
Așezămintele Brâncovenești au reprezentat o instituție de tradiție 
în spațiul românesc, grupând diversele stabilimente construite de 
familia Brâncoveanu începând cu jumătatea secolului al XVI-
II-lea, precum Biserica „Domnița Bălașa” – ctitorită în 1744 de 
Domnița Bălașa (fiica lui Constantin Brâncoveanu) și de soțul 
său, Manolache Lambrino –, Spitalul Brâncovenesc – întemeiat 
de Grigore Brâncoveanu (1767 – 1832, nepotul lui Constantin 
Brâncoveanu) și de soția sa Safta Brâncoveanu în 1838, – dar și 
școala de carte românească (întemeiată în 1745 și desființată în 
1898) și azilul pentru femei bătrâne (întemeiat în 1751). 

Scopul Așezămintelor era de a oferi un sprijin medical 
și educațional necesar categoriilor sociale mai puțin 
favorizate. 

Activitatea Așezămintelor Brâncovenești se afla sub autoritatea a 
patru epitropi (preoți „purtători de grijă”): „mitropolitul țării, doi 
epitropi dintre ctitori (Brâncoveanu și Crețulescu), iar al patru-
lea să fie marele postelnic, din partea domnitorului”, așa cum ne 
informează una dintre istoriile Epitropiei.  

Dintre instituțiile care formau Așezămintele, probabil cea mai 
importantă era Biserica „Domnița Bălașa”, reconstruită în mai 
multe rânduri. Construcția actuală datează din 1885, fiind pro-
iectată de arhitectul Alexandru Orăscu.  În interiorul bisericii se 
găsesc mormintele Domniței Bălașa și al Domniței Zoe Brânco-
veanu (1800 - 1892), soția domnitorului Gheorghe Bibescu, iar 
în curtea bisericii se află monumentul Domniței Bălașa, opera 
sculptorului Carol Stork.

În 1913, Administrația Așezămintelor era compusă din Pimen, 
Mitropolitul Moldovei, Nifon, Episcopul Dunărei de Jos, Calist, 
Episcop de Argeș, Th. Rosetti, Gr. Golescu, I. Bălteanu, I. Proco-
pie Dumitrescu (primar al Bucureștiului), ing. Elie Radu, col. adj. 
Berindei, Const. I. Bălăceanu, D. Hagi Tudorachi, I. Dobrovitz. 
Funcția de Epitropi era îndeplinită de Basarab Brâncoveanu și de 
Barbu A. Știrbey, iar Gr. N. Grecianu îndeplinea funcția de direc-
tor. Numărul de angajați ai Așezămintelor a crescut constant, atât 
în București, cât și în provincie, unde numeroasele domenii de sub 
tutela instituției aduceau servicii importante spitalului. După 150 
ani, școala a fost desființată (1898), Așezămintele concentrându-și 
atenția pe activitatea spitalului din Piața Mare (azi Piața Unirii). 

Construirea spitalului în 1838, cu grija Saftei 
Brâncoveanu, a reprezentat un nou impuls pentru 
sistemul sanitar românesc, acesta fiind unul dintre 
primele spitale private din Țara Românească. 

Spitalul s-a extins de la an la an, cu noi pavilioane și secții, oferind 
servicii medicale, dar și cursuri în domeniul sanitar. Atât în timpul 
Războiului de Independență, cât și în timpul Primului Război 
Mondial, spitalul a îngrijit răniții, iar pe timp de pace a asigu-
rat gratuitatea consultațiilor și tratamentelor pentru categoriile 
sociale cu venituri mici. În 1984 a fost decisă restructurarea Pieței 
Unirii, ca parte a proiectului de sistematizare care a vizat realiza-
rea bulevardului Victoria Socialismului și a Casei Poporului. Ca 
urmare a acestei intervenții, spitalul a fost dărâmat. Până la acastă 
dată, instituția își câștigase o reputație solidă, recunoscută la nivel 
național, în special în ceea ce privește tratamentele ortopedice 
specializate (premieră în activitatea medicală românească).

În 1951, Spitalul Brâncovenesc a fost naționalizat, iar activitatea 
Așezămintelor Brâncovenești s-a limitat la întreținerea bisericii 
„Domnița Bălașa”. Bătrânele adăpostite în azilul cu același nume 
au fost mutate în alte instituții similare ale statului.

