
Studii ºi cercetãri ºtiinþifice de arhitecturã ºi urbanism / ARGUMENT 247

Încã din secolul al XIV-lea, Slatina, avantajatã de poziþia favorabilã la rãspântia unor bine-
cunoscute drumuri comerciale la vadul Oltului – primul vad din câmpie al acestui râu – se

numãrã printre cele mai active centre de schimb.1

Documentul de atestare a Slatinei confirmã importanþa ºi funcþia aºezãrii ca loc de trecere
ºi popas, atribute ce pare a fi anterioare atestãrii. Când, în ianuarie 1368 , Vladislav I ( Vlaicu)
acordã negustorilor braºoveni privilegii comerciale, Slatina este menþionatã ca punct vamal,
precizându-se: „ ...în afarã de aceasta, scutim pe toþi negustorii din Braºov ºi din acel district

de toatã vama de la Slatina”.2

În secolele XIV- XVI, legãturile comerciale cu Braºovul ºi Sibiul au fost extrem de intense. Nu
întâmplãtor de-a lungul vremii va intra în uzanþã denumirea de „ prãvãlii de braºovenie”
unde se vindeau mãrfuri aduse din Braºov.

STUDIU DE CAZ: CASA FÂNTÂNEANU, SLATINA. 
Propunere spre clasare ºi restaurare

Prep. drd. arh. Anca Mihaela CONSTANTIN
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Din a doua jumãtate a secolului
XVI-lea aceste relaþii se menþin,
dar încep sã predomine cele cu
imperiul Otoman; pe piaþa
Slatinei îºi fac apariþia negustori
ºi comisionarii turci.
La sfârºitul secolului al XVIII-lea
marii negustori ai Slatinei încep
sã devinã filantropi, astfel cã
banii veniþi din aceastã direcþie
intrã în biserici, ºcoalã, spitale,
ciºmele. 
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Strada Lipscani,
Slatina. Imagini din

1840 ºi 2009

Casa Fântâneanu la
1860

Grãdina Publicã 
la  1892
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La mijlocul secolului al XIX-lea, strada Lipscani din Slatina era strada negoþului, nucleu com-
ercial ºi arterã de promenadã (Corso).
În acest context este menþionatã ºi Familia Fântâneanu, o familie înstãritã a Slatinei ºi
judeþului Olt.
Elena ºi Ion Fântâneanu au locuit în Slatina într-o casã situatã între Palatul Administrativ (în
prezent sediul Muzeului judeþean Olt) ºi fosta Bancã Naþionalã – sucursala Slatina, constru-
itã în anul 1908 sub numele de Banca Slatina, numitã dupã 1920 Banca Uniunii Agricole,
Comerciale ºi Industriale.
G. Poboran menþioneazã cã imobilul a aparþinut iniþial familiei Lânaru, o familie veche cu
proprietãþi în Slatina ºi în judeþ. Costache Lânaru ocupa la sfârºitul secolului al XVIII-lea
importanta dregãtorie de vistiernic.
În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, Casa Fântâneanu era consideratã drept una din-
tre cele mai frumoase clãdiri din oraº, amplasatã într-o zonã unde se va constitui centrul
administrativ ºi financiar al Slatinei, pus în luminã de atrãgãtoarea Grãdinã Publicã amena-
jatã în anul 1892.
Casa a fost construitã în anul 1846 sau la o datã anterioarã de familia Lânaru, Elena ºi Ioan
Fântâneanu înfrumuseþând-o la exterior cu elemente decorative de facturã eclecticã ºi la
interior cu ornamente în stuc ºi decoraþii murale. Pânã la construirea Palatului Administrativ
în anul 1887, o vreme au funcþionat în Casa Fântâneanu autoritãþile judeþene, iar regele
Carol I, care a venit în Slatina de cinci ori, a fost gãzduit aici în timpul vizitei din anul 1872.
Prin testament, C. I. Fântâneanu lasã casa Primãriei, eveniment consemnat în presa localã:
„Primãria se îmbogãþeºte, astfel, cu cel mai frumos, cel mai mare ºi mai solid imobil din
Slatina”. În 1938, primarul Smarand Constantinescu procedeazã la declanºarea acþiunii de
acceptare a legatului Tribunalului Olt, procedura legalã fiind îndeplinitã pe 13 septembrie
1938. Preluarea de cãtre Primãrie a clãdirii este întârziatã de procesul deschis de Constanþa
Franco, acþiunea soluþionându-se în anii 1940 – 1941.
O bunã parte din perioada comunistã ºi dupã 1990, pânã în 1999, Casa Fântâneanu a fost
sediul Direcþiei Agricole Olt; de atunci este abandonatã ºi starea ei se degradeazã pe zi ce
trece.
În planul de situaþie datat 7 martie 1890 (semnat ing. arh. L. Angelescu,) al strãzii Lipscani,
de la Olt pânã lângã casele domnului cãpitan Racoviceanu spre gara localã, casa Elena
Fântâneanu se aflã pe o parcelã triunghiularã cu o laturã pe strada Lipscani ºi alta pe o 
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stradã al cãrei nume nu este precizat, dar care închide latura de sud.
La vremea aceea, strada Lipscani era parte din artera principalã de circulaþie pe relaþia
Craiova-Bucureºti, motiv pentru care va fi numitã strada Bucureºti peste aproape 20 de ani. 
Faptul cã la data construcþiei clãdirea nu se raporta la o piaþã ci la o parcelã aºezatã de-a
lungul unei strãzi explicã ºi forma de paralelogram a planului, abaterea faþã de unghiul
drept fiind practic insesizabilã cu ochiul liber.
Latura de nord a perimetrului cu centrul de greutate în Grãdina Publicã a fost ocupatã de
Casa Fântâneanu numai dupã spargerea frontului de pe partea de rãsãrit a strãzii ºi apariþia
Palatului Administrativ, retras faþã de aliniamentul existent pânã atunci. 
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Imagine care atestã denumirea de 
strada Lipscani

