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SCURTĂ ISTORIE A UNUI MUZEU BUCUREŞTEAN. CASA-MUZEU
FURNICĂ-MINOVICI
SHORT HISTORY OF A MUSEUM FROM BUCHAREST. FURNICĂMINOVICI HOUSE-MUSEUM
- Abstract Among the museums of the capital of Romania, there is an architectural
monument of elevated uniqueness, both through its style and through the
refined execution of the details and authenticity of proportions – The Ing.
Dumitru Furnică-Minovici Old Western Art Museum.
Situated in Băneasa, a particularly picturesque zone of Bucharest, the
museum was founded by the one whose name it bears, and later donated to the
Romanian Academy, on 4-th of June 1945. Dumitru Furnică-Minovici (18971982) belonged to a family of eminent scholars, whose name is linked with
remarkable achievements in the scientific, cultural, and town planning fields.
Thus, one of his uncles, Dr. Mina Minovici, was the founder of the Romanian
school of forensic medicine and of the Medico-Legal Institute, corresponding
member of the French Academy, decorated with the Legion of Honour in the
rank of Commander. Another uncle, Dr. Nicolae Minovici, professor at the
Universities of Cluj and of Bucharest , is the founder of the Folk Art Museum
housed in the famous ,,villa with small bells”, of the Emergency Hospital, and of
the Ambulance Service of Bucharest. The family background influenced the
development of the young engineer, drawing him equally near to the useful and
to the beautiful.
Dumitru Furnică-Minovici graduated as a chemical engineer at Toulouse
and continued to specialize at the École du Petrole, in Paris. A trained engineer,
Dumitru Furnică-Minovici, was director of the foreign branches of the
Romanian „Creditul Minier” company, with headquarters in Vienna, a position
he held from 1927 until 1947. An inherited family passion made him extremely
receptive to the fine arts; he came in contact with them in the European
museums and art galleries he frequented. He kept in touch with outstanding
artistic personalities of his time and he was a friend of the sculptor Antoine


Academia Română, Muzeul de Artă Veche Apuseană Ing. Dumitru Furnică-Minovici
(kishinn@gmail.com).
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Bourdelle and of the painter Marcel Lenoire. Neither did he avoid the art
auctions held in his time, nor the antiquity shops. Thus, having started by
collecting ,,objects d`art”, he finished by building this house.
It was erected in the English gothic style of the Tudor period, with quietly
pointed arches and numerous superposed and adjacent windows, thus solving
the lighting of the interiors. Most of them are provided with XIII th – XXth
centuries stained glass window-panes, made in France, Austria, Germany and
Switzerland.
Keywords: history, Bucharest, art, house-museum, Furnică-Minovici.

Preambul
Ca viaţa unui om, o casă are un destin al ei. Un destin care, pe lângă
condiţionanta prezenţă a Timpului, poate fi şi la discreţia vremurilor, (metehnelor)
oamenilor. Oamenilor din exterior care, neputând ei înşişi să facă ceea ce a făcut
altcineva, încearcă să minimalizeze (cazul fericit) ori să anihileze, să anuleze sau să
distrugă (cazul nefericit, mult mai prezent în realitatea cultural-arhitectonică de
dinainte de 1989 a României), ceea ce altcineva a realizat, cu eforturi inimaginabile
uneori, financiare şi nu doar, şi care a şi lăsat societăţii ceea ce a realizat, spre
desfătare culturală şi estetică.
Destinul casei-muzeu a inginerului Dumitru Furnică-Minovici este un destin
aparte în peisajul cultural-arhitectonic al Bucureştiului postbelic şi comunist 1. Din
păcate pentru unele dintre casele importante ale unui alt Bucureşti, casa inginerului
Furnică-Minovici va avea un destin fericit, rămânând ceea ce fusese proiectată ab
initio să fie – o casă-muzeu care să adăpostească artefactele cumpărate de
colecţionar din diverse anticariate şi licitaţii de artă ale Europei interbelice, locuită şi
totodată deschisă spre vizitare publicului larg. Fără ultimatum-uri de nouă
sistematizare urbanistică, fără rechiziţionări sau relocări de piese, vila inginerului
Furnică-Minovici a avut o istorie a sa, cu siguranţă nu totdeauna fericită, dar, cu atât
mai importantă pentru peisajul cultural-arhitectonic al perioadei imediat postbelice
şi mai ales comuniste, perioadă în care tot ce era altfel ,,merita” să dispară, făcând
loc unui nou fără orizont, unui cenuşiu uniformizant, mulţumitor, care să anihileze
şi/sau înlăture insulele de arhitectură reală ale unei epoci considerate decadente.

1

După ani de zile în care am cercetat arhive spre documentarea istoriei acestei splendide
case-muzeu, este în curs de publicare monografia muzeului (O Istorie bucureşteană
recuperată. Casa-muzeu Furnică-Minovici), motiv pentru care, acum şi aici, voi vorbi doar
despre personalitatea ing. Dumitru Furnică-Minovici, cu scurte menţiuni şi despre cele 3 acte
de donaţie către Academia Română.
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Triumful reveriei: istoria unui colecţionar bucureştean
Cine este Dumitru Furnică-Minovici?
Născut la 14 decembrie 18972, Dumitru Furnică era fiul lui Zaharia Furnică,
negustor din Şcheii Braşovului3, şi al Elenei, născută Minovici4. Din căsătoria celor
doi, oficiată la 16 ianuarie 1892 şi încheiată în virtutea unui contract de căsătorie 5,
va mai rezulta încă un copil, Sofia 6, măritată ulterior cu avocatul şi cunoscutul om
politic Constantin (Titel) Petrescu.
Dintr-o Autobiografie (justificativă, dat fiind noul context politico-social,
însemnările fiind datate 13.XII.`9487), propabil susţinută în cadrul Academiei,
rezultă că tatăl său, Zaharia Furnică, născut în 1853, fiu de ţăran din Şcheii
Braşovului, după ce a urmat 4 clase comerciale în Braşov, ,,a trecut în vechiul
Regat, aşa cum au făcut mulţi tineri români din veche Monarhie Habsburgică”. La
început, Zaharia Furnică şi-a câştigat existenţa ca băiat de prăvălie în Ploieşti, după
un timp stabilindu-se în Bucureşti. Treptat, graţie însuşirilor, cunoştinţelor
acumulate şi hărniciei sale, a devenit contabil şi funcţionar la diferite mici
întreprinderi din capitală8.

