaurant Green House 

1.3 Denumirea actuala  

1.3.2 Denumirea originara Casa Orman 

1.4 Denumirea anterioara Casa Orman 

 

2.LOCALIZARE ADMINISTRATIVA/AMPLASAMENT 

 

2.1 Stat România 

2.2 Judet/nume/amplasament Dolj 

2.3 Oras/Sat-comuna actuale Craiova 

2.4 Cod postal  

2.5 Strada,numar actuale Str.Frații Buzești, Nr.27. 

2.6 Oras/Sat-comuna anterioare Craiova 

2.7 Strada,numar anterioare  

2.8 Referinte cartografice/toponimie  

2.9 Referinte cadastrale  

2.10 Referinte cu privire la zona de 

protectie 

 

2.11 Categoria de arhitectura Civilă 

2.12 Tipul de folosinta / functiunea Casă de locuit 

2.13 Folosinta actuala Restaurant-hotel 

2.14 Folosinta initiala Reședință 

2.15 Folosinta anterioara Apartamente familiale 

 

3.STATUT PROPRIETATE 

 

3.1 Actualul propietar Patron Constantin Roșu,  Hotel-Restaurant Green House 
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3.2 Proprietar originar Frații Orman, negustori aromâni originari din Vlaho-Clisură și 

stabiliți la Bistreț Dolj 

3.3 Proprietari anteriori Familia Orman  

 

3.4 Utilizatori  

 

4.DATARE 

 

4.1 Datare prin 

perioade/secole 

Secolele XIX-XX 

4.2 Datare prin intervale 1850-2004 

4.3 Datare precisa 1850-1856 

4.4 Justificarea datarii Se estima că în 2004 casa avea circa 150 de ani 

 

5.PERSOANE SI  EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

 

5.1 Ctitor / finantator Frații Orman 

5.2 Autor / mester Meșteri români, italieni 

5.3 Istoric În sursele consultate se arată (vezi Bibliografia): ”Colonia 

macedo-românilor din Oltenia, amintită și de Anastase N. 

Hâciu (1936) în lucrarea sa monumentală ”Aromânii. 

Comerț, Industrie, Arte, Expansiune, Civilizație” a rămas 

înrădăcinată etnic și cultural în Oltenia, împărtășind 

locuitorilor acestei zone a României din spiritul lor de mari 

comercianți, negustori neîntrecuți și oameni de mare isparvă. 

Hâciu îi amintește în treacăt pe frații Orman, mari negustori 

de porci din sudul Olteniei, care alimentau până și marile 

depozite de la Viena cu carne. Ei bine, precum frații Orman, 

 familie de moscopoleni care făcea afaceri în stil mare în zona 

Dunării, mai multe nume mari de clisureni ajunseseră să 

transforme Bistrețul într-unul din cele mai mari porturi 

cerealiere din Europa secolului al XIX-lea (în Monografia 

Bistrețului scrisă de Mihai Chiriță se spune că în Bistreț se 

vorbea curent româna și greaca)”.  

 

6.DESCRIERE 

 

6.1 Zona si asezarea Casa se învecina cu fosta Policlinică cu plată (Casa Talevici). 

6.2 Descriere obiectiv 

individual 

Casa avea trei niveluri, peste 20 de camere, având un aspect 

deosebit, care arăta puterea financiară a ctitorilor, frații 

Orman, mari negusori de oi și cereale din zona de sud a 

Olteniei. Turla (trunchi de piramidă) era încadrată de două 

acrotere și avea central, un luminator în formă de ochi. Cele 

două loggii erau sprijinite pe console puternice de cărămidă, 

podeaua loggiei d elaetajul I fiind plafonul intrării vestibul în 

casă, unde existau uși monumentale.  

6.2.1     Plan Poligonal, parter și etaj (al doilea etaj, adăugat după 1930) 
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6.2.2     Elevatie (soclu) Poligonal 

6.2.3     Volumetrie Hexagon neregulat 

6.2.4     Fatade Fațadă în stil monumental, tencuială fină. Fațada principală 

avea 6 ferestre duble și 12 ferestre simple (fiecare fereastră 

dublă încadrată de câte 2 ferestre simple). 

6.2.5     Forma invelitoare Tablă, jgheaburi, burlane de tablă 

6.2.6     Compartimentare   

    interioara 

Constantin Roșu a afirmat că în clădire locuiau 11 

familii,cărora el le-a asigurat în schimbul părăsirii locației,  11 

apartamente. Așadar, casa avea cel puțin 20 camere, băi, 

bucătării, holuri, scări interioare de acces 

6.2.7     Extinderi Ultimul nivel, al treilea a fost adăugat în anii 20-30, fiind 

destul de afectat de cutremuruldin 10 noiembrie 1940, 

conform cercetărilor întreprinse de consilierul Ion Marcel 

Berendei, de la DJC Dolj, care a discutat cu arhitectul care a 

realizat extinderea pe verticală. 

6.2.8     Anexe  

6.3 Elemente de constructie Turlă centrală, logii închise (minibalcoane) 

6.4 Materiale si tehnici de 

constructie 

Cărămidă, beton armat 

6.5 Materiale de acoperis Tablă, căpriori 

6.6 Componente artistice Stil Art Deco 

6.7 Mobilier - 

6.8 Inscriptii - 

6.9 Incadrare stilistica ”Arhitectura in stilul art deco al anilor 1900, realizata cu 

profesionalism, pe trei niveluri, adapostea un subsol cu bolti 

si arce din caramida subtire din secolul al XVIII-lea – 

dinainte de ultima mare «arsura» de la 1802, cind pasa de la 

Vidin (un demn inaintas al demolatorilor de azi) a ras din 

temelie tirgul Craiovei”(vezi Bibliografia). 

6.10 Patrimoniu mobil - 

 

 

7.CONSERVARE,RESTAURARE,REZERVARE 

 

7.1 Starea generala de conservare - 

7.2 Lucrari anterioare de conservare - 

7.3 Propuneri  restaurare, 

reabilitare,reconversie 

- 

 

8.DOCUMENTARE / REFERINTE 

 

8.1 Bibliografie https://www.gds.ro/Actualitate/2004-04-

19/Epilog+trist+pentru+un+monument%3A+Casa+Orm

an+din+Craiova/  

https://www.gds.ro/Actualitate/2004-04-19/Epilog+trist+pentru+un+monument%3A+Casa+Orman+din+Craiova/
https://www.gds.ro/Actualitate/2004-04-19/Epilog+trist+pentru+un+monument%3A+Casa+Orman+din+Craiova/
https://www.gds.ro/Actualitate/2004-04-19/Epilog+trist+pentru+un+monument%3A+Casa+Orman+din+Craiova/
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https://www.gds.ro/Local/2004-04-

22/Patronul+de+la+Green+House+a+demolat+o+casa+

din+patrimoniul+national/  

https://sutsatadicraiova.wordpress.com/tag/orman/  

https://www.gds.ro/Actualitate/2006-12-

05/Monumente+istorice+%E2%80%9Epierdute%E2%8

0%9C+pe+strazile+Craiovei/  

https://www.gds.ro/Actualitate/2004-04-

14/O+casa+monument+istoric+a+fost+demolata...+lega

l/  

8.2 Dosare si rapoarte in arhive  

8.3 Harti,planuri,desene  

8.4 Fotografii 

 

 

 

8.5 Alte informatii In ianuarie 2003, Antigona Dinu Chirian, fosta chiriasa, 

a incercat pentru ultima oara sa cumpere locuinta de la 

Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public 

si Fondului Locativ (RAADPFL), administratorul 

cladirii. Dar cererea i-a fost respinsa pe motiv ca „OG 

40/1997 interzice vinzarea locuintelor monument istoric 

declarate bunuri culturale romanesti“. Dupa 

nationalizare, casa a trecut in proprietatea statului, iar 

dupa revolutie nu a fost niciodata revendicata. 

Legendele locului pun Casa Orman in strinsa relatie cu 

Biserica Sfintii Arhangheli, construita in 1783. 

