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SCURTE REFERINŢE ISTORICE ALE IMOBILULUI DIN GALAŢI, 

STR. DOMNEASCĂ, NR. 102 
 

- Rezumat - 

 

Imobilul din Galaţi, strada Domnească, nr.102, impunător prin 

prezenţă, dar cu o oarecare discreţie a plasticii faţadelor, ascunde între 

zidurile sale o istorie prea puţin cercetată. Doar intenţia proprietarului de a 

demola imobilul, a impus necesitatea răsfoirii documentelor de arhivă şi 

stabilirea câtorva repere istoriografice în dorinţa, firească, a unor iubitori de 

istorie de a salva de la dispariţie construcţia cu aspect de palat. 

Construit în etape diferite, începând din ultimele două decenii ale 

secolului al XIX-lea şi până în deceniul IV al secolului al XX-lea, aparţinând 

unor proprietari care au contribuit într-o oarecare măsură la istoria oraşului, 

imobilul din str. Domnească, nr.102, a ajuns, după 1950, să adăpostească una 

dintre cele mai de temut instituţii din acea perioadă: Securitatea Statului. 

Lucrarea de faţă constituie primul pas în a aduce în prim plan un imobil 

despre care se cunoştea prea puţin. 

 

Cuvinte cheie: Securitate, Strada Domnească, palat, Alexandru Doiciu, 

Gheorghe Cordali, arhitectură. 

 

 

SOME SHORT HISTORICAL DATA REGARDING THE EDIFICE FROM NO. 102, 
DOMNEASCĂ STREET, GALAŢI 

 

- Abstract - 

 

The building from no. 102, Domnească Street, Galaţi, imposing through 

its presence, but also having a certain discretion, conveyed by the sculpture of 

the facades, hides a still little investigated history. Nevertheless, the intent of 

the owner, to demolish the building, imposed the necessity to puruse some 
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archive investigations in order to acquire the required data that could prevent 

the demolition of the palace looking like edifice. 

Built along several stages, starting with the last two decades of the XIX-

th century and until the fourth decade of the XX-th century, the edifice 

belonged to some owners that brought a noticeable contribution to the history 

of the town. After 1950, the edifice from no. 102, Domnească Street, hosted 

one of the most feared institution of those days: the Security of the State. 

The present study represents the first step in bringing to the fore an 

edifice still little known. 

 

Keywords: Security, Domnească Street, Palace, Alexandru Doiciu, 

Gheorghe Cordali, Architecture. 

 
 

∗∗∗ 
 
În ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea, strada Domnească nu mai 

cunoaște modificări nici ca tramă, nici a funcţiunilor: comerţ, prestări servicii, 

alimentaţie publică, hoteluri de la Piaţa Regală (fostă La Răspântie) până la 

Biserica Greacă; locuinţe cu curţi și grădini de la Biserica Greacă până la capătul 
nordic, la Grădina Publică. 

La 1893, după aprobarea Regulamentul de alinieri și construcţiuni, orașul 

era împărţit în trei ocoale sau circumscripţii, iar construcţiile edificate trebuiau să 

fie din cărămidă, pe fundaţie de piatră sau beton, în ocolul I, clădirile din paiantă 

fiind permise doar în ocoalele secundare.1 Începe o perioadă în care se construiește 

mult. Locuinţele unifamiliale, construite în stil eclectic, se bucură de curţi 

generoase și grădini. Casele sunt din zidărie cu pereţi groşi de 60-70 cm, cu camere 
înalte, cu ferestre înalte, capabile să asigure iluminatul natural al saloanelor. 
Intrările în locuinţe erau monumentale. Frontoane triunghiulare, în arcuri în plin 
cintru, sprijinite de coloane cu capiteluri compozite, înfrumuseţau faţadele acestor 
clădiri. Corpurile principale, cele care asigurau funcţiunea de locuinţă ale 
proprietarilor se continuau cu anexele atribuite, pe de o parte, personalului de 
întreţinere, iar pe de altă parte, funcţiunilor gospodăreşti (adăpost pentru trăsuri- 
garaje mai  târziu, bucătării, spălătoare etc.). 