2

Certificat de naştere, seria N.I., nr. 0280381 (eliberat la 18 decembrie 1897, cu nr. 51503),
naşterea inginerului D. Furnică-Minovici, ,,în oraşul Bucureşti, la casa părinţilor din strada
Rahovei, nr. 47, fiul Dlui zaharia Furnică de ani 39, de profesie Comersant şi a Dnei Elena,
năs. Minovici, de 28 de ani, de profesie Menageră”, fiind trecută în Registrul Stării Civile la
no. 8590, anul 1897, luna decembre, ziua 15.
3
Acesta era născut, cf. ,,matriculei botezaţilor a comunei bisericeşti Greco-orientale de la
biserica Sf. Nicolae din Braşov, Şcheiu”, la 21 noembrie 1858; cf. Extractului din registrul
actelor de Morţi pe anul 1929, no. 2065, august 29, ,,A încetat din viaţă la casa din strada
Lacului no. 11 şi adus la Institutul Medico-Legal, Zaharia Furnică, în etate de 72 de ani,
rentier, născut în comuna Braşov, căsătorit cu Dna Elena născută Minovici. Moartea a fost
verificată de dl Medic Minovici care a eliberat certificatul no 2923 din 29 august 1929”,
diagnosticul pus de medical legist fiind ,,Slăbiciunea bătrâneţelor’.
4
Născută la 1870 în Râmnicu sărat, ca fiica lui Ştefan şi Sofia Minovici, aceasta va deceda în
28 iulie 1940.
5
PMB, Sectorul Galben, Oficiul de Stare Civilă; extras din Registrul de Căsătorie pe anul
1892, nr. 41, din 16.01.1892.
6
Cf. Buletinului de nascere no 5859 eliberat de Primăria Comunei Bucuresci, Sofia Furnică
era născută la 5 octombrie 1894, str. Bibescu-Vodă, No. 9.
7
Document aflat în arhiva Muzeului de Artă Veche Apuseană Ing. Dumitru FurnicăMinovici.
8
[…]Om muncitor şi cinstit, dar şi modest, a muncit o viaţă întreagă din greu pentru a-şi
putea susţine familia: în casa noastră nu se putea spune că era belşug, ci mai mult greutăţi
şi lipsuri. El a lucrat până la sfârşitul vieţii sale, 71 de ani, şi în urma sa nu a lăsat decât o
căsuţă modestă în care locuiam, în str. Lacului, no. 13.
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Mama sa, născută Elena Minovici în 18689, căsătorită Furnică la 14 ianuarie
1892 , era fiica lui Ştefan Minovici, funcţionar din Râmnicu Sărat, care a murit la
vârsta de 45 de ani, lăsând-o văduvă pe soţia sa, Sofia, cu 14 copii 11. Despre acest
episod, în sus-amintita Autobiografie, ing. Dumitru Furnică-Minovici scria:
10

[....] Cu abnegaţie şi mari sacrificii, ea şi-a crescut copiii, dându-i la
carte. Cel mai mare dintre băeţi, în liceu fiind, se întreţinea ca pedagog,
apoi devenind preparator la Liceul Sf. Sava, a dat posibilitatea de-a lua
la şcoală pe al doilea frate, apoi treptat, pe măsură ce primul înainta şi
ajungea student la Medicină, ceilalţi mai mici deveneau la rândul lor
pedagogi ori reparatori, suplinitori ori profesori de liceu.
Nici mama sa, Elena Minovici, căsătorită Furnică, nu a fost bogată, la
căsătorie, conform actului dotal încheiat la 14 ianuarie 1892, primind: ,,I) Jumătate
în plină proprietate din întregul meu imobil cu locul lui situat în Brăila, Str.
Belvedere, destinat pentru magasii de producte, liber de orice sarcine sau
împrejurări propitoare, care imobil îl stăpânesc în baza actului dotal legalizat de
Judecătoria Comercială din Brăila la Nr.4 din 20 aprilie 1854. Ginerele meu,
Zaharia Z. Furnică va dispune singur în mod absolut de această parte de imobil ce-i
constitui dotă, având dreptul a-l vinde la orice epocă către oricare persoană şi pe
orice preţ îi va conveni d-sale, care preţ îl va primi în mâinile d-sale şi va dispune

