
 

PROF. ARH. OCTAV  DOICESCU :  ARHITECTURA 

LOCUINTEI MODERNE  



          

I. INFLUENTELE ARHITECTURII  MODERNE INTERNATIONALE ,  IN 

ROMANIA                                 Incepem prin a aminti infuența care a fost 

exercitată asupra arhitecturii locuinței din România de către Stilul internațional, de 

arhitectura  organică,  funcționalistă,  a  lui  Frank  Lloyd  Whright  în  contextul 

european al începutului de secol dominat de Art Nouveau, de Sezessionul vienez si 

liniile directoare impuse de creația lui Otto Wagner. Viena începutului de secol XX a 

benefciat de o pleiadă de excepționali arhitecți care au facut posibilă, cu munca si 



talentul lor, trecerea din Art Nouveau – Sezession si Art Deco către funcționalismul 

stilului internațional ai  căror pionieri au  fost  F.L. Whright  si  Mies  van  der Rohe. 

Aceștia , la rândul lor, au benefciat de teoreticianul și practicianul Le Corbusier, care 

prin curentul  purist, derivat  din cubismul picturii moderniste,  a  fost  principalul 

mentor al arhitecturii și urbanismului modern.

   In harta Vienei , fotografa de mai sus, sunt punctate cu rosu imobilele socotite de 

istoricii de artă și arhitectură  a avea relevanţă în evoluția europeană a  începutului 

de secol;  printre  
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autorii acestor monumente încă vii, se numară importanti arhitecți – unii mai puțin 

cunoscuți  la  noi: Otto  Wagner, Max  Fabiani, Josef  Plecnik, Oskar  Laske, Ludwig 

Baumann, Friedrich Ohmann, K.u. W. Schon, Albert Pecha; pe harta Vienei de astăzi, 

arhitecții secolului XXI au facut să apară  Cartierul  Aspern  Airf eld  , admirat 

recent de toți participanții la RIFF Bucuresti/19.11.012.

   Otto Wagner în Moderne Architektur, aparută in Ed. A. Schrroll- Viena în anul 1902, 

arată  rolul  principal  al  laturii  constructive  în  dezvoltare.  Noile  sisteme  

constructive,  noile ma teriale,  noile sarcini  și concepții  a le oa menilor  au 

reclamat  schimbarea  formelor existente.  Aceste  „inovații”, cum le  numeste  arh. 

Codrea Marinescu în cartea  sa  Tradiție și inovație în arhitectură, au dus la răsturnarea 

efectivă a unor concepții tradiţionale: 

- dezvoltarea locuinței colective în dauna celei individuale;  

- concepția urbanistică a clădirilor izolate în opoziție cu tradiționalul front stradal continuu 
(  arh. L. Forster la sistematizarea Ringului vienez in 1857 si Le Corbusier – Maniere de penser L’urbanisme);  
- eliberarea zidurilor de rolul portant si păstrarea doar a funcției de delimitare, compartimentare a spațiului;  
- schimbarea raportului dintre plin și gol; apariția marilor suprafețe vitrate;  
- zidurile nu mai poartă planșee, ci ele se sprijină pe acestea;  



- construcții pe stâlpi, ca urmare a necesității câstigarii de spațiu pentru circulație;  
- mărirea numărului de etaje, dezvoltarea sistemelor în consolă;  
- acoperirea în terasă; 

- trecerea  arhitecturii  din  sfera  producției  mestesugăresti  în  sfera  producției  industriale 

( Pierre Vago: Industrializarea construcției este un mijloc și nu un scop, este o posibilitate și nu o regulă, trebuie 

utilizată dar nu slujită);

Peste ocean, în Statele Unite, cel mai mare arhitect al primei jumatati de secol a fost 

Frank  Lloyd  Whright , cunoscător al căutărilor arhitecților europeni, cel care s - 

a  îndreptat  către  arhitectura  organică. Ilustrăm sumar cu Roby  House  și  Falling 

Water  House,  Pennsilvania.    De  la  prima  casă  din  imagine,  ce  derivă  din 

cunoscutele  case  de  preerie  ,  construită  cu  lemn  și  cărămidă,  se  ajunge  la 

funcționalismul și organicismul spectaculos, cu materiale de construcție- betonul și 

piatră puse in operă, în contact nemijlocit cu padurea și apa in cădere   
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Le Corbusier a infuențat enorm arhitectura modernă a secolului XX. Statura sa este 

imensă:               -  Catedrala din Firminy îi expune o sculptură cubistă  cu elemente 

colorate mobile;                             -  Planul Voisin cu turnuri în cruce, pentru o parte din 

zona centrală a Parisului, se studiază in toate scolile de arhitectură. 



-  Schița comparativă a sistemului de structură nou față de cel vechi, a devenit 

celebră: casa pe piloți- teren ramas liber, acoperiș - grădină,   ferestre orizontale, 

plan liber, fațadă liberă;   - Casele individuale se doreau  asemănătoare  cu vila din 

parcul central din Zurich; locuințele vor avea gradini interioare unde aerul și lumina 

vor pătrunde cu ușurință. La ville radieuse ! 
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           După montajul (fotografat la Firminy) redat mai sus, ce ilustrează succint 

imensa  contribuție  a  lui Le Corbusier  la  creearea  arhitecturii  moderne, ilustrăm 



cartierul experimental Weissenhof din Stuttgart cu tabelul sinteză de la intrarea în 

cartierul- muzeu și cu imaginea  de  azi a  blocului realizat  de  Mies van der Rohe, 

acesta  find  și  realizatorul  conceptului  urbanistic  al  ansamblului  Weissenhof. 

Locatarii cu care am vorbit sunt mândri că locuiesc în acest faimos cartier modern... 

realizat cu peste 80 de ani in urmă. 
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Arhitecții ansamblului au fost: Mies van der Rohe, J.J. P. Oud, V. V. Bourgeois, A. 

Schneck, Le Corbusier, W. Gropius, L. H. Hilbersheimer, B. Taut, H. Poelzig, R. Docker, 

M. Taut, A. Rading, J. Frank, M. Stam, P. Behrens, H. Scharoum- în ordinea numerelor 

din legenda tabelei sinteză
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Mai amintim de  Bauhaus- scoala  germană  de  arhitectură  modernă, în frunte  cu 

Walter Gropius și Marcel Breuer, ce reprezintă, la 80 de ani de ani de la interzicerea 

ei de către             factorul  politic , arhitectura  funcționalistă de  permanent  succes 

în  Europa  și  în  lume .

II.    EVOLUTIA  LUI DOICESCU, OPTIUNILE SALE PRIVITOARE LA 
LOCUINTA MODERNA



 

    Mai mult chiar decât linia regionalistă modernă franceză ( Jean Claude Vigato ) și 

ecourile, slabe, ale Zeitgeist- ului, arhitectura românească tradițională  urmând linia 

Mincu -              H. Delavrancea - Boceanu – Fl. Stanculescu a avut rădăcini puternice 

în casa  tradițională  românească (cu tindă). Daca Octav  Doicescu nu a  evoluat  pe 

linia Neoromânescului, cred că  arhitectura promovată  de el poate  f încadrată  în 

tedințele arhitecturii moderne ( amintite în rândurile anterioare ) suprapuse peste 

arhitectura domestică și cea de loisir, cele două floane ale tradiției meridionale. 

    In perioada  interbelică  este  bine  cunoscută  tradiția  italiană  cu  cele  două 

componente: clasicismul și  raționalismul. Octav  Doicescu  a  facut  mii de  poze  la 

Roma și în toată Toscana , după mărturia fului său Andrei, G. M. Cantacuzino a facut 

sute  de  crochiuri tot  aici; și…amândoi au avut  acelasi discurs în paginile revistei 

“Simetria”.    



     Doicescu  a  reușit  o  arhitectură  modernă  cu  nuanțe  lirice,  tradiţionale. 

Sensibilitatea sa nativă a fost cultivată prin ușurința pe care a avut- o în înțelegerea 

și  practicarea  artelor plastice.  Dupa  ce  a  urmat  cursurile  Academiei  de  Arte,  în 

anturajul său au intrat plasticienii Militza Pătrascu , Elena Greceanu , Petre Grant si 

Mac Constantinescu . Un rol in formarea 
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tânărului Doicescu a  avut cercul avangardistilor de la “Contimporanul”, în special 

Marcel  Iancu, Ion Vinea  și  Victor  Brauner.  Succesul  lui  Brâncuși  i  -  a  arătat  lui 

Doicescu importanța reducerii operei de studiat la esență. Tot Brâncuși i - a arătat ce 

înseamnă ridicarea tradiționalului sublimat in modern. 