 

 

9.NIVELUL DE INTERES / CLASARE 

9.1 Grupa valorica  

9.2 Categoria dupa natura 

obiectivului 

 

9.3 Criterii de evaluare globala  

9.4 Data si documentul protectiei Ordinul nr. 2612/2003 privind declasarea imobilului 

https://www.gds.ro/Local/2004-04-22/Patronul+de+la+Green+House+a+demolat+o+casa+din+patrimoniul+national/
https://www.gds.ro/Local/2004-04-22/Patronul+de+la+Green+House+a+demolat+o+casa+din+patrimoniul+national/
https://www.gds.ro/Local/2004-04-22/Patronul+de+la+Green+House+a+demolat+o+casa+din+patrimoniul+national/
https://sutsatadicraiova.wordpress.com/tag/orman/
https://www.gds.ro/Actualitate/2006-12-05/Monumente+istorice+%E2%80%9Epierdute%E2%80%9C+pe+strazile+Craiovei/
https://www.gds.ro/Actualitate/2006-12-05/Monumente+istorice+%E2%80%9Epierdute%E2%80%9C+pe+strazile+Craiovei/
https://www.gds.ro/Actualitate/2006-12-05/Monumente+istorice+%E2%80%9Epierdute%E2%80%9C+pe+strazile+Craiovei/
https://www.gds.ro/Actualitate/2004-04-14/O+casa+monument+istoric+a+fost+demolata...+legal/
https://www.gds.ro/Actualitate/2004-04-14/O+casa+monument+istoric+a+fost+demolata...+legal/
https://www.gds.ro/Actualitate/2004-04-14/O+casa+monument+istoric+a+fost+demolata...+legal/
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Casa Orman, situat în municipiul Craiova, str. Frații 

Buzești nr. 27, județul Dolj 

9.5 Codul primit prin respectivul act  

 

10.SISTEMATIZAREA EVIDENTEI 

 

10.1 Data redactarii fisei 30 decembrie 2018 

10.2 Institutia in cadrul careia s-a 

redactat fisa 

Direcția Județeanăde Cultură Dolj 

10.3 Autorul fisei si calitatea acestuia Florian Olteanu, Masterand, Facultatea de Științe 

Sociale, Master FAOMA 

10.4 Trimiterea si documentatia 

fotografica aferenta 

 

10.5 Trimiterea si documentatia 

desenata aferenta 

 

10.6 Semnatura si stampila 

specialistului care a 

 intocmit fisa 

 

10.7 Semnatura si stampila 

conducatorului institutiei in cadrul 

careia s-a redactat fisa 

 

10.8 Numarul procesului verbal de 

validare in comisia regionala a 

monumentelor istorice 
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FISA MINIMALA VII (CASA COȚOFEANU) 

de evidenta a monumentelor istorice 

 

1.IDENTIFICARE 

1.1 Cod  

1.1.1 Lista 1955 DJ-II-m-B-20121 

1.1.2 Lista 1991-1992 Demolată în 1992 

1.2 Categorie Construcție civilă/Categoria B 

1.2.1 Monument Casă boierească 

1.2.2 Ansamblu Casă,curte boierească 

1.2.3 Sit Zona Tribunalului Dolj-Casele Obedeanu (pe locul casei s-a 

construit Hotel Euphoria) 

1.3 Denumirea actuala Hotel Euphoria 

1.3.2 Denumirea originara Casa Coțofeanu 

1.4 Denumirea anterioara Casa Coțofeanu 

 

2.LOCALIZARE ADMINISTRATIVA/AMPLASAMENT 

 

2.1 Stat România 

2.2 Judet/nume/amplasament Dolj 

2.3 Oras/Sat-comuna actuale Craiova 

2.4 Cod postal  

2.5 Strada,numar actuale Str. Iancu Jianu 12 

2.6 Oras/Sat-comuna anterioare Craiova 

2.7 Strada,numar anterioare  

2.8 Referinte cartografice/toponimie  

2.9 Referinte cadastrale  

2.10 Referinte cu privire la zona de 

protectie 

Dispărută 

2.11 Categoria de arhitectura Civilă, casă de locuit 

2.12 Tipul de folosinta / functiunea Reședință familie boierească 

2.13 Folosinta actuala Dispărută 

2.14 Folosinta initiala Reședință 

2.15 Folosinta anterioara Reședință 

 

3.STATUT PROPRIETATE 

 

3.1 Actualul propietar Hotel Euphoria 

3.2 Proprietar originar Familia Coțofeanu 
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3.3 Proprietari anteriori   

 

3.4 Utilizatori Hotel Euphoria 

 

4.DATARE 

 

4.1 Datare prin 

perioade/secole 

Secolul XIX 

4.2 Datare prin intervale  

4.3 Datare precisa 1818 

4.4 Justificarea datarii http://www.monumenteromania.ro/index.php/monumente/detalii/r

o/Casa%20Cotofeanu/9778  

 

5.PERSOANE SI  EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

 

5.1 Ctitor / finantator Familia Coțofeanu (probabil paharnicul Ghiță Coțofeanu) 

5.2 Autor / mester  

5.3 Istoric Familia Coțofeanu este una din familiile boierești cu vechime 

ale Doljului. Neamul Coțofeanu este atestat în epoca lui Mihai 

Viteazul (1593-1601), la Coțofenii din Față,prin spătarul 

Mihail Coțofeanu. 

La 1633-1634, sub Matei Basarab, boierul Mihail Coțofeanul 

(probabil fiul spătarului Mihail Coțofeanu) clădea Cula din 

Beharca. 

La 1828-1831, paharnicul (biv-vel paharnicul) Ghiță 

Coțofeanu deținea satul Balota de Jos (satul s-a întemeiat pe 

moșia sa). La 1845, familia Dincă Coțofeanu-Stanca Păianca 

deținea satul Gubaucea. Casa a fost martora evenimentelor din 

1821,1848, primirii domnitorului Cuza la ”Cântarul de Piatră” 

(azi parculdin fața Facultății de Agronomie), evenimentelor 

din 1877-1878 (războiul de indepenendență), ocupației 

germane,ocupației sovietice, revoluției din 1989. 

 

6.DESCRIERE 

 

6.1 Zona si asezarea Craiova, vis a vis de Casele Obedeanu 

6.2 Descriere obiectiv 

individual 

Casa se încadrează în stilul construcțiilor specifice Olteniei de 

munte (Mehedinți, Gorj, Vâlcea) putând fi asemănată unei 

cule (partajarea între parter și etaj) 

6.2.1     Plan Patrulater 

6.2.2     Elevatie (soclu) Patrulater  

6.2.3     Volumetrie Patrulater regulat (dreptunghi) 

6.2.4     Fatade Acoperiș în două ape, fațade văruite, cu pridvoare de lemn 

6.2.5     Forma invelitoare Sindrilă, tablă, cu luminator în mijlocul acoperișului 

6.2.6     Compartimentare   Casa avea parter cu pridvor și etaj. La parter, bucătăria și o 

http://www.monumenteromania.ro/index.php/monumente/detalii/ro/Casa%20Cotofeanu/9778
http://www.monumenteromania.ro/index.php/monumente/detalii/ro/Casa%20Cotofeanu/9778
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    interioara odaie, la etaj,tre odăi (două corespunzătoare celor de la parter 

și una în capătul pridvorului de sus, amenajată în stil cerdac) 

6.2.7     Extinderi - 

6.2.8     Anexe Deependințe, gard 

6.3 Elemente de constructie Lemn,zidărie, bârne, furci stejar. 

Cercetătorul Anca Ceaușescu apreciază:”Casele înalte din 

Mehedinţi şi Gorj erau construite în întregime din lemn, în 

ultimele decenii ale secolului al XIX-lea acest material de 

construcţie se menţine numai la nivelul etajului. Parterul era 

construit din piatră de carieră sau din amestec de piatră şi 

cărămidă, îmbrăcând forma unui soclu masiv, cu înălţimi de 

1-1,5 m. Într-o primă etapă de înălţare a soclului, acesta 

rămânea compact, zidit . Peste soclu se aşeza rama de bază a 

casei, formată din patru tălpi de lemn, groase până la 80 cm: 

fi trunchiuri de copac, întregi, sau lemne cioplite în forme 

regulate. Tălpile erau încheiate la colţuri prin îmbinări 

„rotunde”, „drepte” sau „în coadă de rândunică”. 

6.4 Materiale si tehnici de 

constructie 

Cărămidă, piatră, mortar, bârne lemn, platformă etaj, 

balustradă, scară de lemn, acces etaj, pivniță 

6.5 Materiale de acoperis Șindrilă, căpriori,ulterior tablă cu jgheaburi 

6.6 Componente artistice Ferestre de lemn, stâlpii de pridvor sculptați 

6.7 Mobilier Paturi, scaune, mese, lăzi de zestre, butoaie, putini 

6.8 Inscriptii  

6.9 Incadrare stilistica Stilul Olteniei de munte 

6.10 Patrimoniu mobil Elemente de mobilier 

 

 

7.CONSERVARE,RESTAURARE,REZERVARE 

 

7.1 Starea generala de conservare Dispărută,declasată,demolată 

7.2 Lucrari anterioare de conservare Reparații în anul 1896 

(http://www.gds.ro/Actualitate/2014-08-

07/Cladirile+vechi+ale+Baniei%2C++in+voia+sortii/ ) 

7.3 Propuneri  restaurare, reabilitare, 

reconversie 

Amplasare placă în care să semenționeze existența casei 

în intervalul 1818-1992 

 

8.DOCUMENTARE / REFERINTE 

 

8.1 Bibliografie  http://vrosulescu.blogspot.com/2016/05/diverse-

2.html 

 http://www.monumenteromania.ro/index.php/m

onumente/detalii/ro/Casa%20Cotofeanu/9778   

 http://npissh.ro/ro/wp-

content/uploads/sites/2/2015/12/Casa-

%C5%A3%C4%83r%C4%83neasc%C4%83-

%C3%AEnalt%C4%83-din-nordul-Olteniei.pdf   

http://www.gds.ro/Actualitate/2014-08-07/Cladirile+vechi+ale+Baniei%2C++in+voia+sortii/
http://www.gds.ro/Actualitate/2014-08-07/Cladirile+vechi+ale+Baniei%2C++in+voia+sortii/
http://vrosulescu.blogspot.com/2016/05/diverse-2.html
http://vrosulescu.blogspot.com/2016/05/diverse-2.html
http://www.monumenteromania.ro/index.php/monumente/detalii/ro/Casa%20Cotofeanu/9778
http://www.monumenteromania.ro/index.php/monumente/detalii/ro/Casa%20Cotofeanu/9778
http://npissh.ro/ro/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/Casa-%C5%A3%C4%83r%C4%83neasc%C4%83-%C3%AEnalt%C4%83-din-nordul-Olteniei.pdf
http://npissh.ro/ro/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/Casa-%C5%A3%C4%83r%C4%83neasc%C4%83-%C3%AEnalt%C4%83-din-nordul-Olteniei.pdf
http://npissh.ro/ro/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/Casa-%C5%A3%C4%83r%C4%83neasc%C4%83-%C3%AEnalt%C4%83-din-nordul-Olteniei.pdf
http://npissh.ro/ro/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/Casa-%C5%A3%C4%83r%C4%83neasc%C4%83-%C3%AEnalt%C4%83-din-nordul-Olteniei.pdf
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 http://www.gds.ro/Actualitate/2014-08-