9

În arhiva Muzeului de Artă Veche Apuseană ,,Ing. Dumitru Furnică-Minovici” se află o
scrisoare, datată Brăila 16 mai 1969, scrisoare în care expeditorul, Lucian Enescu, Str.
Republicii 114, Brăila, ca urmare a unei vizite la muzeul inginerului Furnică-Minovici, îi
dădea acestuia o serie de informaţii despre bunicul inginerului, dar şi despre fraţii acestuia,
informaţiile oferite fiind culese din diferite surse locale (Arhivele Statului, din diferite
monografii sau tratate de istorie etc.), cu o schiţă a arborelui genealogic pornind de la primul
Minovici venit în Ţara Românească.
10
Actul a fost autentificat de Tribunalul Ilfov, Secţia Notariat, sub nr. de ordine 27211,
Dosar nr. 5/92, ,,în faţa lui I. Stambulescu, judecător la Tribunalul Ilfov, secţia Notariat, şi
I.I. Petrescu, grefier”.
11
Referitor la bunicul din partea mamei, Ştefan Minovici, se ştie că în 1854 se însoară (a
doua oară) cu Sofiţa Haliu, o fată dintr-o veche familie brăileană. Acest Ştefan Minovici,
trecut în registrul de naşteri al Brăilei din 1858, iulie 30, la naşterea fiului său Mina, ca
arendaş, era frate cu Petrache, Ioniţă şi Dimitrie. Ioniţă şi Dimitrie Minovici, stabiliţi la
Craiova, dar, pendulând între Craiova, Sibiu, Viena, după cum îi purtau trebuinţele diverse
ale negustoriei lor (importau şi/sau exportau lână, sare, cordovane, fier etc.), erau, la
începutul secolului XIX, negustori recunoscuţi în Ţara Românească şi Transilvania, având
legături comerciale de tip modern, nu doar cu celebra Casă de Comerţ Hagi Constantin (şi
Zenobie) Pop din Sibiu, ci şi poliţe bancare (depuneri) la Viena, din care puteau plăti oricând
pentru marfa importată sau exportată. Pentru detalii, vezi C. Avram et alii, Istoria comerţului
în Sud-Vestul României, Sec. VIII-XX, Editura de Sud, Craiova, 1999, pp. 206-210.
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de dânsul oricum va voi. II) Trusoul complet (compus), consistând din lingerie,
bijuterii şi imobile evaluate lei trei mii”12.
Şcoala primară o va face la ,,Silvestru”, între 1904-1908, iar liceul la
,,Gheorghe Lazăr” (1908-1916, 8 clase13). Încorporat în 191614, va fi eliberat din
armată în 191915. Între 1919-1924, cu sprijinul moral şi financiar al unchiului său
Nicolae Minovici, va urma cursurile Institutului de Chimie de la Toulouse16,
frecventând totodată şi cursurile prestigioasei L`École du Petrol de la Paris17,
urmând apoi perioadele de practică de specialitate în Austria (şisturi bituminoase) şi
Germania (feldspaţi, covoare asfaltice, la fabrica Friederich Bayer din Köln):
[...]cu destule privaţiuni, datorită modestei sume ce primeam, am obţinut
totuşi diploma de inginer, absolvind şi cursuri de istoria artelor.18
Această perioadă petrecută în Franţa este una extrem de fertilă pentru ing.
Dumitru Furnică, sub toate aspectele. Frecventează cursurile unor institute
prestigioase cu profil petrochimic, vizitează muzee, anticariate, colecţii private de
artă, intră în contact nemijlocit cu artişti de prim rang (Marcel Lenoir 19, Antoine
12

Actul dotal original, cel cu No. 27/211/892, va fi copiat şi legalizat la No. 228, din 29
ianuarie 1943, la cererea familiei (Ing. Dumitru Furnică-Minovici şi Sofia Petrescu), prin
intermediul avocatului Pătru N. Constantin.
13
Într-o încercare de Prefaţă la o încercare de catalog a muzeului (Oana Cojocaru-Oprea,
Muzeul de Artă Apuseană Dumitru Minovici, Editura Victor B Victor, Bucureşti, 2007),
istoricul prefaţator, A. Majuru, scrie în mod eronat că inginerul Dumitru Furnică-Minovici ar
fi făcut studiile liceale la ,,Sf. Sava”. Simpla studiere a documentelor de arhivă restabileşte
adevărul.
14
Între 24.01.1916-24.05.1916 va fi militar în termen, fiind apoi detaşat cu serviciul militar
la Societatea de Salvare din Bucureşti, cum rezultă dintr-un Bilet de Liberă Circulaţie, emis
în 18 Octomvrie 1916, în care se stipulează că ,,Sergentul Furnică Z. Dumitru din regimental
CAV, detaşat cu serviciul militar la Societatea de Salvare din Bucureşti, are voie a circula în
oraş, la orice oră din zi şi noapte, atât cu trăsurile Ambulanţe, cât şi pe jos, în tot timpul
fiind în interes de serviciu”, acest bilet fiind semnat, pe lângă Comandantul Pieţei Iaşi,
căpitan Jugurea, şi de Directorul Societăţii de Salvare, medic-căpitan, Dr. Nicolae Minovici.
15
Gradul de caporal, Nr. Matricol 1827.
16
Fondat în 1906 de Paul Sabatier, Institutul de Chimie va fi ulterior transformat, prin
decretul din 30 martie 1953, în École Nationale Supérieure du Chimie.
17
Aceste studii din Franţa îi vor fi echivalate de către Universitatea din Bucureşti, cf.
Deciziei Nr. 32/7 Fevr. 1934: ,,Noi, Decanul Facultăţii de Ştiinţe din Bucureşti, având în
vedereprocesul verbal al comisiunei de cercetare, equivalăm diplomele de inginer chemist a
Universităţii din Toulouse şi a Institutului de Petrol a Universităţii din Strassbourg
(menţiunea Chimie şi Exploatare), ambele diplome fiind considerate ca făcând una singură,
cu diploma de Inginer Chimist Industrial dela Facultate”.
18
Din Autobiografia citată supra.
19
Artist cu care, întors în ţară, va avea o bogată corespondenţă, inedită deocamdată, aflată de
asemenea în arhiva Muzeului de Artă Veche Apuseană ,,Ing. Dumitru Furnică-Minovici”.
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Bourdelle) care, dincolo de iniţierea în artă, îi permit şi să îşi exerseze talentele
artistice20. Că această etapă a vieţii sale este una plină, încununată de succese, o
dovedeşte, o dată în plus, o notă de subsol din sus-menţionata Autobiografie, în care
ing. Dumitru Furnică-Minovici scria: ,,Satisfăcut de rezultatele muncei mele, Dr. N.
Minovici, unchiul meu, şi-a exprimat dorinţa de a-i purta numele, el nefiind
însurat”. Acest deziderat al unchiului său va căpăta formă câţiva ani mai târziu, în
urma unei acţiuni în justiţie inginerul Dumitru Furnică devenind Dumitru FurnicăMinovici21. De altfel, relaţiile sale cu unchiul Nicolae Minovici, sunt din cele mai
apropiate, după cum o dovedesc câteva scrisori pe care unchiul le trimite nepotului
său.22
Întors în ţară în 1924, până în 1927 va fi angajat, ca inginer, de Societatea
Petrolieră Cometa, activitatea sa desfăşurându-se exclusiv la Moreni. Despre acea
perioadă vorbea în termeni simpli:
[...]Primii 3 ani, pot spune, că i-am dus în mare lipsă. Salariul nu-mi
era suficient să mă întreţin, refuzând orice ajutor de la părinţi; trăiam
într-o colibă (în pădure la Moreni), cu pământ pe jos şi cu o sobă cu
plită fără uşă, mâncând cu muncitorii în cârciumi. Totuşi, nu am