Zona cuprinsă între strada Zimbrului şi strada Vulturului nu suferă 
schimbări fundamentale, fiind dominată, în continuare,  de construcţiile 
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Pensionului Notre Damme de Sion, a cărui întindere era din strada Vulturului până 
aproape de strada Zimbrului. Vis-a-vis de pension, pe strada Domnească, comuna 
Galaţi cedase un teren care se întindea din str. Domnească până în str. Mihai 
Bravu, Ministerului de Război pentru a clădi localul Comandamentului corpului de 
armată.2 

Existau, probabil şi două proprietăţi ale căror clădiri se înscriau în stilul 
epocii, arhitectura fiind una eclectică cu elemente vernaculare. 

Planul orașului Galaţi de la 1897, marchează ca importante în această zonă 
doar Pensionul Notre Damme de Sion, precum şi proprietatea lui Plăvănescu, un 
proprietar important la acea vreme (Foto 1). 

În anul 1904, au început demersurile pentru construirea unei Catedrale 
episcopale în Galaţi. Deoarece Comandamentul corpului de armată nu a ridicat 

clădirea pe terenul cedat de comuna Galaţi, terenul a fost din nou cedat, de această 
dată de către Ministerul de Război, pentru construirea Catedralei ortodoxe.3 

Planul oraşului Galaţi de la 1908, lucrare aparţinând conductorului de 
lucrări publice George Atanasiu, evidenţiază în zona studiată, pe lângă Institutul 
Notre Damme de Sion şi Catedrala episcopală (Foto 2), aceasta din urmă având un 
amplasament mult spre nord faţă de locul real. 

Astăzi, în această zonă, pe strada Domnească, la nr. 102, între două 
monumente istorice, Catedrala ortodoxă ”Sf. Nicolae”, la nord, și Casa ”Bănică 

Grigorescu” la sud, se află un imobil care aparţine Universităţii ”Dunărea de Jos”, 
compus din două corpuri de clădire construite în stiluri arhitectonice diferite, în 
perioade diferite.  

Cercetarea documentelor de arhivă nu au relevat nici planuri ale clădirii, 
nici acte de proprietate ale imobilului studiat. A trebuit să ne rezumăm doar la 
documentele clădirilor învecinate, situaţiile proprietarilor şi a imobilelor din Galaţi, 
la ilustrate (cărţi poştale şi fotografii din diferite perioade), precum şi la lucrările 
apărute în decursul timpului, în cuprinsul cărora apar referinţe la imobilul studiat. 

La recensământul din 1908, Catedrala ortodoxă figura pe strada 
Domnească la 196-198 număr vechi, 130 număr nou, având ca vecini la nord pe 
Gheorghe Mavromati, iar la sud pe Gherasim Cordali, a cărui proprietate se afla la 
nr. vechi 194, nr. nou 128.4 Aceasta din urmă reprezintă imobilul pe care îl 
prezentăm în lucrarea de faţă. 

                                                                                                                                                    
1 Primăria Municipiului Galați, Galați- ambient citadin, coordonatori proiect Cristian 
Dragoș Căldăraru și Dan Basarab Nanu, Galați, 2007. 
2 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Galaţi, Fond Primăria Galaţi, Dosar 63/1904, f.2. 
3 Ibidem, f.4. 
4 Ibidem, Dosar 127/1908, f.15. 
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Un Dimitrie Cordali apare ca proprietar al mai multor case din Galaţii 
anului 1856, când Sfatul Orăşenesc alegea, pentru găzduirea comisarilor ce aveau 
să formeze Comisiunea Europeană a Dunării, casele lui D. Cordali, comisului 
Haralambie Macri, paharnicului Nicolae Cucule şi negustorului Marcu Thal.5 Un 
studiu aprofundat al documentelor de arhivă ar putea stabili dacă între Dimitrie 
Cordali din 1856 şi Gherasim Cordali din 1908 există vreo legătură de rudenie. 

