Marius MITROF
MONUMENTUL ISTORIC DIN GALAŢI, STR. DOMNEASCĂ, NR. 100 –
CASA „BĂNICĂ GRIGORESCU” SAU CASA „GHEORGHE RADU”?
Rezumat: Un monument istoric situat în oraşul Galaţi, strada Domnească, nr.
100, construit la sfârşitul secolului al XIX-lea, a fost inventariat în „Lista
Monumentelor Istorice” cu denumirea de Casa Bănică Grigorescu. Cercetările
ulterioare au dovedit că terenul liber pe care s-a construit clădirea a fost
cumpărat de inginerul judeţului Covurlui, Gheorghe M. Radu. Tot el este cel
care a comanditat şi a construit, în baza autorizaţiilor de construire eliberate
de Primăria Galaţi în anul 1911, clădirea pe care o vedem şi astăzi.
Imobilul se distinge în peisajul arhitectural al străzii Domnească nu
numai prin faptul că intrarea principală este amplasată către stradă, ceea ce îi
conferă un caracter de raritate printre clădirile de tip unifamilial existente, ci
şi prin arhitectura în care regăsim influenţe ale academismului francez:
monumentalitatea intrării, un portal cu două coloane cilindrice cu capiteluri
composite, care susţine o arcadă amplă, în arc în plin cintru, deasupra căreia
se află un acoperiş de tip dom poligonal, elementele decorative ale faţadelor
etc.
Întrucât arhitectura imobilului se datorează primului proprietar,
Gheorghe M. Radu, opinăm că acest imobil, construit în 1911, ar trebui să
poarte denumirea acestuia.
Cuvinte cheie: monument istoric, Str. Domnească, arhitectură, sfârşitul
secolului al XIX-lea.
THE HISTORICAL MONUMENT FROM No. 100, DOMNEASCĂ STREET, GALAŢI
- „BĂNICĂ GRIGORESCU” HOUSE OR „GHEORGHE RADU” HOUSE?
Abstract: The historical monument situated in the town of Galaţi, at no. 100,
Domnească Street, erected at the end of the XIX-th century, was enrolled in the
“List of the Historical Monuments” under the name of “Bănică Grigorescu
House”. Later researches revealed that the empty parcel on which the building
was erected had been purchased by the engineer of Covurlui County,
Gheorghe M. Radu. He was also the one who ordered and, according to the
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construction authorization issued by the Hall of Galaţi, in 1911, carried on the
erection of the building.
The building stands out in the architectural landscape of Domnească
Street not only through the fact that its main entry is directly from the street, a
very uncommon situation for a building owned by a single family, but also
through its architecture, influenced by the French Academism. Its architecture
impresses by the monumental entry, by a porch with two cylindrical pillars,
having composite capitals, which supports a large colonnade, similar to a
vault. Over the colonnade stands a dome-shaped roof. Also impressive are the
decorations of the façades.
Since responsible for the architecture of the building is its first owner,
Gheorghe M. Radu, we consider that this building, erected in 1911, should
bear his name.
Keywords: historical monument, Domnească Street, architecture, the end of the
XIX-th century.

Sfârşitul secolului al XIX-lea, dar, mai ales, începutul secolului al XX-lea,
reprezintă o perioadă de primenire şi stabilitate, care permite expresia concepţiei
despre viaţă, a accentelor moderniste în societatea gălăţeană a vremii. Este
momentul când, în Galaţi, se construieşte foarte mult, programele noi de arhitectură
permiţând edificarea unor construcţii impozante, cu pondere în peisajul urban.
Pe strada Domnească, în perioada sfârşitului de secol XIX şi a începutului
secolului XX, pe segmentul situat astăzi între Biserica Catolică şi Grădina Publică,
ponderea construcţiilor noi o deţin locuinţele unifamiliale, pe un singur nivel sau
cu demisol, parter şi etaj. Acestea aparţin unor oameni care fac parte din pătura
avută a societăţii gălăţene: proprietari de moşii, comercianţi, doctori etc.
Pe planul din 1897 al oraşului Galaţi (foto 1), str. Domnească este bine
conturată între strada Zimbrului (actuala strada Basarabiei) şi strada Vulturului
(actuala Ep. Melchisedec Ştefănescu), semnele convenţionale atestând, pe acest
segment, doar Pensionului „Nôtre Dame de Sion”.1 Planul din 1908 al oraşului
Galaţi (foto 2), pe acelaşi segment al străzii Domnească, conţine, pe lângă
Pensionul „Nôtre Dame de Sion”, şi Catedrala Ortodoxă „Sf. Nicolae”2.
Ne-am oprit asupra acestui segment al străzii Domnească întrucât imobilul
pe care îl vom prezenta se află situat astăzi pe strada Domnească, la numărul 100.
1