07/Cladirile+vechi+ale+Baniei%2C++in+voia+s

ortii/  

 http://www.metropolacraiova.ro/continut/upload

s/2016/11/Studiu-de-Istorie-Urbana.pdf  

 

8.2 Dosare si rapoarte in arhive  

8.3 Harti,planuri,desene 

 
Acuarelă M. Olarian, 1935 

8.4 Fotografii 

 

 

 

8.5 Alte informatii  

 

 

9.NIVELUL DE INTERES / CLASARE 

9.1 Grupa valorica B 

9.2 Categoria dupa natura 

obiectivului 

Civilă 

9.3 Criterii de evaluare globala Dispărută 

9.4 Data si documentul protectiei Declasată 

9.5 Codul primit prin respectivul act Declasată 

 

10.SISTEMATIZAREA EVIDENTEI 

 

10.1 Data redactarii fisei  20 decembrie 2018 

10.2 Institutia in cadrul careia s-a 

redactat fisa 

Direcția Județeană de Cultură Dolj 

10.3 Autorul fisei si calitatea acestuia Florian Olteanu,Masterand, Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Științe Sociale, Master FAOMA 

10.4 Trimiterea si documentatia  

http://www.gds.ro/Actualitate/2014-08-07/Cladirile+vechi+ale+Baniei%2C++in+voia+sortii/
http://www.gds.ro/Actualitate/2014-08-07/Cladirile+vechi+ale+Baniei%2C++in+voia+sortii/
http://www.gds.ro/Actualitate/2014-08-07/Cladirile+vechi+ale+Baniei%2C++in+voia+sortii/
http://www.metropolacraiova.ro/continut/uploads/2016/11/Studiu-de-Istorie-Urbana.pdf
http://www.metropolacraiova.ro/continut/uploads/2016/11/Studiu-de-Istorie-Urbana.pdf
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fotografica aferenta 

10.5 Trimiterea si documentatia 

desenata aferenta 

 

10.6 Semnatura si stampila 

specialistului care a 

 intocmit fisa 

 

10.7 Semnatura si stampila 

conducatorului institutiei in cadrul 

careia s-a redactat fisa 

 

10.8 Numarul procesului verbal de 

validare in comisia regionala a 

monumentelor istorice 
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FIȘA MINIMALĂ VIII (TEATRUL THEODORINI) 

de evidenta a monumentelor istorice 

 

1.IDENTIFICARE 

1.1 Cod  

1.1.1 Lista 1955  

1.1.2 Lista 1991-1992  

1.2 Categorie B 

1.2.1 Monument Civil 

1.2.2 Ansamblu Teatru 

1.2.3 Sit Stra Mihai Viteazul; Str. Romul, Str. Dezrobirii, Calea 

Unirii 

1.3 Denumirea actuala Colegiul NaționalElena Cuza, Blocul Romarta Hypermarket 

Mercur 

1.3.2 Denumirea originara Teatrul Teodorini,  

1.4 Denumirea anterioara Baraca Str Regele Ioanițiu (Dezrobirii) 

 

2.LOCALIZARE ADMINISTRATIVA/AMPLASAMENT 

 

2.1 Stat România 

2.2 Judet/nume/amplasament Dolj 

2.3 Oras/Sat-comuna actuale Craiova 

2.4 Cod postal  

2.5 Strada,numar actuale A.I.Cuza, nr.5 

2.6 Oras/Sat-comuna anterioare Craiova 

2.7 Strada,numar anterioare Str. Observatorului de Foc 

2.8 Referinte cartografice/toponimie  

2.9 Referinte cadastrale  

2.10 Referinte cu privire la zona de 

protectie 

 

2.11 Categoria de arhitectura Monumentală 

2.12 Tipul de folosinta / functiunea Culturală, spectacole 

2.13 Folosinta actuala Bloc de locuințe, spații comerciale 

2.14 Folosinta initiala Teren construibil 

2.15 Folosinta anterioara Parc de relaxare cu bănci 

 

3.STATUT PROPRIETATE 

 

3.1 Actualul propietar  
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3.2 Proprietar originar Actorul Theodor Theodorini, fiica sa actrița Elena Theodorini 

3.3 Proprietari anteriori   

 

3.4 Utilizatori  

 

4.DATARE 

 

4.1 Datare prin 

perioade/secole 

 

Secolele XIX-XX 

4.2 Datare prin intervale 1854-1927 

4.3 Datare precisa 1850-1945 

4.4 Justificarea datarii  

 

5.PERSOANE SI  EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

 

5.1 Ctitor / finantator Theodor Theodorini 

5.2 Autor / mester Construcția din 1857 a fost dărâmată, zidurile noi ridicându-se 

pe același loc după planurile arhitectului orașului C. Litarczek, 

la decorarea clădirii contribuind frații Axeric, Dolischek, 

Dietz, precum și pictorii Hatt si Elsner.  

 

5.3 Istoric Din sursele consultate, cităm (vezi Bibliografia):”Teatrul se 

afla peste drum de curtea din spate a Şcolii Centrale, viitorul 

Liceu de Băieţi Carol I-ul. Teatru s-a aflat atunci sub 

conducerea lui Theodor Theodorini), actor de mare talent şi 

pasiune. 

In 1855, la sfârşitul anului, mai precis la sărbătorirea Anului 

Nou 1856, edificiul a ars în întregime. Pe atunci încălzirea 

localului se făcea cu sobe cu lemne, iar iluminatul se baza pe 

lumânări. 

Stagiunea de după renovare, în noul local, a început la 15 

ianuarie 1888, iar teatrul a primit ulterior numele de 

Theodorini. In ianuarie 1891 primarul Ulysse Boldescu a 

angajat pe Ion Bajenaru, tenor din perioada de început a 

Operei româneşti, ca preşedinte al Comitetutului tetral, la 

proaspătul teatru craiovean. Numirea s-a făcut probabil cu 

acordul Elenei Theodorini, cea care avea meritele principale 

în revigorarea teatrului şi a trupei celei noi. 

 La 24 august 1927, teatrul Theodorini îşi trăise traiul şi a 

dispărut într-un incendiu devastator,izbucnit de la o mașină de 

gătit pe spirt pe care paznicul de nopate Tănăsache  

Ungureanu și-a încălzit mâncarea, dar a lăsat-o 

nesupravegheată.  

 Teatrul Theodorini nu era amplsat chiar pe colţul de vest al 

Str. Romul (actuale) cu Str. Justiţiei. Pe acel colţ se afla „o 

dugheană”, după care urma spre apus faţada teatrului şi 

intrarea sa oficială. Clădirea sa, văzută de sus avea forma 

litrei L, cu latura mica în partea de sus. Acea latură era 
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perpendiculară pe Str. Romul. In acest fel clădirea teatrului 

ocolea dugheana de pe colţ. Prin latura cea mică a clădirii, 

cea care atingea Str. Romul, se intra în spatele scenei. 

Intrarea din Str. Romul era intrarea artiştilor, iar cea din 

Str.Justiţiei era destinată numai spectatorilor. 

După incendiu repetiţiile actorilor s-au desfăşurat în 

„mizerabilul salon” din cârciuma lui Paşa cel Mic (nu ştiu 

unde s-a aflat), iar birourile şi administraţia s-au adăpostit 

provizoriu în Palatul Administrativ (Prefectura). 

            In primul an de după incendiu trupa de teatru a jucat 

în sala „Belle Vue”, cel mai spaţios local pentru teatru, 

întruniri şi conferinţe. Sala a căzut şi ea pradă focului în 

prima parte a anului 1929. Trupa s-a văzut nevoită să joace 

ulterior în sala necorespunzătoare şi sărăcăcioasă a 

cinematografului „Modern” din Str. Regele Ioaniţiu (Str. 

Dezrobirii de astăzi). Sala era mică, incomodă, mai mult 

baracă de lemn uscat, supusă unui veşnic pericol de incendiu. 

Totuşi pentru ea s-au cheltuit trei milioane de lei pentru 

amenajare. Exista ridicat teatrul liceului „Carol I-ul”, dar 

pentru terminare mai trebuiau încă sume de milioane. La 24 

mai 1931 a avut loc în sala Teatrului Naţional de atunci, cea 

din Str. Regele Ioaniţiu, sărbătorirea lui Nicolae Iorga, cu 

ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani. Iorga era un mare 

prieten al Craiovei şi era tratat ca atare de intelectualitatea şi 

administraţia oraşului.   

Sala de teatru a Liceului „Carol I-ul” s-a dat în folosinţă în 

anul 1933. Ea avea 700 de locuri şi urma a deveni sediul cel 

nou și elegant al Teatrului Naţional Craiova pentru 

următoarele patru decenii. 