    Cultura atotcuprinzatoare pe care și- a format- o Octav Doicescu cu multă grijă, 

citind, călătorind și muncind foarte  mult, l- a  făcut  să  progreseze  continu; de  la 

ușurința realizării Casei de  odihnă Snagov  a  UCB la Planul de mase  a  Institutului 

Politehnic , de  la  mica  casă  din lemn și  stuf  facută  pentru Dem. I. Dobrescu la 

Snagov, la cele 78 de case ale Parcelarii Bordei- Jianu, de la restaurantele Băneasa și 

Gradina  Botanică  la  restaurantele  Expozițiilor mondiale  de  la  Paris  și  New  York, 

distanța în timp este una mare,  dar calitatea concepției a fost una constantă. Pașii 

de  la  treaptele  de  desenator,  proiectant,  director  in  primăria  municipiului  ,  la 

treptele de director în Ministerul Lucrărilor Publice, sef de colectiv în Proiect Buc., 

profesor titular la Institutul “ Ion Mincu”, presedinte de onoare al U.A. și membru 

titular al Academiei Române, au realizat transformarea  normalității în notorietate. 

După Roumanien House NY 1939- 1940,  Gazeta  Municipală  a  concis  : Este  

pentru prima  dată  când un arhitect  a l  primă riei  obține astfel  de succes  



in  lumea  arhitecturii. Decorarea  lui  Octav  Doicescu  de  două  ori  cu  Steaua 

României, sub  ambele  regimuri, a  fost  facută  de  fecare  dată  pe  criteriul  strict 

profesional.

    Intr- o țară în care invidia oamenilor din jur și factorul politic pot zdruncina cariera 

profesională, Doicescu a fost înzestrat cu o rară carismă, bunăvoiță, corectitudine și 

inteligență; în special inteligență politică într- o  perioadă, cea  postbelică, în care 

esența valorilor depindea de legatura cu epoca, cu politicul, cu arhitectura ofcială a 

anilor ‘ 30. Inteligența politică i - a spus să nu facă … politică; nu a fost membru al 

vreunui partid  politic, dar a  facut  parte  din asociațiile  “Amicii Statelor Unite” si 

“Amicii URSS”.

   Suprapunerea atâtor calitați, native sau obținute prin serviciu ireprosabil în slujba 

țării  sale,  i-  au  permis  să  adopte  o  linie  consecventă  în  creația  sa.  Linia 

modernului  – tradițional.              Spre deosebire de Doicescu, arhitecții Florea 

Stanculescu și Constantin Joja au rămas cantonați mai mult în sfera tradiționalului; 

Horia Creangă și G. M. Cantacuzino, arhitecți de talie europeană, au avut un destin 

potrivnic. Bătrânii  Petre  Antonescu  și  Duiliu Marcu, împreună  cu  veșnic  tânara 

Henriette Delavrancea , varianta feminină a lui Octav Doicescu     (ca stil și putere de 

muncă), au fost impreună cu Doicescu așii arhitecturii românești interbelice.

   Față  de  arhitecții  mentionați,  la  Octav  Doicescu  este  demn  de  remarcat 

REALISMUL SOCIAL exprimat  în textele  sale  din SIMETRIA și  în arhitectura  sa  de 

locuințe: locuințe ieftine individuale și colective, lotizările de locuințe individuale și 

locuințe colective, realizările  de  vile –  remarcabile  prin  partiurile  funcționale  și 

prin  structura  de rezistență 
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bazată  pe  punerea  in  operă  a  unor  materiale  moderne  și  a  unor  materiale 

tradițonale, toate de bună calitate.

III.  LOCUINTELE IEFTINE, REALISMUL SOCIAL AL CREATIEI ARH. 
OCTAV DOICESCU

   Dupa  comentarea  arhitecturii  din  epocă  și  a  infuențelor  din  afară  asupra 

arhitecturii romanești și asupra arhitecților ce au vrut să facă arhitectură proprie, să 

începem  cu  aportul  arhitectului  Octav  Doicescu  în  activitatea  de  proiectare  și 

realizare a locuințelor ieftine .

                     

    Până în 1930, anul de referință a hărții de mai sus, fuseseră făcuţi următorii pași :

    In 5  decembrie 1910 ia fință «  Societatea  Comunală de Locuințe Eftine »   din 

Bucuresti ; în anul 1921 este aprobat Planul regulator al alinierilor din Capitală;



    In 1923  apare Legea  Uzinelor Comunale Bucuresti și are loc înfințarea  „Casei 

Grădinilor”, legată de numele Dr. I. Costinescu, fostul primar general al capitalei;

    In 1926 se realizează divizarea capitalei în sectoare și apare regulamentul pentru 

construcții și alinieri;

    Dupa enumerarea  reperelor urbanistice  realizate  în timp, să  menționăm, tot 

cronologic, câteva  parcelări de locuințe ieftine realizate  de „Societatea  Comunală 

de Locuințe Eftine” din București:
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1912, 1913, 1914, 1922, 1928, 

1930 Etape parcelări : „Rahova”, „Dristor”, „Steaua” -„Sf. Vineri”, „Floreasca”, ”Iancului”, 

„Șerban Vodă”.
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 IMAGINI  CU  LOCUINTE  IEFTINE  PENTRU  FUNCTIONARII  FINANTISTI, 
CARTIERUL CUTITUL DE ARGINT- FILARET 

   Octav  Doicescu,  mulți  ani  director  în  Primăria  municipiului  si  în  Ministerul 

Lucrărilor  Publice,  a  cunoscut  îndeaproape  programele  de  locuințe  ieftine, 

individuale si colective, derulate înainte de el, ca și cele din timpul activității sale în 

administrația locală și în administrația de stat. 

   Chiar  mai  inainte  ca  Doicescu   să  devină  arhitect  diplomat  (1930),  apare  la 

Bucuresti  în  anii  1927  și  1928  publicația  trimestrială  „Caminul  -  Studii  si 

planuri  de case”- Director  arh.                    Florea Stanculescu . In articolul 

Nota Arhitecturei Contemporane, aparut în Caietul II /  1927,  arh. Victor Asquini, prolifc 

realizator  de  vile  în  Bucuresti,  spune  că  trebuie  să  fm  „sachlich”. 

-   Cuvântul „sachlich” în termen tehnic și de artă înseamnă , în zilele noastre , simplicitate , eleganță , svelteță ,  

însemnează sinceritate și aprecierea timpului ce repede se scurge - iar in articolul                        „ Le 

Corbusier - Vers une architecture ” de arh. Radu Udroiu , acesta îl omagiază pe maestru : 

-   Sistematizarea logicei arhitectonice a gânditorului Corbusier ne impune și ne domină, ne trezeste din ritmul  

încet  și obositor al rutinei ;  ne  intoarce pe  linia simplă  a  compoziției pe căile logicei strânse. Ne destramă orice 
tendință arbitrară spre decorativ.Ne ridică deasupra utilului simplifcând noțiunea plasticului în spiritul ordinei și  
al unității intențiilor. Ne reabilitează în fata artei, aducandu-și
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martori clasicismul elen și roman. Ne pune din nou în fața materialelor de construcție ale epocii noastre; betonul și  
ferul și simplifcand noțiunea de „stil” ne îndrumează către adevărata linie constructivă. Ne impune renegarea 
unui trecut vicios în alcatuirea planurilor, convingandu- ne de noile necesități ale epocei noastre.

   Dăm în continuare câteva imagini cu planuri de case din „ Căminul”, unde putem 

remarca  selecția  acestora,  făcută  de  directorul  arh.  Florea  Stanculescu,  selecție 

făcută pe vernacularul tradițional, dar și pe cubismul modern.

    

    

    



 

CASE INDIVIDUALE P+1: planuri parter și etaj; perspective  exterioare/interioară; casa  la 

mare- planuri
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Incheiem aici selecția din arh. Florea Stanculescu, publicația „Căminul”, în care am vrut să 



arăt că societatea   românească  avea la îndemână caiete de planuri cu case tradiționale și 

moderne  în  anii 1927- 1930, când Octav Doicescu a realizat casa de la Snagov a primarului 

general Dem. I. Dobrescu.

-  14     -

  Continuăm  cu locuințe ieftine propuse de Doicescu în diverse etape ale activității 

sale:

 LOCUINTE MUNCITORESTI CU DOUA 

CAMERE  SI  BUCATARIA  LOCUIBILA  –  acoperis  înt r-  o  singură  pantă, 

planul deri vă  din casa țărănească cu tindă.  



 

 

LOCUINTE SOSEAUA  VERGULUI- asamblări  tronsoane;  acoperis  sarpantă, 
loggii - balcoane, arcade .
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Ansamblul  Sos.  Vergului  a  benefciat  de  partiuri  atent  studiate  si  de 
variante constructi ve di verse.