De-a lungul celor două secole de activitate, 
Așezămintele Brâncovenești au asigurat un cadru de 
ajutor social care a sprijinit lărgirea infrastructurii 
sanitare a capitalei de-a lungul secolului al XIX-lea, 
caracterizat de o creștere continuă și accentuată a 
populației.

Prin realizarea parcelării Șerban Vodă, instituția continuă efortu-
rile de a ameliora nivelului preponderent  de subzistență  a celor 
care se stabiliseră la oraș și care alcătuiau majoritatea angajaților.  
Pe fondul unei lipse de interes a investitorilor privați în domeniul 
construcției de locuințe, rolul statului în dezvoltarea politicilor 
de locuire se dovedește a fi determinant. Chiar dacă redusă (în 
comparație cu nevoile pe care orașul le avea), activitatea con-
structivă a Societății Comunale de Locuințe Eftine oferă primele 
alternative  viabile pentru o locuire de masă în acord cu normele 
moderne de salubritate, confort și estetică urbană.

Parcelarea Șerban-Vodă a fost executată de Societatea Comunală pentru Locuințe Eftine 
la comanda Epitropiei Așezămintelor Brâncovenești, o instituție desființată la începutul anilor 
cincizeci. Prezentăm istoria acestui stabiliment pentru a înțelege aspectele care au condus la 
construirea acestui cartier și dezvoltarea sa ulterioară.

Acest pliant prezintă câteva date esențiale despre 
istoria construirii Parcelării Șerban Vodă, realizată 
la începutul secolului trecut. La acest proiect au 
contribuit două instituții publice importante, astăzi 
dispărute din societatea bucureșteană: Așezămintele 
Brâncovenești și Societatea Comunală pentru Lo-
cuinţe Eftine. Veţi descoperi în această istorie cau-
zele care au condus la construirea acestor imobile și 
informații legate de primii beneficiari ai locuinţelor, 
mutați încă din 1913 în noul cartier. 

Totodată, având în vedere faptul că această parcelare 
este clasată pe Lista Monumentelor Istorice, vă pu-
nem la dispoziţie câteva informații despre ce prevede 
acest statut al său conferit prin clasare.

Proiect realizat de: Asociaţia pentru Tranziţie Urbană
Echipă: Andrei Răzvan Voinea, Andreea-Livia Ivanovici, Andrei 
Mărgulescu, Dana Dolghin, Irina Calotă, Vera Marin, Alina 
Cristina Vlasă și voluntarii ATU.
Pentru mai multe detalii legate de diferitele aspectele ale construi-
rii locuințelor (planuri etc.), vă rugăm să ne contactați la adresa de 
e-mail voinea_andrei_razvan@yahoo.com

Parcelarea Șerban-Vodă văzută de la etajele superioare ale blocurilor din vecinătate. 
Proximitatea parcului Tineretului și a Parcului Carol, dar și a stațiilor de metrou 

Tineretului și Eroii Revoluției conferă acestei mici parcelări avantaje de care puține 
alte zone din capitală se pot bucura. 

Între 1911 și 1948, Societatea Comunală pentru Locuințe Eftine a construit, în capita-
lă, peste 3000 de imobile, majoritatea în parcelări bazate pe principiile orașului-grădină 
(case cuplate, dispuse la distanțe egale, materiale de construcție durabile). Parcelarea 
Șerban-Vodă a fost proiectată și exectutată începând cu 1911, planurile locuințelor fiind 
semnate de arhitectul Ioan D. Trajanescu.  

Societatea Comunală  
pentru Locuințe Eftine 

Societatea Comunală pentru Locuințe Eftine a fost înființată 
în decembrie 1910, pe baza unor legi votate de Parlament în 
primăvara aceluiași an, fiind condusă de inginerul Andrei G. 
Ioachimescu. Printre membrii Consiliului de Administrație se 
numărau Procopie Dumitrescu (primarul comunei București), 
Ermil Pangratti, Dr. I. Costinescu.

Scopul acesteia era de construi locuințe la un preț acce-
sibil pentru clasele sociale defavorizate, profitul maxim 
pe care putea să îl instituie fiind de 6%.