Pensionul „Nôtre Dame de Sion”, azi Facultatea de Mecanică, a fost înfiinţat la 24
octombrie 1867 (Paul Păltănea, Istoria oraşului Galaţi, de la origini până la 1918, Vol.II,
Editura Partener, Galaţi, 2008, p. 315).
2
În iulie 1905, au început lucrările la fundaţia Catedralei Ortodoxe „Sf. Nicolae” din Galaţi
(Corneliu Stoica, Monumente Religioase din muncipiul Galaţi, Editura Alma, Galaţi, 2001,
p.10).
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Este monument istoric clasat în „Lista monumentelor istorice” cu codul GL-II-mB-03032, fiind datat la sfârşitul secolului al XIX-lea. Figurează sub denumirea
„Casa Bănică Grigorescu”.3
Până în anul 1965, imobilul respectiv figura la numărul 132.4 Acelaşi număr
îl avea şi în anul 19345, când imobilul este vândut de către Pintilie Arhire lui
Alexandru Ştefănescu.6
O carte poştală ilustrată nedatată prezintă o frumoasă perspectivă de la
înălţime a oraşului Galaţi, care se dezvoltă din zona Catedralei Ortodoxe „Sf.
Nicolae”, pe direcţia sud, sud-vest (foto 3). În planul apropiat recunoaştem
intersecţia străzii Domnească cu strada Zimbrului, actuala stradă Basarabiei, iar în
plan îndepărtat se disting, fără nici o greutate, Biserica Catolică, Palatul
Administrativ şi Biserica cu hramul „Schimbarea la faţă”. Dintre aceste trei
edificii, doar Palatul Administrativ a fost construit mai târziu, în 1904-1906.
Urmărind în continuare cartea poştală, pentru a distinge şi alte imobile care
ar putea fi utile în datarea acestui document, observăm lipsa clădirii în care astăzi
funcţionează Policlinica cu Plată, imobil situat între Biserica Catolică şi strada
Zimbrului, actuala strada Basarabiei, un edificiu înalt, construit pe trei nivele, cu
demisol, parter, etaj. Acest imobil a fost construit în anul 1910.7
Existenţa Palatului Administrativ şi lipsa clădirii în care astăzi funcţionează
Policlinica cu Plată construită, conform „Listei monumentelor istorice”, în anul
1910, ne determină să datăm, cu certitudine, cartea poştală ilustrată ca fiind
realizată între anii 1907- 1910.
În planul apropiat al cărţii poştale se observă o clădire cu demisol şi parter
înalt, având un acoperiş pe care fotograful l-a colorat cu culoarea roşie, fiind
probabil din ţiglă. Această clădire, cu intrarea orientată spre nord, o intrare
impozantă, cu un fronton triunghiular susţinut de coloane, există şi astăzi, fiind
situată pe strada Domnească, la numărul 98.
Clădirea avea o curte generoasă, cu numeroase anexe, dar şi cu o grădină de
legume şi zarzavat, vizibilă în registrul de jos al cărţii poştale. Această grădină se
afla pe locul în care este situat astăzi imobilul din strada Domnească, nr. 100.
În anul 1911, terenul pe care se afla grădina a făcut obiectul unei licitaţii
publice, fiind adjudecat de către inginerul Gheorghe E. Radu8, prin Odonanţa de
3