    



     

PARCELAREA MOGOSOAIA:LOCUINTE INDIVIDUALE IEFTINE 
PROPUSE DE ARH. OCTAV DOICESCU  
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I.A.R. BRASOV : PROPUNERI LOCUINTE TIP LUCRATOR, TIP MAISTRU, 
TIP INGINER- arhiva Doicescu



 LOTIZARE 

GROZAVESTI - BLOC  LOCUINTE  CU  2  CAMERE , PLAN  ETAJ   CURENT : 
diafragme b.a , zid median , loggie – balcon
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    Având  permanent  în  preocupările  sale  realizarea  locuințelor  ieftine,  Octav 

Doicescu a scris  imediat după război, în anul 1946, lucrarea “ Locuințe muncitoresti 

“ din care redăm 8 planse; este pusă problema implementarii de tehnologii noi în 

construcția de locuințe, inclusiv a prefabricării . Colaborator la această lucrare este 

cel mai bine cotat  anteprenor român, ing. Emil Prager. Deoarece tehnologiile noi 

trebuie  să  aibă  la  bază  tipizarea  construcțiilor,  Doicescu  propune   urmatoarele 

tipuri de locuință muncitorească individuală:
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-    Locuință pentru 2 persoane , suprafata 56mp. ( 2 camere ) ; 

-    Locuință pentru 4 - 5 persoane, suprafata 60mp.( 3 camere ); 

-    Locuință pentru 6 - 7 persoane, suprafața de 96mp.( 4 camere, cu bucătăria în 

suprafața camerei de zi );



    Toate  tipurile  au  o  mică  terasă  la  intrare, au  acces  principal  prevazut  cu 

windfang  și un al doilea acces, legat de bucătărie ;  tipurile 2 și 3 se pot cupla 

două câte două .  Planșa cu detalii de construcții prezintă o secțiune transversală 

cu detalii  structură  pereți - stâlpi și detaliu  învelitoare ;  planul  de  amplasare a 

locuințelor  pe  teren  ilustrează  cele  sase  moduri de  poziționare  a  secțiunilor 

tipizate. Lucrarea nu a fost pusă în practică.

 LOCUINTE 

IEFTINE P+1 , INTR - UN MODERN TRADITIONAL INSPIRAT , PROPUSE 
DE  DOICESCU  PENTRU BANEASA

     Edifcator  pentru  realismul  social  de  care  Doicescu  a  dat  dovadă  este  și 

proiectarea  Cartierului  Băneasa,  cu  locuințe  ieftine,  construite  cu  economie; 

apartamentele  , sub  30mp,  nu trebuiau  să  depașească  36  000  de  lei. Inălțimea 

maximă trebuia să se inscrie intre 6,50 și 7,00m. impusă de servitutea aeroportului. 



Tema de proiectare a fost elaborată in 1958. Azi acest cartier este considerat replica 

comunistă  a  cartierului Jianu. Arhitecții  Mircea  Alifanti, Gheorghe  Pavlu și Mihai 

Caffe’ au comentat  realizarea  cartierului Băneasa  în revista  “Arhitectura”. De aici 

afăm că suprafata construită totală este de 6847mp.la o suprafată de teren de 2,2 

ha. pentru 520 locatari. Comentariul  celor trei profesori  arhitecți  nu a fost unul în 

intregime  favorabil  colegului  prof. arh. Doicescu.
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    Principala critică a constituit - o aspectul tradițional al ansamblului. Neințelegând 

conceptul “modern și tradițional in același timp” datorită perioadei istorice în care 

se afau cu toții, au  găsit  să  reproseze  “subordonarea  noului cartier față  de  satul 

Băneasa”, dorindu - se un “caracter urban contemporan” pentru zona de penetrație 

în capitală. Se afrmă tendențios că autorul ansamblului de locuințe greșește când 

consideră că  intrarea  in Bucuresti este  la Fântana Miorița… Cunoscând mai bine 

Bucurestiul decât cei trei                           ” colegi “, Doicescu nu a subordonat cartierul 

față  de  satul  Băneasa  pentru  simplul  motiv  că  acesta  se  afa  foarte  departe. 

Tradiționalul a  fost coborât, de profesori, la țară, neavând ce căuta în urbanitatea 

contemporană ! Cred că profesorii au vrut să facă aluzie la sintagma: tradițional =  

naționalist. Poate nu e asa, dar personal sunt de aceeasi părere cu cea  exprimată 

recent, pe NET - care subliniază că astfel de locuințe amplasate în suburbiile marilor 

orase reprezintă conceptul modern din arhitectura vest - europeană, concept numit 

“la campagne a la ville“ , opus conceptului “cites”cu aglomerări urbane in clădiri cu 

multe niveluri.
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    Secțiunile de apartamene folosite de Doicescu sunt arătate mai sus:

-    Secțiune  proiectată  de  Doicescu, cu  două  apartamente  la  scară,  fecare 

apartament  având  o  cameră  și  jumatate,  bucătărie  și  baie  comandată  prin 

bucătărie;                                         - Secțiune proiectată de Doicescu, cu două  

apartamente la scară,                                     apartamente de două camere, 



bucătărie,  baie  comandată  prin  bucătărie; 

-     Secțiune tip de apartament la coridor exterior ( proiect directiv IPCT – 1959 ), 

cu două camere, baie, bucătărie; decomandarea este dublă: prin camera de zi 

sau prin bucătărie;

-    Apartament cu două camere, la coridor exterior, cu bucătărie și două grupuri 

sanitare; posibilitate de apariție  a celei de a treia camere;
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IV.  ARHITECTURA LOCUINTEI INDIVIDUALE , MODERNUL 
VERNACULAR



  

 

In arhiva profesorului se afă mai multe variante incipiente din studiile sale pentru 

locuințele Parcelarii Jianu - Bordei. Din variantele prezentate  mai sus remarcăm : 

- triada camerelor principale: birou - hol - sufragerie, subordonează restul partiului; 

- in varianta 2 si 2a , parterul cuprinde patru camere, din care una este  dormitorul 

matrimonial; 



- imaginile 1  si 3, parterul și respectiv- etajul, sunt înzestrate  cu câte o  loggie ce 

aminteste prispa tradițională românească; Doicescu va folosi mult loggiile și loggiile 

– balcon;                                                                                                                  - primele două 

imagini , parterul și etajul, evidențiază frumoasa scară interioară;
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Continuăm  cu  prezentări  ale  studiilor  laborioase,  în  variante,  pentru  fațadele 

tipurilor de case; aspectul obtinut de Doicescu este  asemănător  unor conace de 

țară.  Remarcabilă este ideia arhitectului de a obține „ conacul ” din două locuințe 

asezate în oglindă, sau casă dublă.   O desfașurare a fațadelor ne dă imaginea tipului 

urbanistic al frontului stradal.
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 Reluăm imaginea 

casei duble din varianta tip 2.a.b.  pentru a putea admira mai bine studiul de 

partiu al arhitectului . 



Abilitatea de truditor al partiului este ilustrată de schița de mai sus, unde Doicescu 

asamblează  trei case pentru a  realiza colţul intersecției stradale. Fiecare trăsătură 

de creion ne dezvaluie gândirea concomitentă a funcțiunii și proporției camerelor , 

a  poziționării  ferestrelor  în  cele  două  fațade,  concomitent  cu  reușita  iluminării 

naturale  a  spațiilor.  Alegerea  poziției  casei  scării,  comună  celor  trei  accese  in 

apartamente, poate face școală...
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   Conacul Alimănișteanu de  la  Bilciurești –  Argeș  (  1938  )  constituie  un frumos 

exemplu  de  arhitectură  vernaculară  tradițională  .  Doicescu  a  facut  numeroase 

variante, din care prezentăm urmatoarele 6  imagini ramase in arhiva acestuia. In 

ultima imagine, ca  o  vignetă, apare  schițat  planul ansamblului. Autorul a  folosit 

experiența sa  de  la proiectarea  unor locuințe ieftine, mai simple, realizând aici o 



construcție complexă cu un farmec deosebit.              Era perioada  cand Octav 

Doicescu începuse și locuințele din parcelarea Jianu - Bordei.                  
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In comunism ansamblul de la Bilciurești a devenit sediu pentru o stațiune pomicolă. 

După o perioadă cand a fost restaurat și a  putut să- l găzduiasca chiar pe Nicolae 

Ceaușescu, conacul a fost părăsit, fotografile lui Adrian Săvoiu surprinzând starea 

de degradare actuală.

   Condamnabil este faptul că o astfel de construcție, cu o suprafață construită mare 

și cu o volumetrie deosebită, reprezentativă pentru vernacularul tradițional, a fost 

lăsată să se degradeze. Oricat de robuste ar f corpurile clădirii , acestea ar f trebuit 

întreținute  , clădirea  trebuind  a  f avut  o  destinație  pe  măsura  arhitectului  și  a 

constructorilor care au realizat- o. Reputația de rău gospodar al statului își gaseste și 

aici confrmarea. O clădire care a găzduit petrecerile familiei Ceaușescu când aceștia 

veneau în Argeș, nu merita un astfel de destin. Când mă gândesc câte variante ale 

conacului a desenat Doicescu...Risipitorii rămân săraci .
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c a d - - -

 

După restaurantul „ Casa Albă” de la Băneasa  (1932)  și Cabana „ Babele ”(1936), 

Doicescu a  mai construit la Snagov, Cabana „ Șezi Binișor ” pentru V. Bădulescu. 