Locuitorii care doreau să cumpere locuințe eftine trebuiau să plă-
tească un avans de 10% din valoarea casei, să fie într-o stare medi-
cală bună, iar vârsta maximă până la care puteau să achiziționeze 
casa era 50 de ani. Prețul locuinței varia în 4000 și 8000 lei (în 
comparație, salariul unui muncitor era între 50 și 200 lei pe lună) 
și putea fi achitat în rate lunare, în maxim 20 de ani.

Începând cu 1913, Societatea Comunală pentru Locuințe Eftine 
a funcționat pe baza unei noi legi care îi conferea dreptul ca, pe 
lângă locuințe, să construiască și diverse dotări de cartier (precum 
școli, biblioteci sau farmacii) pe terenurile proprii, pe terenurile 
Primăriei, ale particularilor sau ale anumitor instituții publice. În 
privința tehnicii de parcelare, Societatea a optat pentru lotizarea 
terenurilor și împărțirea în parcelare aproximativ egale, dar și 
pentru construirea de locuințe unifamiliale, cuplate. Activitatea 
constructivă a societății a fost apreciată de Cincinat Sfințescu, 
în 1933, astfel: „Societatea s-a străduit să facă să dispară din 
București acele locuințe de troglodiți, cu o cameră și o sală sau 
numai cu o cameră, atât de insalubre, care sunt încă foarte nume-
roase în Capitală și apar neîncetat. A căutat să ofere populației 
muncitorești cel puțin două locuințe din două camere și o sală, dar 
solidă și sănătoasă. Un astfel de program era cu adevărat social, 
dar nu putea fi realizat integral fără contribuția statului, cum s-a 
făcut în toate țările occidentale”.

Referindu-se la acest aspect social, tot Sfințescu sublinia faptul 
că „în afară de importanța socială a punerii de locuințe eftine și 
sănătoase la dispoziția  familiilor numeroase și cu mijloace reduse, 
[…], activitatea socială a S.C.L.E. mai este interesantă și pentru 
rezultatele obținute pentru salubrizarea și estetizarea cartierelor 
mărginașe ale Capitalei. Căci Societatea a acoperit cu locuințe 

curate, bine dispuse, aerate, cu străzi bine aliniate și prevăzute 
cu lucrări edilitare, terenuri vaste virane, uneori foste maidane, 
pe care se aruncau mai înainte gunoaiele. Printre exemplele de 
proiecte de succes, menționate de Sfințescu, se număra și parce-
larea Șerban Vodă, „cu casele frumos aliniate și grupate, având și 
o grădină publică. Acest cartier contrastează cu neregularitatea 
dispoziției din străzile vecine”.

În 1913, Epitropia cumpără de la Societatea 
Comunală pentru Locuințe Eftine terenul de pe Calea 
Șerban-Vodă, fapt atestat de documentele autentifi-
cate de Tribunalul Ilfov, „cu scopul […] de a înlesni 
funcționarilor ei posibilitatea de a deveni proprietari ai 
unor locuințe bune și ieftine”. 
Imobilele sunt inițial închiriate funcționarilor, prețul fiind stabilit 
în funcție de suprafața caselor și, nu de puține ori, Epitropia de-
clară că nu dorește să aibă vreun profit, dar nici să iasă în pierdere. 
Ulterior, în iulie 1926, Epitropia vinde imobilele chiriașilor care 
se mutaseră în ele în decursul celor 14 ani, iar din prețul de vânza-
re se scade chiria deja achitată. Pentru a intra definitiv în posesia 
locuințelor, funcționarii ce cumpărau imobilul erau obligați să 
rămână în serviciul Epitropiei un anumit număr de ani, timp în 
care nu puteau înstrăina proprietatea.

Conform articolului 4 din legea Societății Comunale pentru 
Locuințe Eftine, achiziționarea imobilelor era scutită de taxe, 
iar banii din vânzarea lor reveneau Societății. Din partea 
Așezămintelor, contractele erau semnate de către directorul Gr. 
N. Grecianu și de Epitropul Constantin Basarab Brâncoveanu. 
Nu este clar dacă toate străzile au fost construite concomitent, 
planurile atașate contractelor menționând doar străzile Nicopole 
și Gh. Lupu. Însă o fotografie aeriană publicată de către Cincinat 
Sfințescu în articolul său dedicat Societății Comunale pentru 
Locuințe Eftine, din 1933, certifică existența tuturor celor cinci 
străzi. 