Lista monumentelor istorice din judeţul Galaţi, „Monitorul Oficial al României”, Nr. 670
bis/ 01.10.2010, p.1264.
4
Arhiva Primăriei Municipiului Galaţi, Dosar 151 bis/1965, f. 667.
5
Act de vânzare-cumpărare nr. 3795, din 27 octombrie 1934, document pus la dispoziţia
noastră de către actualul proprietar al imobilului.
6
Ibidem.
7
„Lista monumentelor istorice” din judeţul Galaţi, „Monitorul Oficial al României”, Nr.
670 bis/ 01.10.2010, p.1264.
8
Gheorghe M. Radu a fost inginerul judeţului Covurlui şi a lucrat la Prefectura judeţului
Covurlui în jurul anului 1904 (conf. „Indicatorul oraşului Galaţi” a Prefecturii Poliţiei
Galaţi, p.1).
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adjudecare a Tribunalului Covurlui, Secţia I, nr. 2923, din 9 mai 1911. 9 În acelaşi
an, inginerul Gheorghe M. Radu a obţinut autorizaţiile nr. 6984 şi nr. 4241, emise
de Primăria Galaţi, pentru edificarea, pe terenul adjudecat, a unor construcţii:
clădire compusă din şapte camere, un hol şi toate celelalte atenanse.10
O fotografie efectuată în perioada Primului Război Mondial surprinde şi
edificiul construit de inginerul Gheorghe E. Radu (foto 4). Comparând clădirea din
fotografie (cu gard din fier forjat cu parapet din zid şi cu intrarea terminată în arc
de cerc, acoperită cu un dom impunător, cu o dispunere simetrică a ferestrelor
faţadei principale) cu clădirea existentă astăzi pe strada Domnească, la nr. 100,
concluzionăm că este una şi aceeaşi clădire (foto 5).
Gheorghe E. Radu a lăsat întreaga sa avere, printre care şi imobilul din
strada Domnească, prin testament, nepotului său, Pintilie Arhire. După decesul
unchiului său, survenit în anul 1932, imobilul de pe strada Domnească, nr.132
(actual nr.100), a intrat, în urma dispoziţiilor testamentare, în proprietatea lui
Pintilie Arhire, care locuia în comuna Hurduci, judeţul Fălciu.11
În anul 1934, acesta avea să vândă imobilul din strada Domnească, nr.132,
lui Alexandru Ştefănescu, pentru suma de 500.000 lei.12 La momentul vânzării,
imobilul se învecina la est cu proprietatea lui Sure; la vest se afla strada
Domnească; la nord, imobilul se învecina cu proprietatea lui Alexandru Doiciu; la
sud, se afla proprietatea Neigher.13
Alexandru Ştefănescu, din Galaţi, cu domiciliul în Galaţi, Pasajul Mercur,
nr. 11, a stăpânit imobilul cumpărat de la Pintilie Arhire până în anul 1936. În
1936, an în care fiica sa, Constanţa A. Ştefănescu, urma să se căsătorească cu Mitu
Gheorghe Ţapu, locotenent din Regimentul 8 Călăraşi Galaţi, i-a constituit acesteia
o dotă evaluată la suma de 880.000 de lei.14 În această dotă a intrat şi imobilul din
strada Domnească, nr. 132.
Tânăra familie a locuit doar şase ani în imobilul din strada Domnească,
nr.132. Nu se cunosc, deocamdată, cauzele care au determinat familia Ţapu, în anul
1942, să efectueze un schimb de imobile, cedând dreptul de proprietate asupra
imobilului lor, compus dintr-un „teren de 1000 m.p. pe care se găseşte o construcţie
din zid [...]”15, pentru un teren arabil în suprafaţă de 31 ha şi 4830 mp, pe teritoriul
comunei Cuza Vodă din judeţul Brăila, după cum reiese din „Actul de schimb”,
încheiat la 15 decembrie 1942, la Galaţi 16. Aşa se face că, în luna decembrie a
9