Dăm două variante de plan, pentru proprietatea Bădulescu,  poziția șemineului find 

determinantă  la  alegerea  soluției  .  Am dat  aici  exemple  de  case  mai  simple, 

restaurantul și  cabana  find programe  înrudite  cu programul locuinței; pentru a 

remarca  siguranța  tânărului  arhitect  care  a  reușit  aici  să  obțină  prin  rețeta 

tradiționalului,  proporții frumoase și o anumită monumentalitate. 
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   Continuăm cu exemple de case individuale: 

-  Vila Natalia Ioanovici si Alecu Balcu – două variante de studiu pentru fațade; 

-  Vila Davidoglu – una din propunerile de fațadă și planul parterului. In parter 

remarcăm trecerea de la lățimea casei la vestibul + birou, la lățimea holului cu 

șemineu, la lățimea mai mică, pentru intimitate, a camerei de zi cu scara interioară și 

cu vederea spre gradină.
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   Vila Zelinger  este ilustrată de trei planșe din arhiva Doicescu - desen în creion, 

pe  calc  ,  pentru  două  variante  ale  fațadei  principale  și  planul  parter  . 

Parterul înălțat  (  hochparter )  are pe trei laturi acel „ spațiu intermediar ”, plăcut 

arhitecturii  moderne:  intrarea  cu  pergolă,  pridvor,  seră,  terasă;  holul,  care  la 

Doicescu este camera cea mai mare – inima casei, este deschis catre portic și către 

seră, se  deschide către sufragerie și, ca orice inimă are un foc in ea, șemineul ca 

focal point și scara interioară. Curgerea  spațiilor generoase, unul din altul, a  fost 

posibilă  și  datorită  faptului  că  arhitectul  a  redus  suprafața  anexelor  la  minim. 

Bucătăria, amplasată la demisol, are o scară proprie pe unde se ajunge în 
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ofciu și de aici, în sufragerie. Modernitatea partiului se conjugă cu rusticul dat de 

materialele locale: piatra și lemnul .



 

 

 



   Vila Alexandrini este prezentată succint, în cele ce urmează, prin 6 desene în 

creion făcute  de  mâna  lui Doicescu: două  fațade, plan parter, plan etaj  și  două 

perspective  color  cuprinzand  propuneri  de  amenajare  a  grădinii  din  curtea 

imobilului.
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Vila Elena Ormazu are trei apartamente, câte unul pe fecare din cele trei nivele 

plus mansarda. Imaginile etajelor 2 și 3 sunt urmate de desenul fațadei posterioare, 

unde remarcăm loggia etajului 1. Clădirea este realizată în registru clasic, loggia are 

trei arcade sprijinite pe două colonete , care la rândul lor se sprijină pe trei coloane 

masive din parter.
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     Casa 

Stoianovici reprezintă o reînviere a vernacularului urban din orașele noastre, la 

sfarșitul secolului  IXX. 



 

       Casa  dlui.  I. Ottulescu  –  Perspectiva, fațada, planuri parter și etaj. Este 

una din                   casele croite generos de Octav Doicescu. Mă gândesc la existența  

celor                                        două curți - gradină care practic , triplează spațiile celor  

două camere principale ;   
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      Sufrageria are in apropiere o bucătărie cu fronturi mari de lucru , legătura dintre 

ele se face printr –  un ofciu remarcabil, lung - ca la marile restaurante. Grădina în 

aer  liber  de  care  benefciază  acest  “ restaurant” ne  duce  cu  gândul  la  gradina 

restaurantului de  la  Casa  Românească  de  la Expoziția  mondială  New  York 1939. 

Seamană ca mărime , amândouă având portice, arcade și coloane cilindrice.



     PLANUL CASEI 

CARANFIL

   

DOUA  FATADE  DIFERITE,  VARIANTE  ALE  STUDIULUI  ARH.  OCTAV 
DOICESCU – din arhi va personala.

Dupa complexitatea  casei Ottulescu, să arătăm  Casa  ing. Nicolae  G. Caranf l 

din str. Emil Zolla nr.2, cu planul - schița in creion, desenată de Doicescu și câteva 

fotografi actuale. Inginerul Caranfl era directorul UCB și al Gaz - Electrica, fusese 

ministru  al  Aerului.  După  numeroase  colaborari  cu  Octav  Doicescu,  rămăsese 

prieten cu acesta. Pentru Caranfl, Doicescu era cel mai bun arhitect din Romania și 



a ținut ca el să- i facă casa. Doicescu a realizat pentru infuentul său prieten o casă 

deosebită, pe linia evoluției sale de până atunci.
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Așa arăta Casa Caranfl, sediu al partidului România Mare, când am fotografat - o în 

anul  2011.
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CASA DOICESCU- plan 

parter

  Casa proprie pe care Octav Doicescu și - a proiectat - o în 1937, în str. Mircea Eliade 

nr. 2, în parcelarea Bordei – Jianu, are P + 1 etaje , cu mansardă parţială. Terenul are 

acces la două străzi, accesul la garaj find după colțul străzii, în raport cu accesul 

principal.



  Pe fațada principală unde domină plinul , sunt puse in evidență ancadramentul ușii 

de intrare ce are deasupra un balcon de tip francez  și o  fereastră mică, discretă. 

Lângă  intrare, foarte  discret  , a  fost  pus  ulterior o  placă  de  marmoră  cu chipul 

arhitectului  în  profl.  Poarta  masivă  de  lemn  are  ochiuri  mari,  în  contrast  cu 

opacitatea zidului împrejmuirii.
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In planul parterului este remarcabilă amflada spaţiilor mari ce comunică între ele, 

inclusiv portic, terasa și curtea - grădină. Ca la celelalte case de complexitate  , în 

care interiorul comunică cu exteriorul în dorința de a pătrunde aerul și lumina din 

vegetația grădinii și aici, Doicescu exprima dragostea sa pentru frumusețea naturii, 

îngemănarea acesteia cu spațiul construit al locuinței. Casa este acum proprietatea 

omului de afaceri arh. Dinu Patriciu.



Ultima imagine a casei Doicescu ilustrează volumetria casei și frumusețea 

fronturilor diferite.  
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V.    VILA   FLORICA  A.  CAPRA  ,  STR.  MANTULEASA  28A  , 

BUCURESTI   - STUDIU DE CAZ -

Această  clădire a  fost  construită  în 1935  pentru familia  unui bogat  negustor de 

vinuri și produse agricole . In 2011 am prezentat- o conducerii UAR care dorea să 

cumpere o casă boierească ca al doilea ei sediu. Proprietarii actuali, familia Capră, 

Andrei  Noica  și  familia   arh.  Echeriu  au  pretins  o  sumă  mare  conditionand  și 

cumpărarea împreună cu ea a casei de la  nr. 28. Tranzacția nu a fost facută, dar Dl. 

Andrei Noica mi - a facilitat accesul în interior. 
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         In Arhiva primăriei municipiului Bucuresti am găsit dosarul autorizației de 

construire al vilei Capră care demonstrează că autorul proiectului este arh. Octav 

Doicescu. In 2011 vila era inedită,  Uniunea Arhitectilor neavand cunostiință de ea ; 



Dl. Prof. dr. arh. Peter Derer, autorul lucrarii “Octav Doicescu – Despre arhitectură” 

nu găsise vila menționată în lista de lucrări și în memoriul de activitate al prof. arh. 

Doicescu, considerând că autorul probabil ar f fost arh. Aurel Doicescu, fratele lui 

Octav Doicescu. Supoziția dânsului este usor înlăturată de semnăturile O. Doicescu 

de pe planurile și fațada  principală, ca și de pe celelalte  acte  cuprinse în dosarul 

autorizației de construire.

 

PLAN DE SITUATIE SI PLAN DEMISOL ( pivniță de vinuri, 108mp ; garaj , calorifer + 

combustibil , scara de serviciu și 2 boxe ) 

Cladirea are planșee din beton armat cu marca B500, grinzile pivniței de vinuri find 

vutate ; planurile  de  rezistență  afate  în  posesia  proprietarilor  certifcă  o 

structură  deosebită pentru  nivelul  anului  1935.



    Vila  Florica  A. Capră  are  regim  de  înalțime   DS +  P +  1  +  M, proprietarul 

permițandu - și  să lase în faţa casei, teren liber pentru grădină. Gardul- împrejmuire 

are goluri în arcade.

    Aspectul  exterior  al  casei  ,  rezolvările  funcționale,  calitatea  fnisajelor  și  a 

tâmplariei din lemn, prevederea transperanțelor din lemn, a dulapurilor înzidite, a 

glaswandurilor cu ochiuri de cristal, existența terasei mari din parter și a unui foișor- 

loggie cu grinzi de lemn în 
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etaj, acoperișul- șarpantă  cu frumoasa  învelitoare în olane și streașina lată, toate 

acestea au făcut ca vila Capră să facă parte din corpul vilelor de protocol, până în 

1989 ea find sediul consulatului est- german ( R.D.G.) 



 

PLAN PARTER - Acces din scara principală, vestibul, birou, hol, sufragerie, 
două dormitoare cu baia, terasa amplă la hol și  matrimonial, anexele : 

of ciu, bucătărie, cămară, vestiar, w c, scară  ser viciu.
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-

   

          PLAN  ETAJ  - Componența   parterului  este  identică  cu  cea  a 
parterului , holul                                                       are însă acces în foisor  ,  
sufrageria  ,  a vând  acces  la  balconul  din  fațada  posterioară  . 