20

În arhiva muzeului există două fotografii, din perioada 1921-1924, în care inginerul
Furnică-Minovici este surprins în timp ce picta în atelierul parizian al lui Marcel Lenoir.
21
Monitorul Oficial Nr. 261, din 22 Noemvrie 1928, capitolul ,,Anunţuri Judiciare de interes
general”, p. 9752. Pentru facilitare, iată textul: ,,Consiliul de Miniştri, în şedinţa sa dela 11
Octomvrie 1928, Luând în deliberare referatul d-lui ministru al justiţiei cu Nr. 84.877 din
1928, prvitor la cererea făcută de d.inginer Dumitru Furnică, de a fi autorizat să adauge la
numele său patronimic de Furnică, pe acela de Minovici, spre a se numi Dumitru FurnicăMinovici; Văzând că s-au făcut cercetările prevăzute de art. 8, alin. II din legea numelui
asupra temeiurilor acestei cereri, precum şi publicaţiunile necesare şi că nici o opoziţiune
nu s-a primit contra cererii de adăugire de nume patronimic al d-lui inginer Dumitru
Furnică, Consiliul, în temeiul art. 12 din lege, admite ca d. inginer Dumitru Furnică să
adauge la numele său patronimic de Furnică pe acela de Minovici. Această deciziune se va
publica în Monitorul Oficial. D. inginer Dumitru Furnică are dreptul, în virtutea art. 15 din
legea asupra numelui, de a cere ofiţerului stării civile rectificarea actelor sale de stare
civilă, după care d-sa va purta numai noul nume patronimic”. Comisia de creditare a noului
nume patronimic era fost alcătuită din: Vintilă I. Brătianu, Dr. C. Angelescu, I.G. Duca, Ctin Argetoianu, Al. Lapedatu, I. Inculeţ, Stelian Popescu, I. Nistor, C.D. Dimitriu, L. Mrazec.
22
Iată cuprinsul uneia dintre aceste scrisori: ,,Dragă Bobby, am ajuns sănătos şi voios la
Viena la ora 4 ½. Hofman e un şofeur exelent, un tipicar a careului drumurilor, făcând
mereu observaţie pe drum celor ce se abăteau. Poate că avea şi dreptate, căci m-a adus cu
80-85 pe oră. Maşina e foarte bună şi comodă. N-a avut nici o pană până azi. Sâmbătă la
ora 10 plec spre Pesta. Profit de ocazie de aţi reînoi mulţumirile şi recunoştinţa mea pentru
tot sacrificiul şi devotamentul ce mi l-ai arătat şi rămân pe veci recunoscător. Al tău devotat
şi plin de dragoste pentru nepot, Dr. N. Minovici”.
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regretat acele timpuri, care m-au făcut să vin în contact direct cu
muncitorii şi să le cunosc greutăţile. 23
În 1927 va fi angajat de SAR CreMin24, întâi ca inginer (timp de 2 ani), apoi
în cadrul Serviciului Administrativ-Comercial al acestei societăţi (Subdirector
General, 18 ani), de unde va fi destituit, în condiţiile etatizării, în 1947 25. Din 1934,
a fost delegat ca director al filialei de la Viena a SAR CreMin, fiind numit apoi
director şi la filialele din Roma, Paris, Rotterdam. Activitatea sa în cadrul acestei
societăţi petroliere eminamente româneşti, va fi una extrem de bogată şi de
fructuoasă, după cum o dovedesc unele acte oficiale emise de Cabinetul
Preşedintelui acestei Societăţi imediat după 1945, în contextul amplelor epurări
organizate de noua putere. Astfel, într-o dare de seamă, suculentă din perspectiva
detaliilor istorice relatate, motiv pentru care citez in extenso respectivul document,
C. Stoicescu, directorul Societăţii, scria26:
[...] Dl. Ing. D. Furnică-Minovici este funcţionarul societăţii noastre încă
din 1 Martie 1927. D-sa, după ce a fost timp de peste 2 ani, directorul
Rafinăriei noastre de uleiuri de la Orşova şi după ce a activat şi ca trimes
al societăţei noastre în străinătate - Iugoslavia, Bulgaria, Ungaria şi
Austria, pentru a comercializa produsele noastre, a fost numit în anul 1929
director al serviciului Comercial. În această calitate a activat până în
1934, când a fost numit director al Filialei noastre din Austria, filială ce
poseda 2 rafinării de prelucrare ţiţei şi de uleiuri, şi o întinsă reţea de
pompe şi depozite. După anexarea Austriei la Germania, pe baza
23