Act de vânzare-cumpărare nr. 3795, din 27 octombrie 1934, document pus la dispoziţia
noastră de către actualul proprietar al imobilului.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
14
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Galaţi, Fond Tribunalul Judeţului Covurlui,
S.I, Acte autentice, D.8/1936, f.316.
15
Act de schimb, autentificat la Tribunalul judeţului Covurlui, Secţia I, sub nr. 5095, din
15 decembrie 1942, document pus la dispoziţie de către actualul proprietar.
16
Ibidem.
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anului 1942, Bănică Grigorescu, un comerciant prosper al oraşului Galaţi, deţinător
de moşii, devine proprietarul imobilului din strada Domnească, nr.132.
Atât din „Anuarul oraşului Galaţi şi al judeţului Covurlui”, ediţia 1930-1931,
cât şi din „Anuarul oraşului Galaţi şi al judeţului Covurlui” din 1936-1938, aflăm
despre Bănică Grigorescu că se ocupa de „comerţul de pescărie, comision şi
exploatări de bălţi”, având birouri şi magazine în Halele Pescăriei de pe strada
Portului şi sucursale în Piaţa Costache Negri, din Galaţi. Din „Îndreptarul Statistic
al judeţului Covurlui”, publicat de Institutul Central de Statistică Bucureşti, la
Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, în 1948, reiese că Bănică Grigorescu
avea o întreprindere de comerţ (fierărie, papetărie, chimicale, articole de menaj).
Devenit proprietar al imobilului, Bănică Grigorescu l-a stăpânit până în anul
1950 când, prin Decretul 92 din 1950, imobilul a fost naţionalizat.
La renumerotarea imobilelor din anul 1965, imobilul din str. Domnească
(devenită, între timp, Bulevardul Republicii), nr.132, primeşte nr.100.17 După
evenimentele din decembrie 1989, Bulevardul Republicii revine la denumirea
anterioară, de strada Domnească.
După naţionalizarea din 1950, clădirea a fost folosită ca sedii ale unor
instituţii. Până în anul 1996, în clădire a funcţionat Parchetul de pe lângă
Judecătoria Galaţi. Între 1996 şi 1998, a fost sediul Partidului Naţional Liberal, iar
din 1998, clădirea şi terenul de pe strada Domnească, nr.100, au fost retrocedate
moştenitorului lui Bănică Grigorescu.
După retrocedare, în clădire a funcţionat un restaurant, moment în care s-a
intervenit neinspirat asupra acesteia cu materiale moderne.
În momentul de faţă, imobilul a fost vândut de către moştenitorul lui Bănică
Grigorescu celor doi copii ai săi, care îi menţin funcţiunea de local de alimentaţie
publică.
Clădirea, construită în 1911, de către fostul inginer al judeţului Covurlui,
Gheorghe E. Radu, ne destăinuie personalitatea, cultura şi pregătirea profesională a
comanditarului. Sobră, distinsă, compactă, cu un joc al volumelor eficient gândit,
echilibrată în ritm şi proporţii, construcţia dezvăluie rigurozitatea gândirii unei
persoane cu cunoştinţe tehnice, în care simetria şi dispunerea în spaţiu sunt precis
determinate.
Construită pe un aliniament retras faţă de celelalte clădiri, edificiul se
remarcă nu numai prin arhitectură, ci şi printr-un element care îi atribuie un
caracter de raritate în ansamblul clădirilor de tip unifamilial de pe strada
Domnească. Intrarea principală, impozantă, se află pe faţada dinspre stradă, în
contextul în care majoritatea clădirilor unifamiliale de pe această stradă, cu
excepţia Casei E. Lambrinidi, astăzi sediul Regionalei Galaţi a S.N.C.F.R. (foto 6),
şi a Casei Auschnitt (foto 7), au intrarea principală în lateral, de obicei pe faţada
mai însorită, pe partea de sud.