Municipiul Galaţi cunoaşte o nouă renumerotare a imobilelor în anul 
1929.6 Imobilul studiat îşi schimbă numărul, numărul vechi 128, devine numărul 
nou 134.7   

În 1934, imobilul din str. Domnească, nr. 134, aparţinea lui Alexandru 
Doiciu, căci într-un act de înstrăinare a imobilului vecin, cel al inginerului 
Gheorghe E. Radu8, apare că acesta se învecina la nord cu proprietatea lui 
Alexandru Doiciu. De altfel, în anul 1930 dar şi în anul 1936, acelaşi Alexandru 
Doiciu figurează la aceeaşi adresă într-o listă a abonaţilor telefonici din oraşul 
Galaţi.9 

Lipsa unor documente clarificatoare ne îndeamnă să înaintăm supoziţia că 
imobilul a fost înstrăinat de către Gherasim Cordali lui Alexandru Doiciu, între anii 
1911-1929. 

Familia Doiciu era o familie înstărită din Galaţi, deţinând mai multe 
proprietăţi în Galaţi, Brăila10, Sinaia, Bucureşti11, Constanţa, o fabrică de cherestea 
în portul Galaţi, păduri, moşii în judeţul Covurlui, Cuca fiind una dintre ele. Şi tot 
de familia Doiciu este legat şi episodul sângeros, din martie 1907, întâmplat la 
Galaţi, când locuitorii din mahalalele Lozoveni şi Vadul Ungurului care munceau 
în dijmă pe moşia lui Anton Doiciu, nemulţumiţi de contractele de arendare 
încheiate cu acesta, au pornit către Prefectura Covurlui.12 Celor din Lozoveni şi 
Vadul Ungurului li s-au alăturat şi locuitorii din Bădălan, “oamenii din Bădălan 

                                                           
5 Ibidem, Dosar 49/1857, ff.1,2,5v. 
6 Ibidem, Dosarele 40,41,42,43,44/1929. 
7 Ibidem, Dosar 42/1929, f. 5. 
8 Act de schimb, autentificat la Tribunalul județului Covurlui, Secția I,  sub nr.5095 din 15 
decembrie 1942, document pus la dispoziție de către actualul proprietar al imobilului din 
str.Domnească, nr.100. 
9 Radu Volbură, Anuarul oraşului Galaţi şi al judeţului Covurlui, 1930-1931, „Dunărea”-
Institut de Arte Grafice, Brăila, Part.IV., p.1 şi Anuarul oraşului Galaţi şi al judeţului 
Covurlui, 1936-1938, p.8. 
10 Serviciul Judeţean al  Arhivelor Naţionale  Brăila, Fond Tribunalul Judeţului Brăila, 
Transcripţiuni, vol II, Registrul 50, nr. 330 / 6 iunie 1892.   
11 Monitorul Comunal al Primăriei Bucureşti, Anul XIX, Nr.10, 8 martie 1915. 
12 Adrian Pohrib, Din istoria Poliţiei române. Poliţia oraşului Galaţi între anii 1932 şi 
1949. Istoric şi documente, Editura Agaton, Galaţi, 2013, p.73. 
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care nu se duc la biserică şi vor să împartă averea boierilor”13 cum se vorbea prin 
oraş, în păturile sociale înalte. 

La 1881, Ilie Doiciu, tatăl lui Alexandru Doiciu, împreună cu G. Antachi, 
G. Cavalioti, toţi liberali, au creat „Liga progresului naţional” cu scopul de a 
„forma educaţiunea vieţii publice.”14 Prosperitatea şi poziţia socială l-au determinat 
pe Ilie Doiciu să candideze pentru Parlament, astfel încât apare în „Listele 
provisorii de eligibili la Senat” din anii 1882, 1884.”15 

Ilie Doiciu locuia în Galaţi, pe strada Domnească, la număr vechi 113, 
număr nou 73, imobil care, după decesul acestuia, a rămas moştenire celor doi fii ai 
săi, Anton şi Alexandru.16 Anton Doiciu figura, în acelaşi an, cu un imobil 
proprietate, lângă casa tatălui său.17 Anton era căsătorit cu o descendentă dintr-o 
familie veche boierească, Prăjescu18, fosta soţie a lui N. Krupeschi, „o femeie 
micuţă şi frumoasă, ca o statuetă de Tanagra”19, cu care a avut o fată, Pulcheria, 
zisă Chérica, născută în 1905.  