Din sus-amintita Autobiografie.
Societatea Anonimă Română Creditul Minier şi Petrolier pentru Desvoltarea Industriei
Miniere, Bucureşti, B-dul. I.C. Brătianu, No. 16. Mai cuprindea: UZINELE DE FIER ŞI
DOMENIILE DIN ,,REŞIŢA” S.A, Bucureşti III, Str. Vasile Alecsandri No.4, Adresa
Telegrafică ,,REŞIŢANINA”, Tel. No.1.30.30; ANGROFIER. S.A.R. Pentru Comerţul fierului
şi al metalelor, IMPORT-EXPORT, Bucureşti, Str. Romulus, No. 11; ,,LONEA” Societate
Anonimă Română pentru Exploatarea Minelor de Cărbuni, Bucureşti III, Str. Anastase
Simu, Nr. 6, tel. 3.93.89, societăţi de la care ing. Dumitru Furnică-Minovici primea
Indemnizaţii brutto şi/sau Tantieme brutto pentru munca prestată în calitate de Sub-director
General al S.A.R. CreMin şi care, după disponibilizarea sa şi instaurarea noului regim
comunisto-sovietic, vor constitui prilejul unor multiple şi insistente retroimpuneri fiscale, cu
citaţii, amenzi, dobânzi…
25
Conform unei Adeverinţe (nr. 15981/31 iulie 1956) solicitate de ing. Dumitru FurnicăMinovici Ministerului Industriei Petrolului, Direcţia Generală a Petrolului (Întrprindere de
Stat) ,,pentru a-i servi la vechimea în câmpul muncii”, angajat de SAR CreMin la 1 martie
1927, ing. va fi destituit din cadrul acestei societăţi, care va fuziona ulterior, evident impus,
cu societatea Sovrompetrol, la data de 8 august 1947.
26
Acest document, împreună cu alte două scrisori adresate personal de C. Stoicescu
inginerului Furnică-Minovici, se află în arhiva Muzeului.
24
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raporturilor şi expunerilor pe cari ni le-a făcut asupra situaţiei noui create
în care se găseşte Societatea nostră din Viena, în urma acestui act,
Consiliul a hotărât vinderea organizaţiei de detaliu şi a acţiunilor ce
aveam la Rafineria Körneuburg şi limitarea activităţei noastre la vânzări
en gros – când va fi posibil, din depozitul dunărean Deggendorf.
Deasemeni D-sa a lichidat şi filiala noastră din Berlin, mutând sediul
societăţei noastre la Viena. După efectuarea acestor probleme făcute de
D-sa în condiţiunile cele mai satisfăcătoare pentru societatea noastră, Dl.
Ing. D. Furnică-Minovici a fost numit în Centrală, director al
Departamentului Filialelor din străinătate, şi anume: Crédit Minier
Franco-Roumain, Paris, capital 35.000.000 frs.; Nile Oil Co. Alexandria,
Egipt; Petroleum Associatie (Rotterdam, Olanda); Azienda Petroli Italo
Romena, Roma, capital 10.000.000 Lire; Creditul Minier G.m.b.H.,
Viena; Creditul Minier A.G., Berlin; UNION Spoleonost pro obchod
mineralnimi olejisro, Praha, Cehoslovacia, iar apoi membru în Consiliile
de Administraţie ale acestora. Pentru o bună administrare a acestor
societăţi, era util ca Dl. Ing. D. Furnică-Minovici să se deplaseze în ţările
respective pentru a da directivele noastre filialelor, lucru pe care îl făcea
de atâtea ori decât găsea că aceasta este necesar. De la începutul
răsboiului mondial, din cauza dificultăţilor de a călători şi de a obţine
vizele, deplasările au fost, cu timpul şi spre regretul nostru, mult reduse.
Din Septembrie 1939 şi până în primăvara anului 1940, D-sa a stat în
Franţa, unde a condus efectiv Societatea, directorii fiind unul bolnav timp
de luni de zile, celalt mobilizat în ţară. În urmă a fost scurt timp în Italia
unde îl reclamau interesele filialei noastre din Roma şi de unde s-a întors
în ţară. Întretimp, răsboiul continuând, relaţiile cu filialele noastre au
devenit tot mai reduse. Nu se mai putea avea legături telefonice,
corespondenţa încet, încet a fost redusă şi ea, iar conţinutul ei foarte
limitat, din cauza censurei din ţările respective, care era foarte severă.
Dirijarea pe această bază a societăţilor noastre din străinătate a fost
aproape imposibilă de executat de aci din ţară. Pe de altă parte, din cauza
răsboiului, probleme foarte importante privind existenţa societăţilor, altele
de ordin administrativ a personalului românesc din filiale, se punea foarte
acut. A fost imposibil, timp de 3 ani, să obţinem o autorizaţie de călătorie,
pentru directorul nostru, pentru a putea merge în Franţa şi Olanda unde
prezenţa sa era imperios cerută. După nenumărate refusuri, Consulatul
German din Bucureşti ne-a sfătuit ca Directorul nostru să meargă personal
la Berlin unde, în baza explicaţiilor documentate ce le va da acolo, arătând
motivele imperioase care determină societatea noastră de a solicita viza
pentru D-sa, sprijinită şi pe o notă a numitei autorităţi, să încerce
obţinerea vizei. Abia în Decembrie 1944 a putut obţine această
autorizaţie, când s-a deplasat la Rotterdam şi Paris, călătoria durând o
lună. În luna Ianuarie 1945, la cererea noastră, s-a deplasat pentru 3
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săptămâni în Elveţia, dată dela care – faţă de evenimentele care s-au
precipitat în timpul din urmă – orice deplasare a fost amânată, D-sa
lucrând în Direcţia Generală. Dl. Ing. D. Furnică-Minovici şi-a îndeplinit
întotdeauna însărcinările ce a primit în decursul celor peste 18 ani de
activitate, în funcţiuni de conducere şi răspundere, adesea foarte dificile şi
delicate, cu deosebită pricepere şi tact, apărând interesele societăţei
noastre, atât în ţară cât şi în străinătate cu hotărâre şi demnitate.
În 1940, într-un context politic şi ideologic mai mult decât tulbure27, la
rugămintea unchiului său, deja celebrul dr. N. Minovici 28, acceptă titlul de
conducător onorific al Muzeului de Artă Populară ,,Dr. Nicolae Minovici”, titlu
purtat de inginer până la moartea sa, în 1982. Căsătorit cu Silvia-Mihaela Georgescu
la 5 februarie 1945 29, va divorţa, la cererea acesteia, anul următor 30, recăsătorindu-se
în 1952, la raionul ,,I.V.Stalin” (actualmente Sectorul 1), cu Ligia Viorica
Rădulescu-Tudoran.
La 1 octombrie 1948, proaspăt disponibilizat de la SAR CreMin (8 august
1947)31, în condiţiile ,,noii orânduiri socialiste”, va urma câteva luni cursurile Şcolii
de muzeografie32, devenind specialist conservator al propriului muzeu, Muzeul de
27