Imagine care atestã denumirea de 
strada Bucureºti

Imagini pe parcursul
aceleiaºi strãzi în

zone diferite

Faþadã principalã. Existent. Detalii tâmplãrie uºi ºi ferestre

Elemente de  decor
relevate conform 

documentaþiei 
de clasare.
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Stilistic, casa Fântâneanu poate fi consideratã ca eclecticã. Chiar dacã starea ei de conser-
vare lasã mult de dorit ºi dimensiunile sale nu sunt tocmai grandioase, prin eleganþa faþade-
lor, aceastã casã reuºeºte sã dea o notã aparte unui perimetru cu totul special din centrul
vechi al Slatinei.
Dacã facem abstracþie de abaterea neimportantã de la unghiul drept, cercetând clãdirea
fãrã relevee, constatãm cã aceastã construcþie se supune unor riguroase axe de simetrie în
planimetrie, volumetrie ºi în tratarea faþadelor.
Raportul plin-gol ritmeazã faþada, registrele cu bosaje diferit marcate evidenþiazã etajele,
pilaºtrii cu capiteluri corintice, frontonul triunghiular, toate aceste elemente amintesc de
arhitectura clasicizantã palladianã.

Plan parter. Existent Faþadã principalã cf. releveu ºi 
documentaþie de clasare

Plan parter propus cf. documentaþie de clasare

Casa 
Fântâneanu

astãzi
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Spaþiul interior este supus aceleaºi simetrii riguroase care se manifestã încã din holul princi-
pal de la parter, prin care se face accesul într-un spaþiu generos ºi un buzunar al acestuia
spre stradã ºi în spaþiile de serviciu pe latura dinspre rãsãrit, spre ceea ce era cândva o curte.
Chiar ºi puþinul care se mai pãstreazã din decoraþia holului de la parter denotã aceeaºi
tratare austerã ca cea a exteriorului.
Legãtura cu etajul se face printr-o scarã balansatã din lemn, deloc monumentalã, dar încã
elegantã, cu parapet din fier forjat, frumos lucrat ºi mânã curentã din lemn.
Etajul iniþial, construit pe principiul consacrat de „zid pe zid”, a suportat o serie de inter-
venþii, de fapt o recompartimentare pentru a rãspunde noilor funcþiuni.
Intervenþiile se referã în general la pereþi de compartimentare din zidãrie de cãrãmidã, la
parter ºi etaj, lucrãri frecvent întâlnite în situaþii similare în care s-a dorit transformarea unor 
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Plan etaj 2. Recompartimentare propusã cf.
documentaþie de clasare