Casele au fost ridicate după aceleași planuri utilizate 
pentru construcțiile din parcelările precedente realizate 
de Societate, fiind atât proiecte de tip A și B (parter), 
cât și C și D (parter și etaj).

Parcelarea 
Șerban-Vodă (1912)

Așezămintele 
Brâncovenești

Banul Grigore 
Brâncoveanu, portret 
în ulei, din colecția 
Principelui C. Basa-
rab Brâncoveanu

Safta Brancoveanu (1740-1800), nepoata lui Constantin Brancoveanu
Parcelarea Șerban-Vodă fotografiată în 1927. Imaginea a fost publicată de inginerul Cincinat Sfințescu, 
în articolul său din revista „Urbanismul” din 1933.

Principele C. Basarab 
Brâncoveanu, Epitrop 
al Așezămintelor 
Brâncovenești

Miron Cristea, Pa-
triarhul României în 
perioada interbelică, 
eforul Așezămintelor 
Brâncovenești

Vintilă Brătianu - primarul 
în mandatul căruia a început 
să funcționeze Societatea 
comunală pentru Locuințe 
Eftine (1910)

Proiect cultural finanţat 
de Ordinul Arhitecţilor 
din România, prin 
finanţare din timbrul 
arhitecturii 

Organizator: Partener Media:

Inginerul A.G. Ioachimescu, 
directorul Regiei Monopolu-
rilor Statului (1897-1899) și 
ulterior al Societății Comu-
nale pentru Locuințe Eftine 
(1910-1919).

Monumentul Domniței Bălașa, operă a sculptorului Karl Storck. 
Zestrea bisericii a fost oferită de moșiile pe care Așezămintele 
Brâncovenești le aveau în toată țara, numele acestora fiind 
sculptate pe soclul statuii.

Biserica Domnița Bălașa a fost restaurată între anii 1959-1962, ca urmare a deteriorărilor suferite la 
cutremurului din 1940, și ulterior consolidată după proiectul acad. ing. Aurel Beleș, ing. Ion Stăncules-
cu și ing. Ion Beleș.



În anul 1924 documentele consemnează un proces deschis 
de către Epitropie împotriva căpitanului pensionar Popescu. 
Acesta fusese angajat de către Așezăminte în 1921 în funcția 
de impiegat, iar instituția îi oferă o locuință pe strada Nicopoli 
13. Inițial, imobilul îi aparținuse unui anume C. Angelescu, 
funcționar în cadrul Epitropiei pentru o scurtă perioadă, care îl 
subînchiriase unui anume Vasilescu. Locuința era însă neîngri-
jită, fapt ce atrage evacuarea chiriașului, ca urmare a referatului 
întocmit de arhitectul Grigore Ionescu (șeful serviciului tehnic 
din cadrul Așezămintelor) și la instalarea căpitanului Popescu. 
Clădirea se învecinează cu locuința lui Ion Herța, nimeni altul 
decât unul dintre directorii Așezămintelor, însărcinat cu gestio-
narea locuințelor. Celălalt vecin era Stere Tomescu. 

Conform procesului verbal, casa de la nr. 13 era compusă din 
antreu, salon, iatac, sufragerie, bucătărie, toaletă. Aflăm că două 
camere au vedere la stradă, iar sufrageria are vedere „spre dos”. 
Terenul are 210 m pătrați, clădirea este retrasă trei metri de la 
strada, iar distanța dintre clădiri este de 16 m. Clădirea are șapte 
metri pe lățime și zece pe lungime, restul terenului – o suprafață 
de 140 mp – reprezentând grădină. 

Vocabularul folosit de către arhitectul Ionescu spune multe 
despre tipul de locuire de la începutul secolului: sunt enumerate 

pe hârtie probleme legate de soba de teracotă cu coșul înfundat, 
dușumele, foraibere, scoabe, cercevele, zăvoare. 