Astfel, potrivit unui Certificat (no. 659/11 Aprilie 1941), eliberat de Primăria Municipiului
Bucureşti, Palatul Comunal, Piaţa Amzei, Serviciul Certificatelor (semnat de Ajutor-Primar
T. Diaconeasa), ,,se certifică de noi că Dl. Dumitru Z. Furnică-Minovici, de profesiune
inginer, domiciliat în acest oraş, strada Dorobanţi, Nr. 44-46, este de naţionalitate şi origină
etnică română. Acest certificat va servi pentru justificare în faţa autorităţilor”.
28
Vezi T. Arghezi, Profesorul Niculae Minovici: un drac şi jumătate, în Bilete de papagal,
Sâmbătă, 10 noembrie 1928, no. 237.
29
Actul nr. 207/5 februarie 1945, eliberat de Primăria Municipiului Bucureşti, Sectorul
Galben, Oficiul Central de Stare Civilă, consfinţea căsătoria dintre ,,Dumitru FurnicăMinovici, 27 ani, inginer, religie ortodoxă, domiciliat în Bucureşti, str. Dr. Minovici 3 cu
Silvia-Mihaela Georgescu, 41 ani, casnică, ortodoxă, domiciliată în Bucureşti, strada Tirana
nr 9, născută la Turnu Severin, Mehedinţi la 20 iunie 1903”, martori fiind Const. Titel
Petrescu, avocat, Bucureşti, str. Brezoianu 29 şi Sorel Rădulescu, Bucureşti, str. Zoe 4, cu
menţiunea ,,Nu s` încheiat conveţiune matrimonială”…
30
Prin ,,sentinţa de divorţ no. 40 din 19 Januarie 1946 a Trib. Ilfov Secţia IIIa c.c.
pronunţate în favoarea soţului”, aceasta fiind înregistrată sub nr. 148/1946, luna marte, ziua
15.
31
Adresa nr. 19345 din 8 august 1947: ,,În baza Jurnalului Consiliului de Miniştri nr. 834
publicat în Monitorul Oficial nr.137 din 12 Julie a.c. şi conform hotărârii Comisiei II-a
pentru repartizarea raţională a forţelor de muncă, transmisă nouă cu scrisoarea nr. 3795
din 7.8.1947, vă facem cunoscut că aţi fost declarat disponibil. În termen de 48 de ore
sunteţi obligat a preda Societăţii actele pe care le posedaţi, cât şi orice lucrări în curs, Dlui
M. Arţăreanu. Drepturile dvs. sunt cele prevăzute de art. 17 din Jurnalul Consiliului de
Miniştri Nr. 834/1947. Cu stimă, CREDITUL MINIER, Societate anonimă Română pentru
Desvoltarea Industriei Miniere”.
32
Această Şcoală Superioară de Muzeografie, era o şcoală-alternativă iniţiată de acad.
George Oprescu pentru colecţionarii de artă, îndeosebi bucureşteni, care riscau să îşi piardă
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Artă Feudală Ing. Dumitru Furnică-Minovici, pe care îl va păstori, cu destulă
greutate dat fiind noul macrocontext politic, cultural, social, dar, cu infinită dragoste,
până în 22 aprilie 1982, când a trecut dincolo33.
Donaţiile
Pe urmele unchiului său, dr. N. Minovici, care constituise un muzeu - Muzeul de
Artă Populară Dr. N. Minovici, donat ulterior (1937) unei instituţii publice, respectiv
Primăriei Municipiului Bucureşti, casa şi colecţia ing. Furnică-Minovici vor fi
donate Academiei Române în urma a trei acte succesive. Este o alegere personală,
benevolă, cum sunt şi altele în această epocă. Potrivit unor însemnări personale,
prima donaţie făcută de inginerul Dumitru Furnică-Minovici este înaintată de acesta
Academiei Române la 30 noiembrie 1944 34, fiind acceptată la 13 decembrie acelaşi
an35. Actul de donaţie propriu-zis, cu listele aferente de piese donate, va fi
autentificat la 4 iunie 194536. În acest prim act de donaţie se stipula, printre altele:
Subscrisul Ing. Dumitru Furnică-Minovici, domiciliat în Bucureşti, str. Dr. N.
Minovici, No. 3, declar că dăruesc, în mod irevocabil, Academiei Române
imobilul meu situat în Bucureşti, str. Dr. N. Minovici, No.3, împreună cu toate
colecţiile de artă, chiar donate diferitelor instituţii ale noului stat, doar pentru că nu aveau
,,studii de specialitate”. Aceste cursuri erau plătite, cum altfel?!, de fiecare cursant în parte:
prin chitanţa nr. 27/29.XI.1947, ,,Dl. Dimitrie Minovici a achitat taxa de înscriere pt. anul
şcolar 1947/48”, la 5.II.1948, prin chitanţa nr. 83, Dl. D. Minovici plătea ,,una mie lei, taxe
de prezenţe la Şc. Superioară de muzeografie”.
33
Mort de ,,Insuficienţă cardiacă acută şi Tumoară de cec” (cf. Certificatului de
Îmbălsămare nr. 52/23.IV-a 1982 eliberat de Spitalul ,,Dr. I. Cantacuzino”), ing. Dumitru
Furnică-Minovici va fi înmormântat la cimitirul Bellu (Fig. 34 A, locul 21, în suprafaţă totală
de 8,5 mp; cotă deţinută conform actului de concesiune 7528/977, eliberat de Secţia
Cimitirelor şi Crematoriului Uman Bucureşti, tariful concesiunii - 19.200 lei), piatra funerară
fiind executată şi semnată de cunoscuta artistă Cecilia Stork.
34
Această scrisoare din 30 Noembrie 1944, va fi înregistrată de Academia Română sub No.
3402/30 Noembrie `944.
35
La 19 Decemvrie 1944, Academia Română trimitea ,,Domniei-Sale, Domnului Inginer
D.F. Minovici – Creditul Minier, Loco”, următoarea scrisoare: ,,Referindu-ne la scrisoarea
Dv. înregistrată la No. 3042 din 30 Noemvrie 1944, avem onoarea a vă adduce la cunoştinţă
că Delegaţiunea Academiei Române în şedinţa dela 13 Decemvrie a.c. a decis să accepte în