Probabil că din cauza obezităţii 20, Anton I. Doiciu a decedat în 1918, 
lăsându-i moştenire întreaga avere fiicei sale care „nu semăna cu maică-sa la 
înfăţişare, ci cu taică-său, era lălâie, pleoştită, diformă când ajunsese femeie.”21 
Pulcheria Doiciu avea să se căsătorească, în anul 1931, cu principele Dimitrie Gr. 
Sturdza. 

La momentul succesiunii, fiica fiind încă minoră, averea a fost administrată 
de către un consiliu de tutelă compus din mama ei şi de fratele lui Anton Doiciu, 
Alexandru, tot atât de bogat, de activ, de întreprinzător şi inteligent, proprietarul 
imobilului din str. Domnească, imobil care face obiectul studiului de faţă. 

Nu cunoaştem motivele pentru care Alexandru Doiciu vindea, la 24 martie 
1923, familiei inginerului Ioan Maco(n)i „o porţiune de teren cu tot aflător pe ea” 
din Galaţi, str. Domnească, nr. 134, teren în suprafaţă de 979 mp, care se megieşea 
„la nord cu Piaţa Catedralei”, iar la sud, sud-vest şi vest cu proprietatea lui 

                                                           
13 Gheorghe Jurgea- Negrileşti, Troica amintirilor sub patru regi, Editura Cartea 
Românească, Bucureşti, 2007. 
14 Paul Păltănea, op.cit., p.219. 
15 Monitorul Oficial al României, Nr.249, 9/21 februarie 1882 şi Nr., 88, 24 iulie/ 5 august 
1884. 
16 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Galaţi, Fond Primăria Galaţi, Dosar 106/1908, 
f.14 v. 
17 Ibidem. 
18 Mihai Sorin Rădulescu, Genealogii, Editura Albatros, Bucureşti, 1999, p.232. 
19 Crişan V. Muşeţeanu, Lumea copilăriei mele, Editura Alma, Galaţi, 2001, p.295. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem, p.296. 
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Alexandru Doiciu.22 Nu reiese din document ce anume se afla pe acel teren, dar 
credem că, dacă s-ar fi aflat o clădire,  aceasta ar fi fost menţionată. Acest teren 
este imobilul (teren şi construcţii) în care funcţionează astăzi Poliţia Municipiului 
Galaţi. 

După 1945, odată cu instaurarea unui nou regim politic, imobilul din strada 
Domnească, nr.134, serveşte atât ca locuinţă,  precum şi ca sediu al „Inspecţiei 
Energia”.23  

Mărturia unor locuitori în vârstă ai oraşului cum că în imobilul din str. 
Domnească, număr vechi 134,  actual 102, ar fi funcţionat, după 1950, Securitatea 
Statului, suscită o analiză amănunţită, mai ales că documentele, cu referire la acest 
aspect, sunt mai greu de cercetat, deocamdată. Într-un interviu al preotului Capotă, 
luat cu puţin timp ca acesta să treacă la cele veşnice, reiese că „[…] Securitatea era 
gard în gard cu catedrala[…] Am ieşit pe poarta catedralei şi am intrat imediat pe 
poarta Securităţii, pe care le despărţea un zid. Acolo când am intrat, ne-a dus în 
fund acolo şi m-a vârât într-o cameră[…]. Dar când am intrat în cameră am văzut 
că de jur-împrejurul pereţilor erau oameni care stăteau pe scaun cu faţa la perete. 
Cât am putut aşa am tras cu ochiul dar n-am văzut pe nimeni cunoscut.[…]”.24 Or’, 
imobilul care „era gard în gard cu catedrala”, era imobilul vândut de  Alexandru 
Doiciu în anul 1923, şi care, prin lotizare, căpătase numărul 136. În anul 1948, la 
imobilul învecinat, cel din str. Domnească, nr.136, figura, pe lângă persoane fizice, 
Siguranţa Statului.25 Totuşi, dacă se are în vedere că acest imobil se învecina la est 
cu imobilul de pe strada Mihai Bravu, număr vechi 9, aflat în administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne,26 existenţa unei unităţi aparţinând Ministerului 
Afacerilor Interne, în a cărui perimetru să fie inclusă,  pe lângă clădirile din str. 
Domnească, nr.136 şi Mihai Bravu, nr. 9, şi clădirea din strada Domnească, nr. 
134,  pare plauzibilă. 