La un interval de timp după incendiu, resturile teatrului şi 

”dugheana” alăturată spre colţul dintre Str. Romul și Str. 

Justiției, au fost demolate. După cel de al doilea război 

mondial, pe la începutul anilor 50 din sec. al 20-lea, pe locul 

teatrului şi al dughenei amintite, adică exact pe colţul dintre 

Str.Justiţiei şi Str. Romul se afla o groapă mare şi adâncă cu 

plan dreptunghiular. Avea latura mare pe str. Justiţiei şi pe cea 

scurtă pe Str. Romul. Groapa avea forma unui trunchi de 

piramidă cu vârful în jos. Se prea poate ca ea să fi fost săpată 

înainte de război pentru ridicarea unei alte clădiri înalte, 

demnă de centrul oraşului şi pe măsura celei dinspre spus, 

care adăpostea Cinematograful „Scala”, clădire de 4 etaje. 

La începutul anilor 50 din sec.al 20-lea groapa ”teatrului” a 

intrat în atenţia noilor guvernanţi, pentru că urâţea zona 

centrală. A fost taluzată la 45 grade şi acoperită cu gazon. Pe 

fundul ei dreptunghiular s-a împrăştiat nisip şi pietriş fin, 

astfel ca suprafaţa să devină loc de joacă pentru copii, în timp 

ce părinţii, sau alţii stăteau pe câteva bănci de lemn aşezate 

pe margini. Groapa era destul de adâncă, probabil de 5-6 

metri, aşa că pe la mijlocul taluzurilor marginale s-a 

amenajat o alee intermediară de promenadă, dotată şi ea cu 

bănci de odihnă. Două, trei scări de beton  asigurau accesul 
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spre aleea intermediară şi spre terenul de pe fundul gropii, 

unde ajungeau mai des copii. Efortul de 

amenajare  geometrică a gropii şi acoperirea taluzurilor cu 

gazon nu s-a dovedit prea atrăgător pentru plimbăreţi. Copiii 

i-au arătat un oarecare interes, ca oricărei locaţii noi. 

Oamenii mai în vârstă coborau foarte rar ca să se odihnească 

pe bănci şi apoi oftau la urcare. In acele timpuri „ieşirea pe 

centru”, adică plimbarea, era atractivă craiovenilor, pentru a 

putea vedea cât mai multă lume cunoscută sau nu. Cei ce se 

aşezau pe băncile de sub nivelul străzii pierdeau spectacolul 

atât de incitant al lumii ce se plimba, mai ales în prag de 

seară şi pierdeau „noutăţile” mărunte. Era vorba de o lume 

pestriţă  care se simţea satisfăcută de mici cancanuri, sau de 

observaţii răutăcioase. Spreînserare, băncile din groapă 

deveneau atractive pentru unele perechi de îndrăgostiţi. 

Prin anul 1954 groapa a devenit şantier de mare importanţă. 

Acolo s-a înălţat un bloc masiv cu reale trăsături sovietice, 

dar nu ostentative. Popular s-a numit blocul ”Romarta” 

deoarece la parterul său s-au înşirat o serie de magazine 

elegante purtând această firmă mult apreciată şi la Bucureşti. 

In acele magazine s-au adus mărfurile vremii de cea mai bună 

calitate şi la cele mai piperate preţuri. Devenise curând un 

motiv de mândrie şi de laudă ca cineva să fi cumpărat un 

anumit produs de la „Romarta”. 

Blocul „Romarta” a fost unul dintre primele construite în 

Craiova după război şi a avut darul de a completa armonios 

centrul dominat de splendida Prefectură, devenită sediul 

guvernării politice comuniste, numită de democraţie-

populară”. 

 

 

 

   

 

6.DESCRIERE 

 

6.1 Zona si asezarea Vladimir Roșulescu notează: ”Primul local pentru un teatru 

naţional craiovean s-a amenajat cu mijloace modeste, în 

1854, pe actuala Str. MihaiViteazul, la începutul acesteia 

dinspre centru, pe latura de nord, imediat după proprietăţile 

şi localul cel vechi al şcolii de fete Lazaro-Otetelişanu. Locul 

a devenit ulterior clădirea unei mari tipografii, dezafectată 

după 1990, ca mai toată industria română. 

Un nou teatru a fost ridicat şi inaugurat imediat, în mai 1856, 

pe Str. Justiţiei, în mahalaua Episcopia, imediat la apus de 

intersecţia cu Str. Romul de astăzi (nu chiar pe colţ)” (Vezi 

Bibliografia). 

6.2 Descriere obiectiv 

individual 

Sursele consultate menționează: ”La 31 mai 1856 Constantin 

Coțofeanu vindea lui Teodor Theodorini, directorul teatrului 

din Craiova, un loc „în sumă” de 24 stânjeni pe Ulița 
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Episcopiei. Theodorini intenționa să ridice pe acest loc un 

nou edificiu după ce prima clădire a teatrului de pe locul 

Vlădoianului din mahalaua Sfintei Troițe arsese în noaptea 

trecerii în noul an 1856. Istoria instituției este marcată de 

numeroasele dificultăți financiare prin care trece chiar de la 

începuturi. Întrucât conducerea teatrului nu reușea să achite 

cei 400 galbeni împrumutați pentru ridicarea clădirii, în 1860 

se înființa o societate pe acțiuni care trebuia să plătească 

toate datoriile strânse în acești ani.  

Intr-o jalbă către Consiliul de Miniştri, Theodor Theodorini 

arăta că după incendiul care a mistuit vechiul teatru, a fost 

ridicat un altul “ca prin miracol”, cu ajutorul câtorva orăşeni 

de inimă. Teatrul cel nou era construit din “paente de didu” 

(dud). 

Pentru a mai câștiga bani, Teodor Theodorini se gândi chiar 

să crească gândaci de mătase în încăperile edificiului, 

Administrația generală a Serviciului Sanitar ordonând în anul 

1862 prefectului să oprească intențiile directorului și 

proprietarului teatrului. Theodorini muri în 1873, pierzându-

și mințile, într-un sanatoriu din Viena. În 1885, Maria 

Theodorini, soția defunctului anunța ca Teatrul Theodorini 

din Craiova, „forte încăpător și bine instalat, având o vastă 

magazie pentru decoruri, situat în centrul orașului între două 

strade principale, având un teren de 27 stânjeni pe 26” este 

de vânzare. Întoarsă acasă la 15 martie 1886, Elena 

Theodorini avu parte de o primire „demnă de talentul și 

numele ei”. Fiica lui Theodorini începu refacerea clădirii 

teatrului, „simpatic ca arhitectură internă”, dar „mic, fără 

aparență”, având pe dinafară „aspectul unui grajd”, după 

cum îl caracteriza Constatin Argetoianu.  

Acest local, ridicat tot din materiale uşoare şi ieftine, a fost 

refăcut după trei decenii, așadar din iniţiativa fiicei primului 

director, actriţa şi solista de renume, cu stagiu în străinătate, 

Elena Theodorini. Ea a întreprins refacerea fostului local 

între anii 1886-1888. A păstrat structurile vechi de lemn, dar 

l-a înfrumuseţat şi l-a dotat cu noi mijloace tehnice necesare 

acelei vremi. Au fost lăudate în presa vremii locurile 

commode, pluşul lojelor, ornamentaţia elegantă, coloanele 

stucate, imitând marmura închisă sau albă, cu vine de aur. 

Clădirii de pe vremea lui Theodor Theodorini i s-au făcut 

îmbunătăţiri importante, dar mai ales cele ce aveau rolul de a 

frapa pe spectatori şi mai puţin s-a dat atenţie lucrărilor de 

rezistenţă. 

 La 24 august 1927, teatrul Theodorini îşi trăise traiul şi a 

dispărut într-un incendiu devastator.  

Imediat după incendiul şi distrugerea vechiului teatru 

Theodorini, în august 1927, cercurile intelectuale şi 

conducătoare ale oraşului şi-au pus problema ridicării unui 

nou locaş al Thaliei. La numai un an, în 1928, s-a hotărât 

construirea unui nou local complex, care să cuprindă atât 

Teatrul Naţional cât şi Palatul Municipal (Administrativ). Se 
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hotărâse chiar amplasarea acelui complex edilitar, pe terenul 

unde se ridica cu ani în urmă „vechea Primărie”. Era vorba 

de Primăria care existase în spatele actualului părculeţ 

English Park, pe partea lui de sud. Teatrul urma să aibă 

ieşirea în Str. I.C. Brătianu (azi Str. Olteţ), iar Palatul 

Municipal în Str. Justiţiei. Complexul edilitar urma să ocupe 

exact un  punct central al oraşului, spaţiul de azi al grădiniţei 

English Park. 

           Marea construcţie ar fi trebuit să se afle exact în faţa 

Băncii Comerţului şi să dea un aspect tradiţionalist şi 

de prestanţă  a centrului. Pentru acest proiect fondurile 

trebuiau asigurate de la bugetul statului, deoarece era inclus 

Palatul Municipal. 