principiu donaţiunea casei Dv., din Bucureşti, str. Dr. N. Minovici, No.3, destinată unui
museu de artă veche aplicată.Ce priveşte condiţiunile actului de donaţie, ele urmează să mai
fie discutate de Dv. cu membrii Delagaţiunii Academiei Române, pentru a putea fi prezentate
plenului Academiei în sesiunea generală din Mai 1945, spre ratificare. Primiţi, vă rugăm,
expresiunea deosebitei noastre consideraţiuni”. Semna, Secretarul General al Academiei,
Al. Lapedatu.
36
Tribunalul Ilfov, Secţia Notariat, Proces verbal No. 28207/4 Junie 1945.
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lucrurile ce se găsesc trecute în alăturatul inventar, care face parte integrantă din
prezentul act, în condiţiunile ce urmează:
Casa, astfel cum este amenajată o voiu deschide şi va servi încă de acum,
drept muzeu de artă veche aplicată, cu denumirea Academia Română, Muzeul
Ing. D. F. Minovici.
Această casă este vecină cu Muzeul de artă naţională Profesor Dr. Minovici,
care este vizitată de zeci de cercetători, în special în zilele de sărbătoare, înţeleg
să servească drept muzeu chiar de acum pentru a putea îndruma şi supraveghia
modul în care va funcţiona acest aşezământ, după cum a făcut şi unchiul meu,
Prof. Dr. N. Minovici – pentru a păstra o tradiţie de fapte cu un înalt stil de
înţelegere şi dăruire pentru propăşirea culturii şi civilizaţiei în slujba
colectivităţii. Zilele şi orele de acces ale publicului vor fi fixate de mine sau
administratorii custozi prevăzuţi în acest act, în înţelegere cu Academia
Română.
Acest prim act de donaţie al ing. D. Furnică-Minovici va fi acceptat, de facto et
de iure, la 11 iunie 1946, după cum o dovedeşte scrisoarea trimisă de Academia
Română (înregistrată sub No. 3613/2 Iulie 1946) donatorului:
NOTIFICARE
Domnului Ing. D.Furnică-Minovici,
Bucureşti, str. Dr. N. Minovici, No.3
Academia Română cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei, 125, reprezentată
prin Prof. Andrei Rădulescu, în calitate de Preşedinte al instituţiei, are onoarea
a vă notifica următorul act de acceptare de donaţie:
ACT DE ACCEPTARE DE DONAŢIE
Academia Română cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei, 125, reprezentată
prin Dl. Prof. Gh. Spacu, Vice-Preşedintele Academiei Române, împuternicit cu
delegaţiunea din 11 Iunie 1946, declară că acceptă, sub beneficiu de inventar,
donaţia făcută de către Dl. Ing. Dumitru Furnică-Minovici, prin actul de
donaţie autentificat de Tribunalul Ilfov, Secţia Notariat la Nr.28.207 din 4 Iunie
1945 în scopul şi condiţiunile prevăzute în actul de donaţie.
Această acceptare, Academia o face pe baza votului plenului Academiei
Române dat în sesiunea generală din iunie 1945 şi a Deciziunei Nr. 222.251/945 a
Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial, Nr.198 din 1
Septembrie 1945, prin care Academia Română a fost autorizată să accepte, sub
beneficiu de inventar, donaţiunea mai sus arătată.
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Cea de-a doua donaţie a inginerului D. Furnică-Minovici către Academia
Română, va fi făcută la 2 Noiembrie 1959 37. Este cea mai puţin consistentă donaţie a
inginerului Furnică-Minovici şi a soţiei sale, Ligia-Viorica, din cele trei făcute către
Academia Română (ca număr de obiecte de inventar), ,,un supliment de donaţia a
acestui muzeu” cum îl considera ing. Furnică-Minovici, valoarea acestei donaţii
fiind estimată de comisia de achiziţii a Bibliotecii Academiei R.P.R. (formată din P.
Perpessicius, I. Chişan, N. Missir, I. Jalea şi I. Cândea) la suma de 37.000 lei 38. În
baza Deciziei nr. 197/959, Academia Română, ,,reprezentată valabil prin Garcea
Alexandru, consilier juridic din Bucureşti, str. N. Belotanis nr. 3”, accepta aceasta
donaţie a soţilor Furnică-Minovici39. Această Decizie de acceptare a donaţiei venea
în urma unei Adrese (nr. 28123 din 9 septembrie 1959), în care Comisia de Achiziţii
a Bibliotecii Academiei R.P.R. evalua valoarea noilor obiecte intrate (scriptic) în
patrimoniul muzeului.
Ultimul act de donaţie făcut de familia Furnică-Minovici către Academia
Română, este datat 7 Iunie 1975, act ce consfinţea şi totodată întregea activitatea şi
demersurile cultural-civice ale familiei Furnică-Minovici. Acest ultim act de donaţie
era, în fapt, un Contract de donaţie, încheiat între Furnică-Minovici Dumitru şi
Furnică-Minovici Ligia-Viorica, în calitate de donatori, şi Academia Republicii
Socialiste România, reprezentată prin consilier juridic principal Hriţcu Elena, acest
contact de donaţie încheindu-se în următoarele condiţii:
Noi, soţii Furnică-Minovici, Dumitru şi Ligia-Viorica, cu domiciliul în
Bucureşti, str. Dr. N. Minovici, Nr.3, sectorul 1, declarăm că donăm
Academiei Republicii Socialiste România, cu sediul în Bucureşti, Calea
Victoriei nr. 125, sectorul 1, pentru Muzeul de artă feudală ,,Ing. Minovici”,
bunurile mobile cuprinse în actul estimativ ce face parte integrantă din
37