17

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Galaţi, Fond Primăria Galaţi, Dosar 152/1965,
fila 112
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Clădirea se dezvoltă pe un plan compact, rectangular, uşor alungit şi în
trepte, pe latura mai lungă a lotului de teren, respectiv pe direcţia E-V, şi are două
nivele: demisol şi parter.
Alinierea cu celelalte clădiri are loc prin gardul cu parapet din zidărie, peste
care s-a montat gardul din fier forjat. Accesul în curte se asigură printr-o poartă
dispusă chiar în dreptul intrării principale, precum şi prin două porţi, una pentru
persoane, cealaltă pentru trăsură sau autoturism, aflate în dreptul curţii.
Accesul se face din stradă în curte şi imediat, urcând câteva trepte de
marmură, se pătrunde în clădire printr-un pridvor deschis, încununat de un fronton
în arc, în plin cintru, sprijinit pe două coloane ale căror capiteluri sunt în stil
compozit. Descărcarea sarcinii acoperişului impozant, de tip dom poligonal, care
acoperă veranda, are loc prin cele două coloane cilindrice cu galb, ajutate de doi
stâlpi drepţi, pe care arhitectul i-a înfrumuseţat prin aplicarea, la capătul superior al
fiecăruia, a unui medalion alungit (foto 8), puternic profilat cu motive vegetale.
Aceleaşi medalioane se regăsesc pe fiecare colţ al faţadelor, în partea superioară,
sub cornişă.
La faţade, distingem trei registre:
- registrul inferior, sau soclul, simplu, din piatră, delimitat de
registrul median printr-un brâu profilat, cu o pantă care asigură
scurgerea apei;
- registrul median, care conferă expresivitate clădirii prin crearea
unor spaţii goale;
- registrul superior, prin care arhitectul, prin brâul cu denticuli şi
consolele puternic profilate care susţin cornişa, asigură o continuitate
a actului artistic printr-un joc al volumelor care se încheie cu
acoperişul mansardat, cu lucarne arcuite, de influenţă academistă.
În registrul mediu distingem ferestrele înalte, dreptunghiulare, dispuse
simetric, două câte două, de o parte şi de alta a intrării. Pe celelalte laturi, aceleaşi
ferestre mari asigură un iluminat optim al interiorului. Ferestrele sunt uşor
adâncite, golurile acestora fiind evazate, iar trecerea dintre laturile evazate la faţade
realizându-se nu printr-o muchie ascuţită ci, în mod artistic, printr-o degroşare
concavă pe trei părţi, conferind nu numai o preluare cât mai bună a luminii naturale
ci şi un aspect estetic, prin rolul de ancadrament. La partea inferioară a golurilor se
află, în mod firesc, lăcrimarele profilate. De-a lungul timpului, unele dintre aceste
goluri de fereastră au fost acoperite cu zidărie, constructorul menţinând totuşi, la
faţadă, toate elementele decorative ale ferestrei.
Nuturile orizontale, adânc trasate în câmpul faţadelor, se constituie în
elemente decorative care atribuie construcţiei maiestuozitate.
Accesul în locuinţă se mai putea face pe latura din sud şi prin latura de est.
Accesul la demisol era asigurat printr-o intrare situată pe latura sudică a clădirii.
Coborând treptele în demisol, se poate observa fundaţia clădirii, construită din
piatră şi cărămidă. Într-una din încăperile demisolului se află un bazin susţinut de
două picioare cilindrice, din piatră. Probabil că aceasta era încăperea destinată
spălătoriei. Din această încăpere se coboară într-un beci de dimensiuni modeste,
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beci destinat păstrării alimentelor şi băuturilor. Tavanul este format din bolţişori de
cărămidă construiţi pe traverse din oţel.
Revenind la intrarea principală, situată spre strada Domnească, după ce se
urcă cele şapte trepte străjuite de o balustradă zidită, la capetele căreia se află câte
un vas decorativ, paralelipipedic, din piatră, pentru flori, se ajunge la veranda