Plan etaj 2. Existent

Scarã parter-etaj 1. Existent

Detaliu scarã. Existent



case reprezentative în spaþii pentru
administraþie publicã, respectiv
birouri.
În astfel de cazuri au de suferit în
general finisajele interioare ºi deco-
raþiunile interioare, în cazul nostru
stucatura ºi pictura plafoanelor.
Parterului ºi etajului li se adaugã un
subsol parþial ºi o mansardã.
Subsolul este accesibil din holul prin-
cipal ºi ventilat natural pe faþada de
la rãsãrit ºi are planºeul din grinzi
metalice ºi bolþiºoare de cãrãmidã.
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Detaliu corniºã 
cf. documentaþie 

de clasare

Faþadã lateralã. Existent Detalii interior. Existent
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Casa Fântâneanu 1860, 2009

Lucarne. Existent
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Mansarda este amenajatã într-un pod cu ºarpantã barocã, structura din lemn a acesteia fiind
astfel configuratã încât sã permitã obþinerea unor spaþii pentru birouri.
Înlocuirea lucarnelor ovale din tablã ambutisatã cu altele mult mai mari, rectangulare, cu
tâmplãrie de lemn cu ochiuri mobile este intervenþia cea mai nocivã pentru casã, efectul
asupra volumetriei mansardei ºi plasticii de arhitecturã în ansamblu fiind devastator.
Readucerea la forma iniþiala va trebui sa depãºeascã câteva obstacole din categorii diferite:
- nevoia de funcþionalizare a mansardei, pe deplin justificatã, a proprietarului.
- dificultatea tehnicã de refacere a unor lucarne din tablã ambutisate de dimensiuni mai
mari decât cele originale.
- efortul financiar pe care îl implicã un astfel de demers.
Aceastã succinta punere în temã – istoricã, arhitecturalã ºi urbanisticã – aduce dupã sine
întrebarea: DE CE ACUM?
Sau mai bine: De ce ABIA acum? 
Aceastã casã, ca de altfel multe altele, meritã o soartã infinit mai bunã.
Abia acum, pentru cã în viaþa acestei case a intervenit o schimbare de detaliu.
Proprietarul de drept, cel mai puþin grijuliu posibil dintre proprietarii de imobile, statul
român, a dat casa Fântâneanu în administraþia Mitropoliei Craiova, Episcopiei Slatinei ºi
Romanaþiului. Vã rog sã nu înþelegeþi cã un stat sãrac ºi neglijent a gãsit un administrator
cel puþin relaxat financiar, nici pe departe.
Dupã primele semne, noul administrator este, într-o primã etapã, foarte interesat de oprirea
degradãrii înaintate care poate aduce prejudicii serioase imobilului.
Gândurile sunt dintre cele mai bune, planurile mari, þinta este unicã ºi foarte clarã: consoli-
darea, restaurarea ºi revitalizarea Casa Fântâneanu .
Pentru consolidare ºi restaurare este nevoie de timp, pricepere ºi un buget generos.
Pentru revitalizare este nevoie, în primul rând, de o decizie înþeleaptã privind funcþiunea pe
care o va primi.
Aparent, cele douã categorii de probleme sunt paralele. Independenþa este doar aparentã
pentru cã aspectul tehnic ºi funcþional nu pot fi separate niciun moment.
Dacã punctual, revitalizarea casei Fântâneanu ar readuce un imobil pe poziþia pe care o mer-
itã, beneficiul ar fi maxim în sensul aducerii unei guri de aer proaspãt într-o zonã care ago-
nizeazã de zeci de ani tocmai din cauza lipsei de atractivitate; ne referim aici la zona centru-
lui vechi al oraºului.