Componența  celor  două  apartamente  ,  câte  unul  pe  fecare  etaj  ,  find 

identică  ,  comentariul  ce  urmează  este  valabil  pentru  fecare  din  ele  : 

-   holul  și  sufrageria  pot  f unite  într-  un  singur  spațiu  prin  deschiderea 

usilor glisante păstrate în original , cu cristale fațetate la ochiurile glasswandului ; 

-      apartamentul  are dulapuri  înzidite : în birou , în bucătărie și în cele două 

dormitoare  ;    -     tâmplaria  de  stejar  se  afă  în stare  perfectă  , parchetul  e 

impecabil, lemnul foișorului vopsit în maron inchis se menține în stare bună; în pod, 

elementele  șarpantei  sunt  în  stare  perfectă. 

-  învelitoarea,  de  pantă  mică  ,  are  doar  câteva  olane  sparte  ; 



Comentând  partiul  casei  proiectate  de  Octav  Doicescu  remarcăm  :  - 

-     fexibilitatea partiului ; cele patru camere, mari și bine proportionate,  comunică 

ușor între ele , a  cincea cameră - holul, find “ inima casei”. Comandarea prin hol, 

care este un punct mai puțin reușit al apartamentelor comuniste, devine un punct 

forte al apartamentelor proiectate de Octav Doicescu, majoritatea apartamentelor 

purtând                        “ marca Doicescu ” având partiul descris aici , la vila Florica 

Capră,   au  fost  unanim  apreciate. 

-     mansarda este parțială, având câteva camere cu suprafețe mici ;
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FATADA PRINCIPALA - foisorul construit  la etajul I si ornamentul v ăzut  azi 
deasupra  usii de intrare nu apar  în plansa fațadei af ată  în arhi va  primăriei 
municipiului.



   Chiar și  fără  minunatul  foișor - loggie  care  lipsește  din imaginea  de  mai sus, 

fațada  marca  Octav  Doicescu  este  apreciată  unanim  și  convinge  prin  : 

-   volumetria  întregii  case  este  una  reușită,  frumusețea  fațadei  find  datorată 

proporției  elementelor  fațadei  la  care  se  adaugă  :   arcada  ușii  de  intrare  cu 

traforul - ornament  amintit, care rezonează  cu cele  patru arcade  ale  parterului ; 

-  terasa  parterului  și  foisorul  - loggie  sunt  subansamble  ce  exprimă  bogația  și 

confortul  urban;  ele  provin  din  foișorul  și  pridvorul  conacului  boieresc,  acesta 

find la rândul lui urmașul casei țărănești cu foișor și ceardac . 

         Din  punctul  de  vedere  al  studiilor  de  teorie  a  arhitecturii,  “spațiile 

intermediare” (între  exteriorul și  interiorul clădirii), ceardacul, porticul și  foișorul 

reprezintă  spațiile  unor  arhitecturi  elevate  .  Cunoscutul  arhitect  japonez  A. 

Kurokawa  a  folosit cu brio “spațiile intermediare” în arhitectura sa  functionalistă, 

modernă. Aceasta  idee  a  exprimat-  o  arhitectul  nipon în conferinţa  sa  ținută  la 

Institutul de arhitectură “ Ion Mincu” în anul 1984. La aceasta conferintă, lumea s- a 

amuzat copios când rectorul de atunci, prof. arh.                  Cornel Dumitrescu, a dat 

cuvântul “colegului Kurokawa”!  Marele absent de la conferința din 1984, prof. arh. 

O. Doicescu,  creatorul  unui  modern-  tradițional   într  -  o  arhitectură  regională 

europeană ar f fost atunci de o statură comparabilă cu a  celei a  marelui arhitect 

japonez…
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  VI.   PARCELAREA JIANU – BORDEI , 78 DE LOCUINTE “MARCA”  

OCTAV DOICESCU



    Avem în față două planuri de situație ale Parcelarii Jianu – Bordei. Primul plan este 

un plan vechi , ce are caracteristic mijlocul parcelarii rămas liber. Planul actual este 

cel color. Am pus alături cele doua planuri, cel vechi si cel actual , pentru a vedea ce 

modifcari s- au produs. Unele modifcări s - au făcut chiar de Doicescu , care avea 

asumată obligația de a anunța primăria sectorului I Galben “ in caz că lucrarea s- ar 



intenționa a se executa neregulamentar Declarațiunea care urmează, este semnată 

de Gaz –  Electrica ca proprietar al parcelarii și de arh. Octav Doicescu ca salariat al 

său.
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  Redăm aici și adresa Primăriei municipiului către Banca Marmorosch Blank în care 

Banca era solicitată să prezinte la Serv. Cadastru din Dir. Planului și Sistematizării 

Municipiului  atât  planurile  inițiale  de  parcelare  cât  și  planurile  cu  ultimile 

modifcari, pentru rezolvarea cererilor de autorizație de construire.
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    Am redat mai sus scrisoarea originală în care ing. Gh. Dinescu, seful Cadastrului, 

înaintează  23  de  cereri  de  autorizații  solicitate  de  Gaz  –  Electrica  pentru  a  f 

acceptate modifcări față de planul vizat  de primarul Săbăreanu la 3 IX 1937 (  cu 

retrageri ale construcțiilor )  la  autorizații semnate de dl. Primar in 29 IX 1937. Se 

solicită  împrejmuirea  pe  ambele  străzi  a  terenului liber, cu destinație  sport, din 

blocul  17;  se  specifcă  că  lucrările  de  pavaje  să  fe  executate  după  terminarea 

lucrărilor. După specifcația că autorizațiile modifcate vor pecetlui construcții care 

sunt deja executate la roșu, urmează datarea scrisorii: 10 Nov. 1938.

    Infățisăm în continuare documente de primarie privitoare la Casa Dimitrie Gusti 

proiectată de Doicescu tot în Parcelarea Jianu – Bordei.
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   Incepem cu Declarația de respectare a autorizației de construire pentru clădirea 

proprietate  prof.  Dimitrie  Gusti,  semnată  de  renumitul  anteprenor,  ing.  Emil 

Prager .

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE PENTRU CASA DIMITRIE GUSTI – din 
arhi va Primariei mun. Bucuresti



 

PLANUL DE SITUATIE AL PROPRIETATII PROF. DIMITRIE GUSTI DIN STR. 
ARMINDENI SI DECLARATIA SEMNATA DE PROPRIETAR- D. GUSTI SI 

ARHITECT- O. DOICESCU-dinarhiva Primariei mun. Bucuresti 
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FATADA PRINCIPALA A CASEI DIMITRIE GUSTI ASA CUM APARE IN 
AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE
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     Când am  facut  fotografa  de  mai sus, în aprilie  2012, am  simțit  ca  această 

frumoasă  casă   este  fără  doar  și  poate,  casa  gândită  de  Octav  Doicescu pentru 

profesorul Dimitrie Gusti, fgură proieminentă a  sociologiei interbelice românesti, 

persoană cu care arhitectul a  colaborat exemplar  la Muzeul Satului și la târgurile 

mondiale  Paris,  1937  și  New  York,  1939.  Prezența  foisorului,  a  balconului  cu 

balustrada  din  metal  lucrat  cu  o  fnețe  deosebită,  din  fața  arcadei  cu  ușa 

impunatoare  (  pentru  un simplu  balcon  ),  gardul  și  poarta  de  intrare  în curte, 

denotă  dragostea  și  respectul  profund  al  arhitectului  față  de  profesorul  Gusti, 

somitate  mondială; aprecierea  și  respectul  au  fost  reciproce,  cei  doi  rămânând 

prieteni toată viața. 



     Un detaliu de arhitectură care m - a încântat imediat a fost rezolvarea colțului cu 

retragere din direcția aleasă  pentru fotografere; fanta  înaltă și îngustă  detașează 

modern fațada principală de restul casei, rezolvarea find susținută de micul trafor 

decorativ  ce  evocă  apartenența  cladirii  la  modernul  tradițional  sugerat  de 

arhitectura bisericilor și palatelor din renașterea europeană.

      Din poziția de fotografere aleasă  se observă că partea din spate a  foisorului 

privește  în  grădina  casei, gradină  ce  a  fost  rezultatul  unui  studiu atent  pentru 

fântâni, sculpturi, paviment și dispunerea plantelor ornamentale. 
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DETALIU  BALCON;  FATADA  SPRE  GRADINA  –  DIN  AUTORIZATIA  DE 
CONSTRUIRE A CASEI D. GUSTI



Urmărim acum o  planșă  desenată  de  Doicescu  pe  calc, în creioane  colorate,  în 

cadrul studiului său pentru grădina Casei Dimitrie Gusti. Este propusă o amenajare 

de  amploare, superioară  celorlalte  amenajări de  grădini prezentate  de  noi până 

acum,  inclusiv  propria sa  grădină. Dăm în continuare  două  planșe  de  detaliu a 

amenajării propuse.
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       GRADINA CASEI DIMITRIE GUSTI , proiectată de Octav  Doicescu, așa cum 

apare  în studiile  de  detalii pentru amenajări exterioare  ale  acesteia, păstrate  în 

arhiva personală afată la sediul UAR, București. Desenele înseși, sunt mici opere de 

artă ce denotă înclinarea deosebită a arhitectului către artele plastice .
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  Arătăm  câteva  planuri și  faţade  la  nivel  de  autorizaţii  de  construire, pentru a 

sublinia ideea diversităţii partiurilor și fațadelor, cu păstrarea unității ansamblului. 