La renumerotarea imobilelor din anul 1965, imobilul din str. Domnească 
(devenită, în 1948, Bulevardul Republicii) nr. 134, primește nr.102.27 

După anul 1970, când noul sediu al Securităţii din Ţiglina I a fost finalizat, 
imobilul din str. Republicii, nr.102, devine sediul Clubului Sportiv „Universitatea” 
(CSU) Galaţi. În anii 1990, a fost sediul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, iar 
după anul 2004, a găzduit Facultatea de Arte  din Galaţi. 

                                                           
22  Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Galaţi, Fond Tribunalul Covului, Secţiunea I, 
Acte autentice, vol.II , f.252. 
23 Ibidem, Fond Primăria Galaţi, Dosar 179/ 1948, f.111v. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Ordinul nr.586 / 28.02.1975 al ministrului de interne. 
27 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Galați, Fond Primăria Galați, Dosar 152/1965, 
fila 112. 
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Pe parcursul exploatării imobilului, acesta a suferit o serie de degradări 
cauzate de cutremurele din 1940, 1977, 1986, 1990, dar şi de dezinteresul 
manifestat de cei care l-au avut în administrare sau proprietate. 

În jurul anului 2009, imobilul ajuns în stare improprie de funcţionare, a fost 
evacuat. 

Abordând aspectul arhitectonic al imobilului din strada Domnească, 
nr.102, putem afirma că, deşi la prima vedere, pare un tot unitar, de fapt, acesta 
este alcătuit din trei corpuri de clădire ce au fost edificate în perioade diferite, unite 
între ele printr-un hol median. Susţinem această ipoteză datorită aspectului cornişei 
care, la corpul aflat spre Catedrala ortodoxă „Sf.Nicolae”, se continuă prin aticul ce 
ascunde acoperişul (specific arhitecturii de secol XIX, început de secol XX), în 
timp ce la celălalt corp, cel situat în partea sudică, acoperişul este evazat. O altă 
diferenţă constă în plastica faţadelor care, doar la o privire atentă, îţi dezvăluie 
diferenţele de abordare a ornamenticii. 

Imobilul din str. Domnească 102 are în plan o formă rectangulară, 
dezvoltându-se pe trei nivele demisol, parter şi etaj şi un pod locuibil, tip mansardă.  

Într-o fotografie efectuată în perioada primului război mondial (Foto 3), se 
poate observa în prim plan edificiul construit la 1911, de  inginerul Gheorghe E. 
Radu28, situat astăzi în str. Domnească, nr.100, în plan secund, un corp de clădire 
principal şi un alt corp în prelungirea primului - cele ale lui G. Cordali, iar în 
fundal Catedrala ortodoxă „Sf. Nicolae”. Probabil că această clădire, împreună cu 
atenansele în prelugire, este cea reprezentată şi în Planul oraşului Galaţi, datat 
cca.1885 (Foto 4). 

Faţada clădirii prezintă trei partiuri (Foto 5). Două dintre partiuri sunt 
dispuse simetric faţă de partiul central şi conţin, fiecare câte o fereastră de mari 
dimensiuni, încheiate în arce coborâte. Partiul central se detaşează prin cele două 
ferestre mai înalte decât ferestrele laterale, terminate în arc de cerc în plin cintru, cu 
ancadramente ample întrerupte. 

Registrul superior al partiului central ne relevă, sub atic, trei ferestre 
dreptunghiulare, de mici dimensiuni, folosite pentru iluminarea podului mansardat.  