Casa de la numărul 13 este urmărită de ghinion: căpitanul 
Popescu intră în serviciul Epitropiei la sfârșitul anului 1921 și se 
mută în februarie 1922 în fosta locuință a lui C. Angelescu, dar 
demisionează după patru luni (iulie 1922), ceea ce presupunea 
și părăsirea locuinței. Bazându-se însă pe noua lege a chiriilor, 
din 27 martie 1924, care acorda mai multe facilități chiriașilor, 
căpitanul Popescu amână plecarea. În procesul intentat de 
Epitropie, Tribunalul Ilfov dă câștig de cauză Așezămintelor la 
data de 24 februarie 1926. Starea de degradare în care se afla 
imobilul este descrisă într-un raport întocmit de către expertul 
Gheorghe Munteanu, „ingénieur des Ponts-et-Chaussées-Pa-
ris”, însărcinat cu evaluarea pagubelor produse prin neîngrijirea 
casei. La încheierea expertizei întocmite de acesta aflăm că 
„această proprietate este o locuință confortabilă, având încăpere 
suficientă pentru un menaj obișnuit și cu toate comoditățile”.

Cert este că, după o nouă judecată la Înalta Curte de Casație și 
Justiție (aflată sub Președinția lui N. Buzdugan) acuzatului i se 
cer daune de cel puțin 40.000 lei pe an, însumând 160.000 lei. 
Pe lângă faptul că proprietarul este evacuat, i se reține parte din 
pensie pentru recuperarea daunelor.

Șerban Vodă, nr. 201: Boșcu Boiu, 53 de ani, 
lucra de 19 ani în Epitropie

Șerban Vodă nr. 203: Gheorghe Voicu, pre-
ot, în vârstă de 54 ani, căsătorit, în serviciul 
Epitropiei din 1898. Ocupă locuința  din anul 
1912 și mai avea de servit 4 ani la Epitropie.

Șerban Vodă nr. 205: Șeful de birou Vasile 
Ionescu, 56 de ani.

Calea Șerban Vodă

Strada Nicopole, nr. 1: La acest număr locuia 
Constantin Stănescu, laborant, în vârstă de 45 
de ani. Conform documentelor, acesta lucra în 
cadrul Epitropiei din 1913 când a și intrat în 
posesia imobilului.

Strada Nicopole 

Strada General Lupu

Strada Nicopole, nr. 5: La această adresă 
locuia Marin Putineanu. Era căsătorit și 
lucra din 1908 ca șef de serviciu în cadrul 
Așezămintelor.

Strada Nicopole, nr. 7: Constantin Paras-
chivescu lucra în cadrul Epitropiei din 1903 
și avea 47 de ani. Pentru a-și putea păstra 
locuința, trebuia să servească încă 7 ani în 
serviciul Epitropiei. 

Strada Nicopole, nr. 9 și 11: Stere Tomescu a 
achiziționat două imobile, fiind unul dintre 
puținii proprietari care s-a bucurat de acest 
beneficiu. Lucra la Epitropie ca șef de serviciu 
din 1907 și era căsătorit. 

Strada Nicopole, nr. 13 și 15: Maria Czurus-
chy se învecina cu inspectorul Ion Herța, 43 
de ani. 

Nicopole nr. 17: Marinescu, Inspector

General Lupu, nr. 5: Alex Podhorsky, Inspec-
tor General, 35 de ani, cel care lucra de 8 ani 
și mai avea 10 ani de servit. 

General Lupu, nr. 7: M. Marioteanu 

Strada General Lupu, nr. 1-3: casa din dreapta 
aparținea lui D. Dobrescu, o placă semnali-
zând și acum proprietatea acestui funcționar al 
Așezămintelor Brâncovenești. Este una dintre 
casele parcelării care păstrează și astăzi înveli-
toarea originală de eternit

General Lupu, nr. 9: M.P Ionescu, șef de ser-
viciu, 54 de ani, lucra în Epitropie din 1908, 
ocupa casa din 1923 și mai avea de servit 
patru ani Epitropiei.

Strada General Lupu, nr. 11

Parcelarea Șerban-Vodă este înscrisă în Lista Monumentelor 
Istorice (aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor 
nr. 2362/2010) la categoria sit, poziția 209, cu codul B-II-s-
B-17927 fiind delimitată de următoarele artere de circulație: 
Calea Șerban Vodă, strada Nicopole, Parcul Tineretului și strada 
sold. Ilie Șerban. În acord cu legislația în vigoare, prin clasare 
(înscrierea în Lista Monumentelor Istorice, ca urmare a parcurge-
rii procedurilor legale), asupra parcelării se instituie un regim de 
protecție. Din complexul de acte normative care vizează proteja-
rea patrimoniului, reținem, ca fiind cea mai importantă, Legea nr. 
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată 
cu modificările și completările ulterioare, care reglementează 
regimul juridic general al monumentelor istorice.  