Tot în 1928, Societatea ”Prietenii Ştiinţei” colecta fonduri şi 

donaţii pentru construirea unui „Palat Cultural”. Pentru 

această acţiune, care n-a fost finalizată, se vindeau nişte aşa-

zise „pietricele ale palatului”. In legătură cu această 

iniţiativă s-a pus şi problema, de actualitate atunci, de 

construirea unui nou teatru, independent, sau încorporat 

viitorului Palat Cultural. Existau, deci, în paralel două 

grupări influente care se ocupau de construirea viitorului 

teatru: gruparea administrativă şi de conducere a oraşului şi 

gruparea intelectuală din societatea”Prietenii Ştiinţei”. 

Anii de zbucium ai trupei craiovene se scurgeau unul după 

altul. Se căutau mereu noi şi noi soluţii de rezolvarea lipsei 

unui sediu sigur şi corespunzător pentru teatru. Un nou pas s-

a făcut cu hotărâre în anul 1939. Atunci, prin decizia Nr. 200 

din 18 aprilie 1939 a Rezidentului regal al ţinutului Olt (pe 

timpul dictaturii regale a lui Carol al II-lea) s-a hotărât 

luarea de măsuri  pentru construirea unui Palat al Teatrului 

Naţional în Craiova. In acest scop s-a constituit o comisie la 

nivelul conducerii oraşului. Locul pe care urma să fie ridicat 

noul Teatru Naţional  era acela al halelor din Piaţa Nouă 

(Marşeu), lângă Palatul de Justiţie, deci exact pe locul în care 

a început construcţia după 30 de ani, în 1969. S-a constituit 

atunci un colectiv de arhitecţi, care din mai multe proiecte l-

au ales pe al arhitectului Constantin Iotzu ( cel care ridicase 

Casa Albă, Palatul ”Ramuri” şi terminase Banca 

Comerţului). După următorii 30 de ani, a fost adoptat şi pus 

în operă proiectul fiului său, Alexandru Iotzu, proiect 

modernist. 

Această familie de arhitecţi a fost predestinată edificării 

noului local al teatrului Naţional craiovean. Primul proiect 

cel al lui Constantin Iotzu nu s-a putut pune în operă deoarece 

la scurt timp a isbucnit cel de al doilea război mondial (1 

sept. 1939. (vezi întreaga Bibliografie). 

 

 

 

6.2.1     Plan Litera U (Latura mică paralelă cu Stra. Romul) 

6.2.2     Elevatie (soclu)  
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6.2.3     Volumetrie Litera U 

6.2.4     Fatade  

6.2.5     Forma invelitoare țiglă 

6.2.6     Compartimentare   

    interioara 

Sală spectacol, scenă, loje, cabine, remize, bucătărie, birouri, 

băi, atelier scenografi 

6.2.7     Extinderi - 

6.2.8     Anexe Remize, garderobe, barăci 

6.3 Elemente de constructie Sursele consultate menționează : ”Specialiştii vremii spuneau 

că este ”o minune ” arhitectonică fără fundament (fundaţie), 

susţinută de nişte coloane de tinichea umplute cu moloz, 

închisă ca o cuşcă fără ventilaţie, cu un sistem de încălzire 

vetust, cu lemne, înghesuită între două-trei dughene. Inginerii 

care au văzut teatrul înainte de a lua foc s-au mirat cum de a 

putut dăinui atâta timp” (vezi Bibliografia).   

6.4 Materiale si tehnici de 

constructie 

Elena Theodorini  a întreprins refacerea fostului local între 

anii 1886-1888. A păstrat structurile vechi de lemn, dar l-a 

înfrumuseţat şi l-a dotat cu noi mijloace tehnice necesare 

acelei vremi.  

6.5 Materiale de acoperis  

6.6 Componente artistice Au fost lăudate în presa vremii locurile comode, pluşul lojelor, 

ornamentaţia elegantă, coloanele stucate, imitând marmura 

închisă sau albă, cu vine de aur. Clădirii de pe vremea lui 

Theodor Theodorini i s-au făcut îmbunătăţiri importante, dar 

mai ales cele ce aveau rolul de a frapa pe spectatori şi mai 

puţin s-a dat atenţie lucrărilor de rezistenţă. 

 

 

6.7 Mobilier Specific 

6.8 Inscriptii - 

6.9 Incadrare stilistica Neoromânesc 

6.10 Patrimoniu mobil specific  

 

 

 

7.CONSERVARE,RESTAURARE,REZERVARE 

 

7.1 Starea generala de conservare  

7.2 Lucrari anterioare de conservare  

7.3 Propuneri  restaurare, 

reabilitare,reconversie 

 

 

8.DOCUMENTARE / REFERINTE 

 

8.1 Bibliografie http://vladimirrosulescu-

istorie.blogspot.com/2010/12/craiova-teatrul-

http://vladimirrosulescu-istorie.blogspot.com/2010/12/craiova-teatrul-craiovean.html
http://vladimirrosulescu-istorie.blogspot.com/2010/12/craiova-teatrul-craiovean.html
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craiovean.html  

https://craiovadeieri.wordpress.com/2017/08/13/repere-

si-etape-in-evolutia-strazii-a-i-cuza/  

8.2 Dosare si rapoarte in arhive  

8.3 Harti,planuri,desene  

8.4 Fotografii 

 

 

 

8.5 Alte informatii Ing. Vladimir Roșulescu menționează: ”După dezastrul 

din 1927, trupa de teatru craioveană şi-a îndeplinit 

misiunea culturală, ani de zile, în diverse localuri 

improvizate, sau, în cea mai mare parte, închiriate. Prin 

anul 1940, Liceului Carol I-ul i s-a construit o sala de 

festivităţi somptuoasă, odată cu lucrările de înălţare cu 

încă un etaj. Circa trei decenii Teatrul Naţional a 

funcţionat în acea sală modernă şi mare. Acolo am 

văzut cu mamare primele piese de teatru, printre 

care  Fântâna Blanduziei şi Vlaicu Vodă prin anii 50’ ai 

secolului trecut. 

In 1969 a început ridicarea unui local propriu a 

Teatrului Naţional din Craiova, lucrare cuprinsă în 

planul socialist de dezvoltare urbanistică şi culturală. 

Noul teatru s-a ridicat la apus de Universitate (Palatul 

de Justişie), în imediata apropiere, pe locul fostei „pieţe 

noi”, sau ”Marşeu”, a cărei demolare şi mutare 

începuse cu doi ani înainte pe amplasamentul dintre 

Calea Bucureşti şi Str. Vasile Alecsandri. 

            La 21 aprilie 1973 s-a inaugurat noul Teatru 

Naţional, proiectat de arhitectul  Alexandru Iotzu, fiul 

celui care a terminat Banca Comerţului, a ridicat Casa 

Albă şi Palatul „Ramuri” de pe actuala Str. Popa 

Şapcă (fostă cândva Str. Liceului). In construcţia noului 

teatru a fost încorporată marmură albă de Ruşchiţa şi 

cafenie de Gura Văii. 

Anul 1887 a marcat aprinderea primelor becuri 

http://vladimirrosulescu-istorie.blogspot.com/2010/12/craiova-teatrul-craiovean.html
https://craiovadeieri.wordpress.com/2017/08/13/repere-si-etape-in-evolutia-strazii-a-i-cuza/
https://craiovadeieri.wordpress.com/2017/08/13/repere-si-etape-in-evolutia-strazii-a-i-cuza/
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electrice ale Craiovei, ân localul modernizat al 

Teatrului Theodorini” (vezi Bibliografia). 

 

 

   

 

 

9.NIVELUL DE INTERES / CLASARE 

9.1 Grupa valorica  

9.2 Categoria dupa natura 

obiectivului 

 

9.3 Criterii de evaluare globala  

9.4 Data si documentul protectiei  

9.5 Codul primit prin respectivul act  

 

10.SISTEMATIZAREA EVIDENTEI 

 

10.1 Data redactarii fisei 30 decembrie 2018 

10.2 Institutia in cadrul careia s-a 

redactat fisa 

Direcția Județeană de Cultură Dolj 

10.3 Autorul fisei si calitatea acestuia Florian Olteanu, Masterand Facultatea de Științe 

Sociale, Master FAOMA 

10.4 Trimiterea si documentatia 

fotografica aferenta 

 

10.5 Trimiterea si documentatia 

desenata aferenta 

 

10.6 Semnatura si stampila 

specialistului care a 

 intocmit fisa 

 

10.7 Semnatura si stampila 

conducatorului institutiei in cadrul 

careia s-a redactat fisa 

 

10.8 Numarul procesului verbal de 

validare in comisia regionala a 

monumentelor istorice 
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FIȘA MINIMALĂ IX (CASA CARADA) 

de evidenta a monumentelor istorice 

 

1.IDENTIFICARE 

1.1 Cod  

1.1.1 Lista 1955  

1.1.2 Lista 1991-1992 DJ-II-m-B-08080 

1.2 Categorie B 

1.2.1 Monument Casă de locuit 

1.2.2 Ansamblu Casă cu curte 

1.2.3 Sit Zona centrală a Craiovei 

1.3 Denumirea actuala - 

1.3.2 Denumirea originara Casa familiei Carada 

1.4 Denumirea anterioara - 

 

2.LOCALIZARE ADMINISTRATIVA/AMPLASAMENT 

 