Reamintim cã imobilul adus în discuþie este pe graniþa ce desparte zona vie, atractivã a
oraºului, de zona care hiberneazã ºi se pierde cu fiecare metru pãtrat de învelitoare, faþadã
sau trotuar.
Odatã pornite demersurile pentru restaurarea imobilului ºi studierea tuturor posibilitãþilor
de finanþare am ajuns la o concluzie, surprinzãtoare pentru toatã lumea: casa nu este mo-
nument. Surprinºi sau nesurprinºi, lãmuriþi sau nelãmuriþi, cu Lista Monumentelor Istorice
din 2004 studiatã a trebuit sã acceptãm starea lucrurilor: casa Fântâneanu nu este cuprinsã
în LMI 2004. Acesta este motivul pentru care tocmai acum, atât de târziu, se pune proble-
ma clasãrii acestui imobil.
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Centru istoric Slatina. 
Situaþie actualã
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Nu a fost nevoie de mult timp sã constatãm cã problemele formale sunt îndeplinite:

- proprietarul doreºte ºi cere ca imobilul sã intre în procedura de clasare.
- documentaþia tehnicã, minimalã, era îndeplinitã ºi depãºitã având în vedere cã se
lucreazã deja la un proiect tehnic pentru consolidare ºi restaurare.
- adãugarea documentaþiei tehnice juridice nu reprezintã nici o problema pentru cã din
acest punct de vedere lucrurile sunt clare iar compartimentul de specialitate al Episcopiei
reprezintã grupul de entuziasm maxim în tot acest demers.
- dupã principiul „ vedetele la urmã... „ casa meritã.
Abordând latura tehnicã, imobilul „casa Fântâneanu” întocmeºte criteriile de clasare pentru
a fi înscris în lista monumentelor istorice ca monument de categoria B. Acesta este ºi punct
de vedere al Comisiei Zonale nr. 5. în faþa cãreia au fost prezentate urmãtoarele argumente:
- pânã în prezent existã date care atestã cã imobilul existã deja la 1847, ceea ce înseamnã
cã la criteriul de vechime punctãm calificativul MARE. Este însã foarte posibil ca imobilul sã
fi fost construit înainte de 1830, situaþie în care am schimba calificativul de vechime la
FOARTE MARE.
- coerenþa planimetricã ºi structurã, precum ºi concepþia tehnicã, plastica arhitecturalã a
faþadelor ºi a interioarelor, componentele artistice valoroase sunt argumente în favoarea
acordãrii calificativului MARE când analizãm criteriul referitor la valoarea arhitecturalã, artis-
ticã ºi urbanisticã.
- criteriul referitor la frecvenþa, raritate ººi unicitate. 

Casa Fântâneanu este un caz tipic pentru situaþiile în care structura þesutului urban ºi con-
figuraþia parcelelor influenþeazã hotãrâtor arhitectura unui obiect. 
Strada Lipscani este o stradã comercialã, cu clãdiri înºiruite ºi front compact, delimitatã la
nord ºi la sud de clãdiri izolate din aceeaºi perioadã, dar cu planimetrii ºi volumetrii complet
diferite. Casa Fântâneanu este reprezentativã pentru perioada de sfârºit de secol XIX ºi
început de secol XX, dar unicã dacã ne raportãm la limitele oraºului. 
Pentru categoria de importanþã a monumentului în care propunem încadrarea, considerãm
corecct calificativul MEDIE.



Recunoaºtem, prezentarea noastrã este mai degrabã obiectivã, cu derapaje sentimentale,
decât foarte criticã, fie doar pentru faptul cã dorim promovarea casei spre recunoaºterea ºi
atenþia pe care o meritã cu prisosinþã.

Note

1 Studii Slãtinene , V, Slatina, noiembrie 2009, editura Casa Ciurea 
2 E. Hurmuzaki, Documente privind istoria românilor, IV, Bucureºti, 1914, p1-2, (cf. Arh. St. Braºov, Colecþia
Privilegii, 7, orig.lb.latinã).
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