deschisă unde, de o parte şi de alta, se află două nişe înalte, boltite. De aici, se
pătrunde, printr-o uşă terminată într-o acoladă, în două canate, din lemn sculptat.
Tăblia inferioară a uşii este sculptată şi reprezintă un medalion oval, în interiorul
unui chenar dreptunghiular, flancat de o ornamentaţie reprezentând motive
vegetale. Tăblia superioară a fost înlocuită cu geam, pentru a asigura iluminarea
holului, geam protejat de un grilaj decorativ din fier forjat. Elemente vegetale
sculptate se află în partea superioară a uşii, iar supralumina preia forma de acoladă
a canatelor uşii, terminându-se în linie dreaptă. Deasupra intrării, se află o mulură
decorativă dreptunghiulară, mulură aplicată inclusiv deasupra fiecărei ferestre a
clădirii.
Interiorul, compus odată din şapte camere, un hol şi atansanse, bucătărie,
odaie pentru servitori, era mobilat după moda vremii.
Împreună cu imobilul, Constanţa M. Ţapu a mai primit ca dotă de la tatăl
său, Alexandru Ştefănescu, numeroase bunuri mobile, printre care un dormitor
complet, cu saltele, perne, plăpumi de mătase, covoare, perdele, tablouri, cuvertură
de tul, o sufragerie completă, cu covoare, tablouri, veselă completă, cu feţe de mese
şi şervete, lămpi electrice pentru sufragerie, dormitor, hol şi celelalte camere,
trusoul complet, cu îmbrăcăminte completă şi bijuterii, mobilă de bucătărie, maşină
de gătit, precum şi veselă completă, iar piesa de rezistenţă era un pian marca
„Herm Graf”, evaluat la 60.000 lei.18
Considerăm că este importantă menţionarea acestor bunuri primite ca dotă,
pentru creionarea vieţii private, a vieţii din interiorul unei locuinţe aparţinând unei
familii dintr-o clasă socială înaltă din perioada interbelică.
Astăzi, interiorul este simplu şi lipsit de orice element decorativ original,
modificările suferite de-a lungul anilor punându-şi serios amprenta, astfel încât nu
se mai regăseşte nimic din atmosfera perioadei interbelice.
Folosirea materialelor moderne, rigipsul, tâmplăria din termopan etc. au
estompat mult din frumuseţea de odinioară a clădirii.
Ornamentica faţadelor, intrarea boltită, impozantă, cu acoperişul de tip dom,
având un element decorativ, înalt, în formă de fus, lucarnele arcuite ale
acoperişului acoperit cu solzi din tablă, totul într-o simetrie perfectă gol-plin, fac
din această clădire construit în anul 1911 un interesant monument de arhitectură de
influenţă a academismului francez.
Deoarece imobilul de pe strada Domnească, nr.100, se remarcă prin
arhitectura sa, acesta a fost propus pentru includerea în „Lista Monumentelor
Istorice”, în decembrie 1991.
18

Ibidem.
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În anul 2004, imobilul a fost înscris în „Lista Monumentelor Istorice”, cu
denumirea de Casa Bănică Grigorescu, lipsind la acea dată documentele care să
ateste cu certitudine anul construcţiei şi pe primul proprietar. Deoarece imobilul
este monument istoric din categoria monumentelor de arhitectură şi întrucât
arhitectura acestuia se datorează în mod exclusiv primului proprietar, care a fost şi
inginerul judeţului Covurlui, opinăm că ar fi mai potrivit ca monumentul să poarte
denumirea de Casa Gheorghe M. Radu.
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Foto 1. Extras din Planul oraşului Galaţi la 1897.

Foto 2. Extras din Planul oraşului Galaţi la 1908.
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Foto 3. Carte poştală (Muzeul de Istorie Galaţi).

Foto 4. Imobilul în 1917.
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Foto 5. Imobilul astăzi.

Foto 6. Casa Lambrinidi.
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Foto 7. Casa Auschnitt.

Foto 8. Medalioane şi alte elemente decorative.