2.1 Stat România 

2.2 Judet/nume/amplasament Dolj 

2.3 Oras/Sat-comuna actuale Craiova 

2.4 Cod postal  

2.5 Strada,numar actuale Str. Mitropolitul Firmilian 16 

2.6 Oras/Sat-comuna anterioare Craiova 

2.7 Strada,numar anterioare  

2.8 Referinte cartografice/toponimie  

2.9 Referinte cadastrale  

2.10 Referinte cu privire la zona de 

protectie 

 

2.11 Categoria de arhitectura Civilă 

2.12 Tipul de folosinta / functiunea Casă de locuit 

2.13 Folosinta actuala Dispărută 

2.14 Folosinta initiala Casă de locuit 

2.15 Folosinta anterioara Casă de locuit 

 

3.STATUT PROPRIETATE 

 

3.1 Actualul proprietar - 

3.2 Proprietar originar Familia lui Eugeniu Carada 

3.3 Proprietari anteriori   

https://en.wikipedia.org/wiki/ro:Cod:LMI:DJ-II-m-B-08080
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3.4 Utilizatori Demolată în 2010 

 

4.DATARE 

 

4.1 Datare prin 

perioade/secole 

Secolul XIX 

4.2 Datare prin intervale 1830-2010 

4.3 Datare precisa 1830-2010 

4.4 Justificarea datarii Desele deplasări ale lui Eugeniu Carada la Craiova după 1877 

 

5.PERSOANE SI  EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

 

5.1 Ctitor / finantator Familia Carada 

5.2 Autor / mester  

5.3 Istoric Din sursele consultate, despre Eugeniu Carada se 

menționează: ”Eugeniu Carada s-a născut la Craiova la 29 

noiembrie 1836. Oltean din partea mamei (născută 

Slăvitescu). 

Despre tatal său, Nicolae Carada, se ştie ca "era bucurestean 

neaoş, scoborâtor dintr-o familie de boieri de curte, ce îşi 

aveau casele lor, în secolul al XVIII-lea, in mahalaua 

Izvorului". Mult timp biografii au susţinut ca după originea 

tatălui, Carada ar fi fost francez. In anul 1826 Nicolae 

Carada se afla deja la Craiova, lucru confirmat de actul prin 

care domnul Ţării Romanesti, Grigore Dimitrie Ghica, îl 

scutea de dări. In 1831 a avut loc căsătoria dintre Nicolae 

Carada şi Petriţa Slăvitescu, al cărei tată, Maxim Marici, 

sârb de origine, preluase patronimul soţiei sale, pentru 

naturalizare. Familia Slăvitescu era o veche familie de boieri 

olteni, care s-au găsit menţionaţi în documente din secolul al 

XVII-lea. Alţi autori, mai puţin informaţi i-au atribuit lui 

Nicolae Carada origini aromâne sau greceşti. 

Eugeniu Carada s-a născut la Craiova la 29 noiembrie 1836. 

Oltean din partea mamei (născută Slăvitescu). 

Despre tatal său, Nicolae Carada, se ştie ca "era bucurestean 

neaoş, scoborâtor dintr-o familie de boieri de curte, ce îşi 

aveau casele lor, în secolul al XVIII-lea, in mahalaua 

Izvorului". Mult timp biografii au susţinut ca după originea 

tatălui, Carada ar fi fost francez. In anul 1826 Nicolae 

Carada se afla deja la Craiova, lucru confirmat de actul prin 

care domnul Ţării Romanesti, Grigore Dimitrie Ghica, îl 

scutea de dări. In 1831 a avut loc căsătoria dintre Nicolae 

Carada şi Petriţa Slăvitescu, al cărei tată, Maxim Marici, 

sârb de origine, preluase patronimul soţiei sale, pentru 

naturalizare. Familia Slăvitescu era o veche familie de boieri 

olteni, care s-au găsit menţionaţi în documente din secolul al 

XVII-lea. Alţi autori, mai puţin informaţi i-au atribuit lui 
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Nicolae Carada origini aromâne sau greceşti. 

Odată cu mutarea la București, Carada s-a implicat din ce în 

ce mai activ în lupta pentru unire. Meritele i-au fost 

recunoscute când, în 1857, a fost ales ca deputat în Consiliul 

Municipal al Bucureștiului de către populația cu drept de vot 

din mahalaua Schitu Măgureanu. In acelaşi an, a îndeplinit 

funcția de secretar al Adunării ad-hoc a Țării Românești, 

calitate în care a militat de partea mișcării unioniste. Cu acea 

ocazie s-a întâlnit cu Ion C. Brătianu, iar ceva mai târziu, în 

1859, cu C.A. Rosetti, personalități care i-au fost alături 

întreaga sa viață. Curând a devenit secretar de redacție la 

ziarul lui Rosetti, Româunl. Incă din primul articol s-a 

creionat cultul lui pentru noțiunea de libertate: „Libertatea 

unui individ n-are alte margini decât libertatea altuia”. 

Carada a rămas la redacția ziarului Românul timp de 10 ani, 

până în 1871, când a plecat din cauza intrigilor create în 

familia Rosetti şi după ce a rupt logodna cu Libia, fiica lui 

C.A. Rosetti.Și următoarea sa logodnă, cu Jeanne, nepoata lui 

Jules Michelet, a trebuit să o rupă, deoarece a fost pus să 

aleagă între căsătoria în Franța și locuirea în continuare în 

România. 

După asasinarea prim-ministrului Barbu Catargiu (20 iunie 

1862), Carada a fost acuzat a s-ar fi aflat printre autorii 

morali ai faptei, fiind arestat pentru o scurtă perioada în iunie 

1862. A plecat la Paris, în 1863, pentru a-și completa studiile 

şi s-a întors în 1865. In realitate, Carada a plecat la Paris şi 

cu o misiune politică, și anume pentru a pregăti spectrul 

politic și jurnalistic francez pentru detronarea lui Cuza și 

aducerea pe tron a unui domn străin, în contextul în care 

Unirea Principatelor era recunoscută atât de Imperiul 

Otoman cât și de Marile Puteri doar pe perioada domniei lui 

Cuza. Și în ţară Carada a luptat împotriva lui Cuza prin 

intermediul ziarului Românul. Pentru aceasta, a fost arestat și 

închis. Eliberat, a pleacat din nou la Paris, împreună cu Ion 

C. Brătianu, de data aceasta pentru a duce tratative cu Casa 

regală de Hohenzollern pentru aducerea pe tron a lui Carol 

Ludovic. Abdicarea lui Cuza i-a găsit pe amândoi în capitala 

Franței. 

Eugeniu s-a întors în țară în martie 1866, pregătind venirea 

lui Carol de Hohenzollern. Patru ani mai târziu, în 1870, 

Eugeniu Carada împreună cu alți reprezentanți de marcă ai 

mișcării unionisto-liberale, a organizat o revoltă națională cu 

scopul răsturnarii regelui Carol. Din motive neclare, tot 

Eugeniu Carada a emis, prin telegraf, mesaje pentru oprirea 

revoltei. In noaptea de 7 spre 8 august 1870, către orele 3.00 

dimineața, căpitanul Alexandru Candiano-Popescu nu a 

respectat ordinul lui Eugeniu Carada și a declanșat revolta la 

Ploiești, episod cunoscut sub numele de Republica de la 

Ploiești. Deși a fost organizatorul acțiunii la nivel național, 

Eugeniu Carada s-a dus personal la Ploiești și i-a forțat pe 

liderii mișcării republicane să înceteze acțiunile. Se spune 
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despre această mișcare că a fost singura înfrângere a lui 

Carada, și totuși una fericită, fiindcă, nu peste mult 

timp, Turcul (cum obișnuiau unii să-l numească datorită 

dârzeniei sale) își va schimba părerea despre monarhia 

românească, fiind convins ulterior că e singura formă de 

guvernare care priește României. 

In sprijinul acestui lucru a venit faptul că Regele Carol I a 

fost considerat singurul care l-a înțeles în adâncurile sale și 

care l-a apreciat corect pe Carada, luptând împreună pentru 

binele ţării. Impresionant este episodul înmormântării lui 

Carada: când cortegiul funerar trecea prin dreptul Palatului 

Regal, la ordinul regelui Carol, cortegiul a fost oprit și garda 

regală a prezentat onorul cu Drapelul României, drapelul de 

luptă și fanfara. Curios este faptul că cei doi nu s-au întâlnit 

niciodată de-a lungul atâtor ani în care au luptat împreună 

pentru aceeași cauză. De câte ori era chemat la Palat, 

Carada invoca faptul că e plecatși chiar pleca la Craiova. 

Când Regele încerca să-l ia prin surprindere, venind 

neanunțat la sediul Băncii Naționale, Carada ieșea pe o ușă 

dosnică. 

In istoria României a urmat episodul câștigării Independenței, 

episod în care Eugen Carada s-a remarcat. Alături de Ion C. 

Brătianu, el a adunat oamenii care să organizeze armata, a 

procurat acesteia armamentul necesar și a asigurat proviziile. 

In timpul războiului a trecut mereu Dunărea pentru a avea 

grijă și de treburile din țară, aşa cum fusese însărcinat de I. 

C. Brătianu, prim-ministru în acea perioadă. Trebuia să se 

ocupe de toate treburile funcției lui. De altfel, pentru acele 

momente a primit Medalia „Trecerii Dunării”, singura 

distincție pe care a acceptat-o de-a lungul vieții, spunând că, 

într-adevăr, a trecut Dunărea. 