Arhitecţilor practicieni, când aceștia dobândesc experienţă și confrmare a activităţii 

lor  de  proiectare,  le  reușește  deseori.  Urmează  în  continuare  două  lucrări  ale 

reputatului arhitect  Tiberiu Niga  care a  proiectat  două case în Parcelarea  Jianu - 

Bordei, după ce Doicescu le conturase deja pe celelalte.
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- 51    -

 VII.  CARTIERUL BORDEI IN PERSPECTIVA RECONSIDERARII SALE 
CA MONUMENT ISTORIC



 

 

Continuăm  cu  casa Parcelarea  Jianu , bloc 6 , parcela 3 , S+P+Etaj ,  proiectată de 

arh. Tiberiu Niga  unul  din vechii colaboratori  ai  lui Octav Doicescu . Acest imobil 

continuă seria proiectată de Doicescu până în momentul cand acesta este numit să 

se  ocupe  de  Pavilionul  Romaniei  la  World’s  Fair  New  York  (interioarele)  și 



Roumanien  House.  Tiberiu  Niga  lucrează  în  maniera  ansamblului  creat  de 

predecesor, atât ca partiu cât și ca fațade.                                     -   Demisolul are garaj și  

cameră  pentru  sofer,  spațiu  pentru  centrala  termică,  pivniță  cu  rezervorul  de 

combustibil, spălătorie.                                                                                                  - -  

Parterul cuprinde accesul cu treptele ocrotite de o arcadă frontală și două arcade 

laterale, 
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vestibulul cu acces  în hol  (șemineu și  scară  interioara)  și  în birou, sufrageria  cu 

bucătărie  mare  adiacentă,  scară  de  serviciu  cu  acces  la  demisol  în  dreptul 

spălătoriei.                                      -    Etajul cuprinde două dormitoare mari ( la fatada 

principală), fecare  având  dressing   și  acces  în marea  loggie  comună, triada  de 

camere:  baie,  copil,  bonă  și  holul  de  etaj  al  scării  interioare. 



-    Fațada principală are centrat șirul de arcade al parterului peste care este centrată 

loggia etajului și arcada garajului din demisol. Arcada scării de intrare parter este 

echilibrată  de fereastra cu ancadrament puternic decorat ce marchează  în fațadă 

pozitia  scării interioare.   -  Acoperișul, cu șarpanta  din lemn , are  o  dezvoltare 

frontală separată , centrată                                              pe frumoasa loggie a etajului , 

menită  să  marcheze  poziția  acesteia  în  cadrul  fațadei. 

-   Specifcul tradițional al  ansamblului , la  care Doicescu ținea  foarte  mult, este 

însușit de Tiberiu Niga și este exprimat în cladirea proiectată de el prin panta lină - 

streașina lată  a  acoperișului, folosirea materialelor locale: piatra  (la  imprejmuire), 

zidăria văruită în alb, lemnul (tâmplaria ferestrelor, stâlpii și consolele loggiei), ferul 

forjat  (  grilajele  de  la                ferestre)  și  ceramica  olanelor  învelitorii  . 

-       Autorizația de construire este însoţită de planurile tuturor nivelurilor, fațada 

principala și planul de situație. Terenul este  judicios folosit ; casa  este  adosată  la 

calcanul vecinului, având acces lateral, lat de 2,50m. la curtea din spate ( adancă de 

5,00m ).

    Dăm  în  continuare  câteva  imagini  ale  planurilor  și  fațadelor  imobilului 

proprietate  Colonel T. Teodorescu, autor tot arh. T. Niga. De această dată imobilul 

este  departe  de  simplitatea  partiurilor  lui  Doicescu,  iar  fațadele  abundă  în 

subansamble  ,  chemate  toate  să  facă  casa  cât  mai  interesantă.  Puse  laolaltă: 

foisorul, loggia, bowindoul din etaj, diversitatea 
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arcadelor și ancadramentelor golurilor, acestea se concurează între ele, ritmul (unor 

elemente  identice )  nu se evidentiază, dominanta nu este sezizabilă. Raporturile 

dintre plinuri și golurile atât  de  diferite  sunt  alterate. Benefciarul a  dorit o  prea 



mare diversitate de elemente , obţinandu- se un aspect aproape haotic, dăunator 

imobilului și implicit ansamblului Bordei- Jianu.
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      Dacă arh. Tiberiu Niga a respectat linia Doicescu de realizare de locuinte ieftine 

pe  linia  simplității  modernului  îmbogațit  cu  nuanțele  date  de  arhitectura 

tradițională ( la a doua clădire nuanțele au fost la Tiberiu Niga, mai ingroșate…), mai 

dăm un exemplu de proiectare care nu respectă linia maestrului.
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    Am dat  mai sus planurile și fațadele 

imobilului din Bdul Jianu, str. A colț cu str. B, proprietate  Alex. Costescu, arhitect 

Dem. Savulescu, pentru a exemplifca cazul nefericit al imobilelor “moderniste” care 

pot sta oriunde în oraș lipsa legării de sit , legaturile rupte cu restul ansamblului , 

faţadele și partiurile mediocre fac din acest imobil un exemplu negativ. Din păcate, 

majoritatea arhitecţilor nu țin cont de imobilele din proximitate, ținând cont doar 

de  veleitațile  benefciarilor. Pe  un teren mare, în suprafața  de  594mp. arhitectul 

realizează o suprafață construită de 220 mp , prea mare pentru confgurația dată de 

forma terenului,                      realizând fronturi dezechilibratrate ale fațadelor, lipsind 

ritmul unor ferestre de                                        acelasi tip, lipsind o dominantă în 

rezolvarea de colţ propusă. Poziționarea mansardei                                                  parțiale  

strică  și  ea  echilibrul  precar  al  compoziției.  Ce  departe  este  acest 

imobil  de  linia  modernului  tradițional   gândită  si  simțită  de  Doicescu și  de 

Tiberiu  Niga. 



  

Inafară de aspectul negativ al continuării neinspirate a muncii lui Octav Doicescu, 

de  către  unii confrați, mai  grave  sunt  intervențiile  proprietarilor, care  dealungul 

anilor au demolat  părți de clădiri ; a  se  vedea  demolarea la o  frumoasă  casă  din 

intersecția a doua străzi, alături de imaginea ei mai veche cand era în picioare, asa 

cum o gândise cel ce o  proiectase. Dăm în continuare imagini ale  unor case din 

cartier în care vedem că protipendada de azi se simte la fel de bine ca și cea de ieri, 

ambele … adapostite în vechile locuințe ieftine, interbelice.
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     La fel  de  mare  este  pericolul  extinderilor,  al  supraetajărilor  (  vezi  foto  ). 

Menţionăm că astfel de intervenții asupra construcției inițiale, au fost  făcute  fără 

aprobările  necesare.   Aceste  acte  reprobabile  au  fost  inferate  de  arhitecții  din 

primării și de arhitecții practicanți în diverse randuri. Din păcate, cetațeni care n - au 

înteles  niciodată  ce  reprezintă  arhitectura  și  urbanismul în viața  orașului în care 

locuiesc , n - au cunoscut nici “Bucureștiul de ieri” și nici nu - i interesează “Capitala 

de mâine”.



 

Menționez  că toate  imaginile digitale color au fost  obținute de autor în înforitul 

aprilie 2012.
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VIII.  GENERATIILE DE ARHITECTI  INTRE “  BUCURESTIUL DE IERI 
SI  CAPITALA DE MAINE ”

 

Imaginea din presa vremii, redată  mai sus relatează  de o anchetă  ce avusese loc 

printre arhitecți și urbaniști , tema  find “ Arhitectura funcționalistă  și soluțiille ei 

urbanistice  “. Oare  arhitecții  vorbesc  numai  între  ei, sau  cetățeanul  roman  este 

needucat și puțin inclinat să respecte legile ? Intrebarea este de actualitate și astazi, 

mai ales că, se pare, corupția a crescut față de perioada interbelică. Că este așa, stau 



mărturiile  documentelor  prezentate  mai  sus,  din  care  desprindem  urmatoarele 

concluzii favorabile perioadei interbelice  :                                                                                 -  

Proiectanți  ca  arh. Doicescu  și  executanți  ca  ing.  Prager  erau  puși  să  semneze 

“declarațiuni” că  vor respecta  legislația  în vigoare; la  fel procedau și  proprietarii 

caselor construite;                     - Din mica investigație pe care am făcut - o cu privire la  

diferențele între planul vechi, aprobat și planul amplasării reale a imobilelor în anul 

2012, vedem  cum factorii  responsabili  cu disciplina  în construcţii  - primarul cu 

consilierii, cadastrul și șantierul ce execută lucrările -erau corecti și - și îndeplineau, 

în  general,  atribuțiile  de  serviciu.  In  v remea  noastră  a  fost  necesar  un 

studiu  plătit  de  OAR  ,  Proiectul  cultural  realizat  prin  Obser vatorul 
Urban  de  către  Dr.  arh.  Ruxandra  Nemțeanu  și  Dr.  arh.  Mihaela 
Criticos  care  a  propus  regim  special  pentru  Ansamblul  Parcelare 
Jianu - Bordei, ca să  fe impiedicate inter ventii  arbitrare  intr  - un sit  
declarat  monument  istoric.  Iată  cum  ,  profesioniști  adevărați  apără  
moștenirea  lăsată  nouă  de  cel  mai  bun  cunoscator  al  arhitecturii  
capitalei noastre.