Actul de Donaţie din 1959 va fi autentificat de Notariatul de Stat al Raionului ,,I.V.
Stalin” sub Nr. 7368/2 Noiembrie 1959.
38
Este vorba, cf. listei-inventar ataşate actului de donaţie, de 20 de obiecte: o tapiţerie
flamandă estimată la 15.000 lei; trei tablouri (din care una atribuită lui Salvatore Rosa, cu o
valoare estimată la 3000 lei, celelalte două, probabil aparţinând şcolii flamande din secolele
XVII-XVIII, având valori estimative apropriate, 1800, respectiv 2000 lei); două statuete de
bronz – un Herakles şi un Gladiator, probabil replici după unele statuete ale lui Gianbologna
(Jean de Bologne), fiecare având valoarea de 1500 lei; o broderie chinezească (valoare
estimativă 300 lei); o placă ornamentală de bronz, de secol XVII, în valoare de 1500 lei; opt
vitralii (germane şi elveţiene), unele din sec. XVI-XVII (1597, 1627, 1641), restul de secol
XVIII, cu valori cuprinse între 500 şi 2000 lei; două săbii de secol XVIII (una persană, cu
mâner de jad şi lamă argintată, cealălaltă arabă, de tip djilla?, cu mâner de os şi câteva sure
din Coran gravate pe lamă), valoarea lor fiind estimată la 400 şi respectiv 800 lei; două
porţelanuri de Delft (800 lei); două talere din cositor (500 lei).
39
Procesul verbal de autentificare a acestei Donaţii, purtând nr. 7368/1959, noembrie 2, va
fi legalizat la Notariatul de Stat al Raionului ,,I.V.Stalin”, acest act încheiindu-se ,,înaintea
noastră, Costescu Gheorghe, notar la Notariatul Raionului Stalin, asistat de secretar şef
Nemeş Iosif”.
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prezentul. Această donaţie o facem cu următoarele clause exprese şi
rezolutorii: Obiectele donate să nu fie înstrăinate nici definitiv nici
temporar, cu nici un titlu, iar prezentarea şi aranjamentul lor în muzeu să
nu sufere nici o modificare fără acordul nostru; Întrega cheltuială de
reparaţii şi întreţinere ale imobilului, donat Academiei de susnumitul
donator Furnică-Minovici Dumitru prin actul autentificat sub nr. 28207 din
14 iunie 1945 al Tribunalului Ilfov, Secţia Notariat, cât şi cheltuielile de
apă, lumină şi căldură, să fie suportate în întregime de către Academia
R.S.R., atât pentru muzeu cât şi pentru donatori. Potrivit evaluării făcute de
Comisia de achiziţii a Bibliotecii Academiei R.S.R., compusă din: Ovidiu
Papadima, Mioc Damaschin, Liviu Rusu, Teodora Voinescu şi Gabriel
Strempel, donaţia se cifrează la suma de 1.460.820 lei. Subsemnata
Academia Republicii Socialiste România, reprezentată valabil prin consilier
juridic principal Hriţcu Elena, din Bucureşti, Bdul. Ion Sulea nr. 75, în baza
deciziei nr. 23/1975 a Academiei R.S. România şi a hotărârii Biroului
Prezidiului Academiei, din 25 aprilie 1975, declar că accept în numele
Academiei donaţia făcută prin prezentul contract de soţii Furnică-Minovici
Dumitru şi Furnică-Minovici Ligia-Viorica.40
Lista-inventar a acestui ultim şi consistent act de donaţie făcut de familia
Furnică-Minovici, întocmită spre aprobare la 15 martie 1975, acceptată prin procesul
verbal anexă la Contractul de Donaţie din 7 iunie 1975, este întocmită pe IX clase
de obiecte, lista cuprinzând în total 126 de poziţii, valoarea finală a obiectelor
donate prin acest act fiind de 1.460.820 lei.
Lăsat viitorimii, Muzeul constituit de familia Furnică-Minovici încântă și
uimeşte vizitatorii chiar și în ziua de azi. Prezenţa arhitectonic-culturală (şi) a acestei
case-muzeu în peisajul bucureştean, nu este, chiar şi după 75 de ani de neîntreruptă
existenţă, decât o altă bucată de firesc dintr-o epocă tot mai palidă, tot mai
îndepărtată, dar, cu atât mai necesară, cel puţin pentru unii. Lucru dovedit cu
prisosinţă de vizitatori şi de notaţiile acestora în cartea de vizită sau în mediul on
line…

40

Acest act de Donaţie a fost autentificat de Notariatul de stat local al sectorului 1, în faţa
notarului de stat Magopăţ Silvia, sub nr. 3378/7 iunie 1975.
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Ing. D. Furnică-Minovici, student la Toulouse, 1919.
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Ing. D. Furnică-Minovici, artilerist, Iași, 26 octombrie 1917.
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Vedere din living spre biblioteca Muzeului, 1976.

Muzeul de Artă Veche Apuseana Ing. D. Furnică-Minovici - biblioteca, cu vedere
spre loggia, 1976.
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Muzeul, fațada sudică, grădina florentină.
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Ing. D. Furnică-Minovici (dreapta), cu Dr. Petru Groza (centru) și Prof. Dr.
Hațeganu, 1949.