În perioada interbelică sunt edificate încă două corpuri, la intervale pe care 
nu le putem preciza, însă cunoaştem ordinea construirii acestora. Primul corp 
edificat este cel aflat pe latura de sud a clădirii vechi, având un regim de înălţime 
demisol, parter, etaj.  

Noua clădire este mai impozantă şi mai bogat ornamentată. Dintr-o 
fotografie aeriană, din perioada interbelică (Foto 6) se observă nu numai 
monumentalitatea acesteia, ci şi dispunerea ei faţă de construcţia deja existentă.  

                                                           
28 Ibidem, Dosar 153/1911, f.56. 
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Toate golurile edificiului nou construit sunt conturate de ancadramente 
profilate, iar timpanele de zidărie sunt bogat ornamentate cu stucaturi. Incheierea 
orizontală de contur, sub streaşină, este puternic profilată şi tratată ornamental cu 
benzi orizontale. La acest corp, se observă dorinţa de redefinire identitară a 
arhitecturii naţionale, neoromâneşti, în care se caută valorificarea unor elemente 
structurale şi decorative preluate din arhitectura vernaculară românească (stâlpi), 
din arhitectura bisericească moldovenească şi muntenească (tipuri de acoperiş, 
paramenţi de zidărie, brâuri, ancadramente), din arhitectura brâncovenească 
(alternanţa de zidărie simplă cu ancadramente, parapeţi), precum şi a unor teme 
compoziţionale selectate din arhitectura zonală, care devin elemente de compoziţie 
specifice (tema turnului, a foişorului)29. Ele sunt puse în temă la scară 
monumentală, tipul de clădire solicitând acest lucru (Foto 7a,b). 

Pe faţada sudică a acestui corp de clădire era o intrare monumentală de tip 
romanic (se poate observa din fotografia aeriană), străjuită de colonete andosate, 
specifice stilului neoromânesc, ornamente care pot fi văzute şi astăzi. Această 
intrare a fost ulterior modificată ca simplu gol de fereastră. 

Între anii 1936-1937, un nou corp de clădire este edificat, de această dată 
pe partea de nord a vechii construcţii 30 (Foto 8). Era o clădire retrasă de la 
aliniamentul străzii, cu un regim de înăţime demisol, parter, etaj. Prin concepţia 
tehnică (adică prin încadrarea clădirii vechi cu două construcţii înalte), proiectantul 
a reuşit să asigure ritmicitate şi armonie întregului ansamblu. Coerenţă 
planimetrică şi structurală este dată prin jocul volumelor, a alternanţelor plin- gol, a 
materialelor folosite, astfel încât privită în ansamblu, edificiul are aspectul unui 
palat. 

La cercetarea la faţa locului nu au fost identificate inscripţii care să ne 
amintească de comanditar, arhitect, sau constructor. Acestea fie nu au existat, fie au 
fost şterse în urma modificărilor survenite ulterior asupra clădirii. 

Construcţia a suferit modificări arhitectonice, în perioada de după 1950. 
Aceste modificări sunt evidente prin compararea imaginilor de arhivă cu existentul. 
Au fost modificate o serie de goluri de uşi cu goluri pentru ferestre, au dispărut 
luminatoarele de pe acoperişul corpului central, etc. Pe latura de nord, corpul de 
clădire a fost alungit până la aliniamentul celorlalte corpuri. Andosarea acestui corp 
cu clădirea veche s-a efectuat, probabil, prin desfiinţări de zidărie interioară şi 
recompartimentări. 

De asemenea, corpul vechi de clădire a fost mărit în partea de est pentru 
realizarea holului median (Foto 9) care face legătura între corpul vechi şi corpul 

                                                           
29 Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi, Dosarul monumentului istoric Corp W (C1). 
30 „Ac ţiunea”, anul 8, nr.2230, din 6 noiembrie 1937. 
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sudic, acestea fiind de sine stătătoare, fără nicio legătură între ele, după cum reiese 
şi dintr-un plan al oraşului din perioada interbelică (Foto 10). 