   Inscrierea  arhitecturii locuinței promovate  de  arh. Octav  Doicescu în curentul 

regionalismului european – conceptul modern de azi care inlocuiește pe cel vechi, 

perimat, al arhitecturii tradiționale de specifc național, este studiată în lucrarea de 

față  în  capitolul  ”Arhitectura  regională,  revanșa  localului  și  a  individualului- 

contribuția arh. O. Doicescu”. Până ajungem la acest capitol sinteză, de încadrare a 

creației  lui  Doicescu  în  arhitectura  modernă  cu  nuante  tradiționale,  vreau  să 

subliniez două aspecte:

1. Nu numai  Doicescu,  dar  și  alti  arhitecți  români  din  epocă  doreau  să  se 

construiască  în Bucuresti  în manieră  modernă  (  arhitectură  funcțională  ca 

expresie  a  revoluției  industriale),  dar  cu  forme  românești,  provenite  din 



zestrea  culturii  noastre  tradiționale  și  din sensibilitatea  proprie  sufetului 

românesc;
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2. In aprecierea unor astfel de arhitecți, ai modernului tradițional, trebuie să se 

țină seama de valoarea fecarui arhitect în parte, de felul în care și- a construit 

imobilele dar și in felul în care a  răspuns nevoilor de construire a  orașului 

(creație urbanistică) în epoca în care a activat; 

   Nu numai Doicescu, dar și  alți arhitecți  români (  nu numai Fl. Stanculescu, H. 

Delavrancea, Ctin. Joja,  N.  Goga  deja  amintiți)  au  gândit  creația  lor  în maniera 

modernului-  tradițional,  ci  și  teoreticieni  ai  arhitecturii  românești,  pe  care  îi  “ 

restituim” în parte, în continuare, prin două  fragmente  din articole  publicate  in 

1935 –  1937, care au exprimat atât  cunoașterea în detaliu a  arhitecturii din țările 

dezvoltate  economic cât  și nevoia  de  exprimare  a  arhitecturii unei țări afate  pe 

drumul  micșorării  decalajului  economic  față  de  cele  dintâi.  Este  vorba  de 

Arta Cerchez si G. M. Cantacuzino.

  Arta  Cerchez în articolul  Din aspectele  Bucurestilor  , apărut  in Revista 

ARHITECTURA                 nr. 9- 10 din iulie- oct. 1937, își exprimă propria opinie și nu 

numai a  ei, asupra arhitecturii noi, în contextul creat de precursorii occidentali ai 

arhitecturii moderne:

   Arhitectura modernă bazată pe principii foarte sănătoase, nu este așa de nouă cum se crede în genere la noi,  

începuturile ei datând de peste 60 de ani. Prima mișcare mai importantă a fost la Viena, având ca reprezentant  
pe arh. Otto Wagner. Prin cartea sa apărută pe la anul 1895, intitulată “Moderne Arhitektur”, în care se găsesc 
deja toate principiile și toate argumentele intrebuințate astăzi de moderniști, cum și prin clădirile sale, Otto 
Wagner pune bazele arhitecturii  moderne.Formează numeroși elevi, iar unul din aceștia, Olbrich, chemat la 



Darmstadt de marele duce de Hessa, dirijează acolo o colonie de artiști, pictori și sculptori, cari toți activează în  
direcția artei moderne. In 1900  guvernul din Hessa pune la dispoziția acestei colonii un teren in Darmstadt,  
situat pe o pitorească înalțime, “Mathildenhohe”, pe care să se construiască vreo șapte vile                           complet  
mobilate ce trebuiau să servească de locuință pentru fecare din artiști, iar inainte                                             de a f 
locuite,  din  primavară  până  în  toamnă,  să  poată  f  vizitate  de  public.  Ia  naștere,  
în  astfel  de  condițiuni,  în  anul  1901,  gingașa  expoziție  a  coloniei  de  artiști  din  Darmstadt,  

“Darmstadter  Kunstlerkolonie  –  Ausstellung. Cele  7  clădiri  ,  grădinile  și  terasele  au  fost 

proiectate de arh. Olbrich ; mobilierul, țesăturile și ustensilele s - au executat după desenele 

artiștilor                                                                                                             La una din clădiri se găseau deja 

toate elementele care caracterizează arhitectura nouă de astăzi. Terasa- gradină în loc de acoperis, ferestre mai  

mult  late  decât  înalte  și  numai  câte  una  de  fecare  încapere,  simplitate  extremă [  …  ] 

-                                                                                                                        Ceiace ( sic ) vrem e să mergem cu 

progresul, să construim modern dar pe cât se poate cu caracter românesc, cerințele vieții moderne împăcându - se  
foarte bine cu arhitectura românească.                       Tinerii arhitecți, plini de talent, menținând simplifcarea  
caracteristică arhitecturii nouă și                                 dând mai mare atenție la proporția și la linia arhitectonică, ar  
putea crea, utilizând linia                                                 vechilor case și monumente românești, o arhitectură  
originală românească modernă. Sunt unii                                     tineri arhitecți cari au încercat deja în acest sens și  

au reușit de minune. Sunt începuturile                                         arhitecturii moderne românești de la noi [ … ] 

Incercările trebuiesc continuate, căci din ele va trebui                                                           negreșit să rezulte în viitor  
un stil pământean, mai corespunzator climei noastre                                                           și mai apropiat sufetului  

românesc [ … ] Să se încerce linia românească cu simplitatea modernă.
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      Arta  Cerchez  își  ilustrează  articolul  cu  o  creație  proprie:  Cazinoul  Movila-

Techirghiol                        ( Carmen Sylva ), o adevarată lozincă de arhitectură modernă, dar 

românească.

    In “Revista  Fundațiilor Regale” , in 1935, apare articolul lui G. M. Cantacuzino 

“ Modernismul și  arhitectura  românească  ” un preambul  al  articolelor scrise  de 

acesta împreună cu Doicescu, în paginile revistei SIMETRIA ( 1939 – 1946; in 1947, 

ultimul an de apariție, când Doicescu nu mai era redactor). In acest  articol, GMC 

arată  cele  două  categorii  de  probleme  de  rezolvat  pentru  arhitecți:  grupul 



elementelor sociale și grupul elementelor tehnice, legat de betonul armat, ferul și 

oțelul arhitecturii funcționale.

     Ca teoretician al esteticii arhitecturii, G. M. Cantacuzino  exprimă urmatoarele 

idei,  cele  mai  avansate  ale  anilor  ’30  ;  noi  le  reproducem  în  lucrarea  despre 

Doicescu  pentru  ca  amandoi  vorbeau  aceeași  limbă  și  pentru  că  în 

postmodernismul nostru, la 77 de ani trecuți de la apariția articolului din “ Revista 

Fundațiilor Regale  “, se  face  simțită  nevoia  de  aport  al  arhitecturii românesti  la 

zestrea culturală comună a omenirii:

    In ce formă se va integra arhitectura românească în acel mare și luminos curent de energie și sinceritate ? [ … ] 

Ceea ce se poate ști de pe acum e că, în cadrele largi ale acestor mari probleme, sensibilitatea și logica românească 

au un câmp imens pentru cele mai originale înfăptuiri [ … ]. 

    Cu zestrea artei populare, cu vechile amintiri  bizantine, cu darul decorativ al românului, cu spiritul  lui  

inventiv și fantezia lui proprie, viitorul poate f privit cu incredere. Din viața și din etica românească se vor naște 
forme românești. Pentru ca ele să ia consistență, trebuie însă ca societatea romanească să enunțe dezideratele sale  
în forme clare și hotărâte. Ca o problemă să se rezolve , trebuie mai intâi să fe bine pusă. In fața vieții moderne  
cred deci că intrebarea formulată de mulți: care va f arhitectura românească față de modernism ? este iluzorie.  
Vrând, nevrând, participăm la o civilizație unitară care se intinde pretutindeni în lume. Nu e prima dată când ne  
găsim într- o asemenea situație. Din efortul acesta de adaptare și mai ales de asimilare se vor preciza poate, în  
lupta cu forţele străine, și mai mult adevăratele însușiri ale sufetului românesc. G.M.Cantacuzino.