După terminarea activităților legate de recunoașterea 

Independenței în cadrul Congresului de la Berlin, din 1878, 

Carada nu a avut liniște și a înființat, alături de Ion C. 

Brătianu, Banca Națională a României, în 1880. Deși nu a 

acceptat funcția de Guvernator, a preluat, într-un final, pe cea 

de director, după ce I.C. Brătianu l-a amenințat că își dă 

demisia din Guvern. Aceste refuzuri, precum și multe altele 

adunate de-a lungul anilor, denotă nu atât demnitatea lui 

Carada, cât și modestia lui. In ceea ce privește Banca 

Națională, el însuși a mers la Paris pentru a supraveghea 

tipărirea biletelor, a organizat numeroase filiale și centre în 

toată țara, etc. Din toate acțiunile sale se observă spiritul său 

întreprinzător, spirit ghidat doar de dragostea pentru patrie și 

de dorința de a dezvolta țara cu puteri românești. El a 

ajutat și a finanțat numeroase persoane, asigurând 

dezvoltarea unei burghezii autohtone. Remarcabil este însuși 

faptul că a compus planurile de construcție pentru Palatul 

Băncii Naționale. A lucrat în cadrul Băncii circa 30 de ani, 

asigurându-i o asemenea prosperitate, încât multe 

personalități ale vremii spuneau că, și în cazul în care niste 
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neghiobi ar veni la conducerea ei, Banca s-ar conduce 

singură, într-atât de bine organizată era de Eugeniu Carada. 

Spre sfâriștul vieții sale, Carada a rămas ultimul dintre cei 

trei capi ai Partidului Național Liberal, artizani de seamă ai 

României moderne. C.A. Rosetti și Ion C. Brătianu 

decedaseră, lăsându-i lui Carada sarcina de a înfăptui Marea 

Unire. Nici el nu a apucat-o, deoarece s-a sfârșit din viață în 

1910. Dar el i-a asigurat izbânda Marii Uniri. L-a aşezat în 

fruntea PNL-ului pe Ion I.C. Brătianu , convins fiind că doar 

un Brătianu poate asigura buna dezvoltare a României. 

Trebuie amintită aici și influența avută de el în familia 

Brătienilor. A trăit în casa Brătianu timp de mulți ani, le-a 

asigurat o existență prosperă prin dezvoltarea afacerilor lor, 

le-a îngrijit până și grădina. Când copiii erau mici, îi ducea 

în excursii prin Europa și se juca mereu cu ei. Când Ionel a 

trebuit să meargă la studii în Paris, Carada a fost cel care l-a 

însoțit, i-a arătat Parisul și mai multe orașe europene, i-a 

făcut cunoștință cu mai multe personalități franceze. Mai 

mult, prin scrisorile sale de recomandare, i-a asigurat accesul 

în numeroase locaţii industriale, cum ar fi atelierele 

inginerului Eiffel și alte uzine, de care Ionel era în special 

interesat. 

Tot pentru izbânda Marii Uniri, Carada și-a investit întreaga 

avere, imensă de altfel, în lupta românilor din Transilvania. A 

subvenționat ziare, reviste și cărți, a contribuit la construirea 

unor școli și biserici, a plătit cauțiunile revoluționarilor din 

Transilvania și procesele lor. A pregătit și opinia 

internațională pentru aceasta unire prin articolele publicate 

în străinătate și prin propaganda lansată prin prietenii săi de 

peste hotare. 

Eugen Carada a fost unul din cei mai mari români din epoca 

modernă prin activitatea sa deosebit de eficientă şi devotată 

ţării în domenii diverse. A știut să mulțumească celor ce au 

servit România (din dorința lui s-au construit numeroase 

statui și monumente pentru marii eroi), a știut să renunțe la 

putere când aceasta era în interesul ţării și a muncit neobosit 

pentru patria sa, ghidându-se după principiul că e timp destul 

pentru odihnă după moarte, viața trebuind să fie închinată 

muncii. S-a stins din viaţă la Bucureşti la 10 februarie 

1910”(vezi Bibliografia). 
 

 

6.DESCRIERE 

 

6.1 Zona si asezarea Zona centrală a Craiovei 

6.2 Descriere obiectiv 

individual 

Casa este cu un singur nivel. Avea acoperiș de tablă în patru 

ape cu partea lungă la stradă. Ferestrele și vestibulul de la 

intrare dinspre sud decorate cu ancadramente de tencuială. 

6.2.1     Plan Casa avea plan dreptunghiular 

6.2.2     Elevatie (soclu) Poligonal de beton și cărămidă 
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6.2.3     Volumetrie Poligon (Dreptunghi) 

6.2.4     Fatade Îngrijite, tencuite cu ancadramente și frunze de laur la partea 

superioară a ferestrelor 

6.2.5     Forma invelitoare Tablă, luminatoare pod circulare 

6.2.6     Compartimentare   

    interioara 

Acces pe trepte, ușă, vestibul închis și luminat cu ferestre. În 

dreapta,o cameră de tip antecameră/birou, care dădea spre un 

dormitor sau posibil două.Cele cinci ferestre (una în 

antecamerăm,trei lacamera dormitor,ultima la ultimul 

dormitor, situate la vest ofereau lumina naturală după amiaza) 

În stânga, din vestibul se putea intra în cameră de zi, 

sufragerie,iar de acolo spre bucătărie, baie. În față se putea 

intra în bibliotecă/cameră secretă de lucru.Posibil ca din 

dormitor,spre baie și anexe să se ajungă printr-un coridor 

accesibil din stânga,prin spatele bibliotecii.  

6.2.7     Extinderi - 

6.2.8     Anexe Pod semimansardat cu console ,căpriori, grinzi și podea de 

lemn, remize, magazii, pivniță, sub nivelul de călcare al 

străzii,cu luminatoare (ferestruici) 

6.3 Elemente de constructie Casa are o arhitectură clasică, elemente de decor 

antice(ancadramente, frunze de laur) acrotere, luminatoare 

circulare. Camera din sufragerie era ușor scoasă în relief, în 

partea de vest, la fațada principală. 

6.4 Materiale si tehnici de 

constructie 

Cărămidă, fundație beton, centuri de susținere din cărămidă 

6.5 Materiale de acoperis Tablă 

6.6 Componente artistice Acrotere,lunimatoare,ancadramente ferestre, frunze de laur. 

Colțurile clădirii tencuite în tehnica ”relief-cărămidă aparentă” 

6.7 Mobilier - 

6.8 Inscriptii - 

6.9 Incadrare stilistica Stil clasic, neoromânesc cu influențe greco-romane 

6.10 Patrimoniu mobil - 

 

 

7.CONSERVARE,RESTAURARE,REZERVARE 

 

7.1 Starea generala de conservare Demolată în 2010 

7.2 Lucrari anterioare de conservare - 

7.3 Propuneri  restaurare, 

reabilitare,reconversie 

- 

 

8.DOCUMENTARE / REFERINTE 

 

8.1 Bibliografie  http://www.editie.ro/mod.php?mod=stiri&idcat=12&idstire=98

255&title=O-mandrete-de-casa-demolata-fraudulos . 

http://vladimirrosulescu-

http://www.editie.ro/mod.php?mod=stiri&idcat=12&idstire=98255&title=O-mandrete-de-casa-demolata-fraudulos
http://www.editie.ro/mod.php?mod=stiri&idcat=12&idstire=98255&title=O-mandrete-de-casa-demolata-fraudulos
http://vladimirrosulescu-istorie.blogspot.com/2013/01/craiova-eugeniu-carada.html
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istorie.blogspot.com/2013/01/craiova-eugeniu-

carada.html  

https://adevarul.ro/news/politica/pentru-romania-libera-

oricand-oricum-cuoricine-oricui-

1_5c66d961445219c57e2ec4fc/index.html  

8.2 Dosare si rapoarte in arhive  

8.3 Harti,planuri,desene  

8.4 Fotografii 

 

 

 

8.5 Alte informatii Demolată în 2010 

 

 

9.NIVELUL DE INTERES / CLASARE 

9.1 Grupa valorica B 

9.2 Categoria dupa natura 

obiectivului 

Civilă 

9.3 Criterii de evaluare globala  

9.4 Data si documentul protectiei - 

9.5 Codul primit prin respectivul act - 

 

10.SISTEMATIZAREA EVIDENTEI 

 

10.1 Data redactarii fisei 30 decembrie 2018 

10.2 Institutia in cadrul careia s-a 

redactat fisa 

Direcția de Cultură a Județului Dolj 

10.3 Autorul fisei si calitatea acestuia Florian Olteanu, Master FAOMA, Facultatea de 

Științe Sociale 

10.4 Trimiterea si documentatia 

fotografica aferenta 

 

10.5 Trimiterea si documentatia 

desenata aferenta 

 

http://vladimirrosulescu-istorie.blogspot.com/2013/01/craiova-eugeniu-carada.html
http://vladimirrosulescu-istorie.blogspot.com/2013/01/craiova-eugeniu-carada.html
https://adevarul.ro/news/politica/pentru-romania-libera-oricand-oricum-cuoricine-oricui-1_5c66d961445219c57e2ec4fc/index.html
https://adevarul.ro/news/politica/pentru-romania-libera-oricand-oricum-cuoricine-oricui-1_5c66d961445219c57e2ec4fc/index.html
https://adevarul.ro/news/politica/pentru-romania-libera-oricand-oricum-cuoricine-oricui-1_5c66d961445219c57e2ec4fc/index.html
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10.6 Semnatura si stampila 

specialistului care a 

 intocmit fisa 

 