Din punct de vedere structural, cele două corpuri sunt alcătuite din pereţi 
portanţi din zidărie de cărămidă cu grosimi variind între 50 şi 60 de cm la exterior 
şi 30 de cm la interior. Planşeele dintre nivele sunt din lemn, cu plafoane din şipci 
şi trestie, cu tencuieli cu mortar din var. 

Şarpanta acoperişului este din lemn cu învelitoare din tablă zincată. 
Fundaţiile sunt de tipul tălpi continue dispuse sub pereţi portanţi. 

Din str. Domnească, accesul se realizează prin holul de legătură dintre cele 
două corpuri de clădire. Holul este zona de faţadă cea mai bogat ornamentată. 
Organizarea interioară funcţională este specifică programului iniţial şi relativ uşor 
de refuncţionalizat. În încăperile corpului vechi, central, mai pot fi observate pe 
tavane stucaturi. Celelalte încăperi sunt lipsite de orice elemente decorative. 
Tâmplăria este din lemn pe căptuşeli, iar uşile exterioare au fost sculptate cu 
elemente decorative stilizate. 

Ferestrele de la demisol sunt protejate cu un grilaj decorativ din fier forjat 
(Foto 11). 

Construcţia a avut de suferit de pe urma cutremurelor. Cutremurele din anii 
1986 şi 1991 au amplificat defecţiunile existente şi au generat noi avarii. În anul 
1994, în urma unei expertize tehnice au fost recomandate luarea unor măsuri 
tehnice de consolidare la structură şi fundaţii. Nu se cunosc cauzele pentru care nu 
au fost luate măsurile respective. În 2003, s-a solicitat o nouă expertiză. Nici de 
această dată nu au fost aplicate măsurile care aveau ca rezultat asigurarea unei 
exploatări normale a construcţiei. Au început să apară, din ce în ce mai evident, 
fracturi deschise în zidărie, deplasări ale pereţilor şi ale plafoanelor, fără însă a 
pune în pericol clădirea. Un incendiu produs în iarna anului 2014, i-a afectat o 
parte din acoperiş şi interiorul corpului de clădire mai vechi. Clădirea a rămas însă 
în picioare, solicitând, astfel, proprietarilor găsirea soluţiilor pentru restaurarea şi 
revigorarea ei. 

Imobilul din str. Domnească, nr.102 (Foto 12), prin arhitectura sa, 
încadrându-se în tipicitatea străzii Domnească de la început de secol XX, nu numai 
ca arhitectură, ci şi prin faptul că este înconjurat de clădiri monumente istorice, a 
fost clasat ca monument istoric în anul 2014, clasare contestată, în temeiul Legii 
244 din 2001, republicată în 2006, privind protejarea monumentelor istorice, de 
către proprietarul imobilului, la Ministerul Culturii.  



  DANUBIUS XXXIV 228 

 
 

Foto 1. Extras din Planul oraşului Galaţi, 1897. 
 

 
 

Foto 2. Extras din Planul oraşului Galaţ,i 1908. 
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Foto 3. Clădirea existentă la 1916, între imobilul din str. Domnească, nr. actual 100 
şi Catedrală. 
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Foto 4. Extras din Planul oraşului Galaţi, cca. 1885.  
Amplasamentul actualei clădiri din str. Domnească, nr.102. 

 

 
 

Foto 5. Faţada corpului vechi al imobilului din str. Domnească, nr.102. 
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Foto 6. Fotografie aeriană, cca. 1930 cu clădirea din str. Domnească, actual nr.102. 

 

 
 

Foto 7a. Fereastră (detaliu). 
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Foto 7b. Fosta intrare (detaliu). 

 

 
Foto 8. Fotografie aeriană, cca. 1936 - 1937 cu clădirea de pe str. Domnească,  

nr. actual 102. 
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Foto 9. Corpul median de legătură. 
 

 
 

Foto 10. Extras din Planul oraşului Galaţi, perioada interbelică cu amplasamentul 
actualei clădiri din str. Domnească, nr. actual 102. 
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Foto 11. Fereastră subsol (detaliu). 
 

 
 

Foto 12. Clădirea din str. Domnească, nr.102, astăzi. 