      Să dăm, pe scurt, cuvântul arhitectului  Henry  Pacon,  arhitect al guvernului 

francez, într- un fragment  din raportul acestuia  înaintat  Congresului  Internațional de 

Folclor- subsecțiunea Construcții (din articolul “ Intre casa strămosească și casa modernă”, 

apărut in COMUNA nr. 6/ 23.01. 1938):

     In fecare ținut, cuvânt pe care prefer să- l intrebuințez în loc de regiune, s- a elaborat un tip de casă care 
realizează acordul între om, activitatea sa, viața sa socială și intelectuală și natură; și acest acord este aproape 
întotdeauna acordul perfect. Toate aceste tipuri de case nu sunt decât variantele unui fond comun de organizare,  
de necesități vitale și aspirații ale omului: securitate, odihnă, viață familială. In jurul acestui dispozitiv central, 
meseria, starea socială, condițiile particulare unor asezări - au ordonat planul și volumele. Calitățile, proprietățile 
materialelor locale și clima, au dat fzionomia construcției. Astăzi, profunda turburare care rezultă din apariția 
mașinismului și a industriei, schimbă nu numai materialul și tehnica, dar și felul profund de viață , ritmul ei,  



condițiile materiale ca și raporturile sociale.[ … ] Trebuie să- i dăm omului modern, atat de hărțuit, 

religia umană. Trebuie mai 
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întâi să ne căznim să rezolvăm problema locuinței, să dăm satisfactie nevoilor urgente. Să 

stabilim modele  de  case  ieftine și sănătoase, cinstite,răspunzând tuturor exigențelor de 

higienă, lumină, comfort  [  … ]  Daca  intrebarea: trebuie  să  menținem casei  caracterele 

folcloristice înseamnă a  conserva , a  menține casei noi caracterele convenționale, trebuie 

să- i răspundem cu hotărare: Nu. Daca însa înseamnă a salva casa de banalizare, să- i redăm 

caracterele unei opere umane, expresia unei arte, fruct al sufetului popular regăsit, trebuie 

a raspunde: Da.

    Atingerea  va lorii  ma terial- spiritua le a  arhitecturii  nu poa te f decâ t  
rezulta tul  imbină rii  optime  a  raționalismului  stiintif c  cu  fantezia  și  

persona lita tea  crea toare ( J. Ruskin: Scrieri despre artă). Doicescu, ca personalitate 

creatoare, înarmat  cu raționalismul epocii  moderne,  cu fantezia  și  sensibilitatea 

mostenite  de  la  înaintași,  a  reușit  o  arhitectură  de  valoare,  cu  certe  valențe 

spirituale.

     Să  că ută m mai curâ nd soluții juste decâ t noi și să  nu ne speriem dacă  

soluțiile corecte ne readuc la  tradiție ( citat din Doxiadis, reprodus in lucrarea 

Codrea Marinescu – Tradiție și inovație în arhitectură ).

       Pentru a iesi din polemică „dacă azi mai este posibilă o arhitectură cu nuanțe 

tradiționale, dacă  această  arhitectură  mai  are  un viitor ?” nu voi  mai  aminti de 

curentul  „regionalismului  critic”  și  nici  de  formularea  inspirată  „  arhitectura 

regională  –  revanșa  localului și a  individualului” a  flosofului contemporan Peter 

Sloterdijk, ci vă voi reține un moment atenția asupra arhitecturii moderne japoneze, 



cu valențele ei tradiționale, recunoscute. Scoala japoneză de arhitectură modernă a 

dat tonul arhitecturii de top din  arcul Pacifcului ( China, Taiwan, Singapore, Coreea 

de Sud, Malaysia, Cambogia )  . Să ne gândim cum Cesar Pelli & Associates cu arh. 

Simionescu  în  echipa  pentru  ofertă,  a  obținut  execuția  unei  lucrări  în  urma 

propunerii  unor  forme  ce  sugerează  templele  tradiționale  budiste  din  Malaysia 

(perechea de turnuri Petronas Towers din Kuala Lumpur / 1998 ).

     Prof. arh. Hiroshi Hara spune:  Arhitectul  trebuie să fe mai mult  un gânditor decât un  

tehnician [...] Rolul de a cuprinde ansamblul civilizației , de a controla și dirija dezvoltarea mediului de 

viață revine arhitectului . Din acest motiv, arhitectul trebuie să fe un om de cultură universală ( Japan 

Architectur nr. 120/ 1966);

     Marele  arhitect  japonez    Kenzo  Tange  ne  arată  în  nr. 119 / 1965 ,  pag . 80 

a  revistei L’architecture d’aujourd’hui :  

Arhitectura  contempora nă  să  aibă   echilibrul necesar și specif c între  
tradiție  și inovație, pe plan complex  ma teria l – spiritua l. Numai cei ca re  
se întorc că tre v iitor rea lizează  că  tradiția ex istă  și că  este plină  de  
v iață  ... Sarcina   cea  ma i uita tă  astă zi este creația  pentru ridicarea  în 
acelasi timp a trecutului și a  v iitorului.

   

-  62    -

IX.  BIBLIOGRAFIE SELECTIVA

- COTESCU, Maria:  Studiul rațional al locuințelor, in Arhitectura nr. 4- 5, pag.4- 5, 

1950;

- DAVIDESCU, Ion:  Problema stilului național în arhitectura orașelor noastre, în Comuna 

nr.9/ 13.02 1938, București;



- DOICESCU,Octav: Arhiva O. Doicescu, UAR București;  

- DUCULESCU, Mirela : George Matei Cantacuzino (1899- 1960) - Arhitectura ca temă a 

gândirii,  Ed. Simetria, 2010, Buc.  

-  GAZETA MUNICIPALA , Bucureşti, 1932 – 1947, colecţia Bibliotecii Academiei 

Romane;

-  GROPIUS, Walter: Internationale Architektur, in Bauhausbuchernr. 1, Langen 

Verlag, pag.5, Munchen, 1925;

- HARA, Hiroshi: Arhitectul- om de cultură universală , in Japan Architectur 120/1966, 

pag.86;

- IANCU,Marcel:  Arhitectura socială,  in Contimporanul anul XI, nr. 90, Buc, sept. 

1931;

- INSTITUTUL URBANISTIC AL ROMANIEI: Planul Director de Sistematizare, Bucuresti, 

1935;

- IONESCU, Grigore: Arhitectura pe teritoriul României de- a lungul veacurilor, Ed. 

Academiei, București, 1982;      

- JUGURICA, Constantin:   Memorii ( in manuscris ), 2011 – 2012;      

- LASCU, Nicolae: Gândirea estetică în arhitectura românească, Ed. Tehnica, Buc, 1983;

- LE CORBUSIER: Epoca noastră își fxează în fecare zi stilul, in Vers une architecture;

- MARINESCU, Codrea:  Tradiție  și  inovație  în  arhitectură, Ed. Tehnica,  Bucuresti, 

1990;



- MICLESCU, P. E: Bucureștiul era un oras gradină, în Arhitectura nr. 4- 5,pag. 37- 41, 

1981;

- MOOS, Stanislaus von, Le Corbusier et son mythe, Ed. Horisons de France, Paris;

- PACON, Henry: Intre casa strămoșească și casa modernă, în Comuna nr. 6/23.01. 1938; 

- POPESCU, Carmen :  Spațiul  modernității  româneşti  (  1906-  1947),  Ed. Arhitext 

design, 2011, București;   

- SASARMAN, Gheorghe: Funcțiune, spațiu, arhitectură, Ed. Tehnica, București, 1979; 

- SION, Militza :  Horia Creangă - Crezul simplității, Ed. Simetria, 2012, Buc.

- STANCULESCU, Florea:  Stilul  românesc  în  Căminul  I,  nr.  3,  pag.  23  -  24, 

București,  1928  si  Studii  și  planuri  de  case- publicație  trimestrială, director  arh. Fl. 

Stanculescu/ 1928;  

- STANCULESCU, Florea:  Stil românesc și stil modern, Arhitectura nr. 1, pag. 13 - 14, 

1935;

- WAGNER, Otto: Moderne Architektur, Ed. A. Schrooll, Viena, 1902;

- ZAHARIADE, Ana Maria: Locuința în creația lui Horia Creangă în catalogul Centenar 

Horia Creangă 1892- 1992, UAR Buc./1992, pag. 55;

- ZAHARIADE, Ana  Maria  :  Tipologie  de  locuire, Internet  www.iaim.ro/catedre/ 

istorie_teorie_restaurare/ discipline/ALO/C7.1- tipologie.pdf;

NOTA: Capitolul are 62 pag. text + imagini  

drd. arh. Alin Toma Negoescu

http://www.iaim.ro/catedre/




 

 

       

       

  

   

  

     .



  

  

   



 

       

    

 

            .             

 

          

              

  



  

 



   





 

. 

  

 

   



    

 