10.7 Semnatura si stampila 

conducatorului institutiei in cadrul 

careia s-a redactat fisa 

 

10.8 Numarul procesului verbal de 

validare in comisia regionala a 

monumentelor istorice 
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FIȘA MINIMALĂ X (HANUL POROINEANU) 

de evidenta a monumentelor istorice 

 

1.IDENTIFICARE 

1.1 Cod - 

1.1.1 Lista 1955 - 

1.1.2 Lista 1991-1992 - 

1.2 Categorie Contrucție civilă/monument istoric 

1.2.1 Monument Hanul Poroineanu, Craiova 

1.2.2 Ansamblu Hanul și stația de poștă a Craiovei 

1.2.3 Sit Judecătoria Craiova 

1.3 Denumirea actuala Dispărută 

1.3.2 Denumirea originara Stația de poștalioane a Craiovei 

1.4 Denumirea anterioara Hanul Poroineanu 

 

2.LOCALIZARE ADMINISTRATIVA/AMPLASAMENT 

 

2.1 Stat România 

2.2 Judet/nume/amplasament Dolj 

2.3 Oras/Sat-comuna actuale Craiova 

2.4 Cod postal 200396 

2.5 Strada,numar actuale A.I.Cuza, nr. 20 

2.6 Oras/Sat-comuna anterioare Craiova 

2.7 Strada,numar anterioare Mahalaua Târgu de Afară/Calea Bucureștilor 

2.8 Referinte cartografice/toponimie Hanul Poroineanu 

2.9 Referinte cadastrale  

2.10 Referinte cu privire la zona de 

protectie 

 

2.11 Categoria de arhitectura Lemn/zidărie 

2.12 Tipul de folosinta / functiunea Civilă/ordine publică/transport/cazare persoane,bunuri, 

corespondență 

2.13 Folosinta actuala - 

2.14 Folosinta initiala Civilă/ordine publică/transport/cazare persoane,bunuri, 

corespondență 

2.15 Folosinta anterioara Cazare 

 

3.STATUT PROPRIETATE 

 

3.1 Actualul propietar - 

3.2 Proprietar originar Poroineanu, atestat în vremea lui Tudor Vladimirescu 
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(aproximativ 1814-1821) 

3.3 Proprietari anteriori   

- 

3.4 Utilizatori - 

 

4.DATARE 

 

4.1 Datare prin 

perioade/secole 

Secolul XVIII-XIX 

4.2 Datare prin intervale  

4.3 Datare precisa 1820 

4.4 Justificarea datarii Surse istorice 

 

5.PERSOANE SI  EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

 

5.1 Ctitor / finantator (Ioan) Poroineanu 

5.2 Autor / mester - 

5.3 Istoric Se afirmă că acest Poroineanu se asociase cu soldați turci și 

”făcea rele în părțile Diului (Calafatului)”, în aprilie 1821. 

Tudor Vladimirescu a dat ordin ca Poroineanu să fie reținut ca 

”făcător de rele”.  Nu se știe exact cum se numea Poroineanu, 

dar un document de la 1822 arată că Pașa de Vidin a ”boierit” 

mai mulți locuitori care ar fi cooperat cu turcii, printre care și 

un anume Ioan Poroineanu, ridicat la rangul de medelnicer. 

După instaurarea domniilor pământene, se pare că titlurile 

oferite de Pașa din Vidin nu au fost confirmate. Hanul a servit 

castație de poștă și principală stație de transport a Craiovei, 

până spre sfârșitul secolului al XIX-lea. Treptat, centrul d 

etrafic a migrat către Stația CFR și zona Teatrului Național de 

azi (Piața Marșeu) 

 

6.DESCRIERE 

 

6.1 Zona si asezarea Actuala zonă a Judecătorie Craiova (în prima jumătate a 

secolului XX Administrația financiară a județului Dolj) 

6.2 Descriere obiectiv 

individual 

Obiectivul era amplasat în imediata apropiere a drumului 

principal spre București și Severin, la poarta Craiovei dinspre 

București, nu departe de clopotnița Bisericii Hagi Enuș și nu 

departe de Bariera Vâlcii și Drumul Diului (Calafatului) 

6.2.1     Plan Se presupune că hanul avea formă poligonală (patrulater 

).Hanul avea pivniță, depozite de furaje, atelier de rotărie, 

reparații hamuri, eventual un vraci pentru lecuitul cailor, 

grajduri. Probabil, avea două curți interioare. În prima intrau 

și ieșeau carele de poștă și trăsurile celor care călătoreau. În a 

doua se descărcau mărfurile în depozite sau se încărcau sacii 

de poștă,intrau transportuirle de valori Hanul avea un nivel 

parter unde se aflau dependințele, camerele slujbașilor, 
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călătorilor săraci, vizitiilor,surugiilor. La etaj (accesibil pe 

scări de lemn) erau camerele celor cu dare de mână, arnăuților 

domnești etc. Se presupune că hanul (în analogie cu Hanul 

Mânăstirii Hurezi) avea și odăi luxoase pentru odihnă și masă 

(negustori, boieri,emisari etc). Apropierea de Hagi Enuș nu 

justifica și o capelă, ca în cazul Hanului Hurezi.  

6.2.2     Elevatie (soclu) Poligon cu patru sau cinci laturi 

6.2.3     Volumetrie Poligon cu patru sau cinci laturi 

6.2.4     Fatade Hanul avea construcție de zidărie, întărită cu bârne și furci de 

lemn, iar etajul era pe platformă de lemn. Acoperișul era în 

două ape, construcțiile fiind plasate pe laturile incintei. 

Camerele aveau ferestruici  (lumina naturală spre est și vest), 

iluminarea putându-se face cu torțe de rășină.  

6.2.5     Forma invelitoare Șindrilă (acoperiș în două ape) 

6.2.6     Compartimentare   

    interioara 

Pivniță, parter (dependințe, camere, cuhnii), etaj (camere, 

birouri, cancelarie băi pentru spălat, camere de arme,muniții) 

6.2.7     Extinderi - 

6.2.8     Anexe Grajduri, cuhnii, depozite, ateliere 

6.3 Elemente de constructie Zidărie la parter (cărămidă), etaj (chirpici, paiantă), platforme 

susținute pe furci de stejar, balustrada de lemn, pe platformele 

de la etaj podele de fag, canale de scurgere dejecții 

6.4 Materiale si tehnici de 

constructie 

Lemn, cărămidă, paiantă, chirpici 

6.5 Materiale de acoperis Șindrilă, căpriori de lemn 

6.6 Componente artistice - 

6.7 Mobilier Paturi, scaune, mese, dulapuri, lăzi, case de fier 

6.8 Inscriptii - 

6.9 Incadrare stilistica Stilul balcanic turcesc 

6.10 Patrimoniu mobil  

 

 

7.CONSERVARE,RESTAURARE,REZERVARE 

 

7.1 Starea generala de conservare - 

7.2 Lucrari anterioare de conservare  

7.3 Propuneri  restaurare, 

reabilitare,reconversie 

- 

 

8.DOCUMENTARE / REFERINTE 

 

8.1 Bibliografie http://vorbanoastra.ro/?p=90  

http://vladimirrosulescu-

istorie.blogspot.com/2011/07/craiova-centrul-orasului-

in-1840.html 

http://vorbanoastra.ro/?p=90
http://vladimirrosulescu-istorie.blogspot.com/2011/07/craiova-centrul-orasului-in-1840.html
http://vladimirrosulescu-istorie.blogspot.com/2011/07/craiova-centrul-orasului-in-1840.html
http://vladimirrosulescu-istorie.blogspot.com/2011/07/craiova-centrul-orasului-in-1840.html
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8.2 Dosare si rapoarte in arhive Arhivele Olteniei., X, 1931, nr.54-55, p.138 

 

8.3 Harti,planuri,desene 

 

8.4 Fotografii 

 

 

 

8.5 Alte informatii - 

 

 

9.NIVELUL DE INTERES / CLASARE 

9.1 Grupa valorica B 

9.2 Categoria dupa natura 

obiectivului 

Civilă 

9.3 Criterii de evaluare globala Monumentul a dispărut încă de la finalul secolului al 

XIX-lea,o dată cu sistematizarea Craiovei și 

introducerea căii ferate. Se recomandă montarea unei 

plăci care să ateste existența.   

9.4 Data si documentul protectiei  

9.5 Codul primit prin respectivul act  

 

10.SISTEMATIZAREA EVIDENTEI 

 

10.1 Data redactarii fisei 20 decembrie 2018 

10.2 Institutia in cadrul careia s-a 

redactat fisa 

Direcția pentru Cultură Dolj 

10.3 Autorul fisei si calitatea acestuia Florian Olteanu, masterand, Facultatea de Științe 

Sociale, Master FAOMA, anul II 

10.4 Trimiterea si documentatia 

fotografica aferenta 

 

10.5 Trimiterea si documentatia 

desenata aferenta 

 

10.6 Semnatura si stampila 

specialistului care a 

 intocmit fisa 
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10.7 Semnatura si stampila 

conducatorului institutiei in cadrul 

careia s-a redactat fisa 

 

10.8 Numarul procesului verbal de 

validare in comisia regionala a 

monumentelor istorice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