Conform acestei legi, monumentele istorice sunt definite ca fi-
ind: „bunuri imobile, construcții și terenuri situate pe teritoriul 
României, semnificative pentru istoria, cultura și civilizația 
națională și universală”. Monumentele istorice fac parte inte-
grantă din patrimoniul național și sunt protejate prin lege, iar 
regimul lor este conferit prin clasare. Prin protejare se înțelege 
„ansamblul de măsuri cu caracter științific, juridic, administrativ, 
financiar, fiscal și tehnic menite să asigure identificarea, cerceta-
rea, inventarierea, clasarea, evidența, conservarea, inclusiv paza 
și întreținerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a 
monumentelor istorice și integrarea lor social-economică și cul-
turală în viața comunităților locale”. Termenul de sit este definit, 
conform aceleiași legi, ca fiind un „teren delimitat topografic 
cuprinzând acele creații umane în cadru natural care sunt mărtu-
rii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, 
urbanistic, arheologic, istoric etc”. 

Statul garantează și asigură protejarea monumentelor istorice, 
Ministerul Culturii fiind autoritatea administrației publice 
centrale de specialitate care elaborează strategiile și normele 
specifice de protejare a monumentelor istorice și care urmărește și 
asigură aplicarea lor. Paza, întreținerea, conservarea, consolidarea, 
restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice revin 
proprietarilor sau titularilor cu drepturi reale asupra acestora, 
însă autoritățile administrației publice centrale și de speciali-

tate și instituțiile din subordinea acestora (precum autoritățile 
administrației publice locale) au datoria de a coopera cu proprie-
tarii, deținătorii sau administratorii monumentelor istorice și de 
a-i sprijini, conform normelor înscrise în lege. 

Valoarea Parcelării Șerban-Vodă nu este dată doar de calitățile 
arhitectural-istorice ale fiecărei construcții în parte, ci, mai ales, 
de calitatea sa globală, rezultată în urma coroborării diverselor 
aspecte istorice, arhitecturale și urbanistice pe care aceasta le 
reunește: principiile generale de parcelare, care traduc princi-
piile urbanistice și compoziționale specifice începutului seco-
lului al XX-lea; dimensiunile parcelelor și tipul lor de ocupare, 
care generează un ritm stradal specific și unitar; implementarea 
arhitecturii neo-românești, vizibilă în special în cazul locuințelor 
mai elaborate, cu suprafețe desfășurate mai ample, dezvoltate pe 
două niveluri; tipizarea construcțiilor și repetitivitatea anumitor 
elemente de detaliu, care conferă unitate arhitecturală. Nu în ulti-
mul rând, această parcelare este efectul primelor politici de locuire 
implementate pe teritoriul României, acest fapt conferindu-i o 
valoare istorică și simbolică însemnată. Ea reprezintă un exemplu 
de bună practică într-un moment în care legile și regulamentele 
de urbanism nu aveau puterea de a impune, încă, norme apte de a 
controla eficient dezvoltarea orașului.

Prin tipizare, de la mic la mare, de la detaliu la scara întregii 
construcții și, mai departe, a lotizării, clădirile care formează astfel 
de parcelări sunt valoroase la nivel de grupare, ele formând mici 
ansambluri coerente din punct de vedere urbanistic și arhitectu-
ral. Periferia Bucureștiului primei jumătăți a secolului XX a fost 
constituită din parcelări distincte, dezvoltate în perioade dife-
rite și care, chiar dacă pot părea banale din perspectiva calității 
arhitecturale a construcțiilor, sunt extrem de relevante, la nivel 
de ansamblu, pentru istoria dezvoltării orașului, conferind iden-
titatea culturală a locuirii de masă. Parcelarea Șerban-Vodă este 
un exemplu care pune în evidență, deopotrivă, ideea de coerență 
formală și compozițională și pe cea de diversitate tipologică. 
Ea reprezintă o filă din istoria orașului, care trebuie înțeleasă în 
esența sa și care trebuie conservată în consecință. 
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