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CALEA VICTORIEI NR. 110, SECTOR 1, BUCURESTI

Biserica este clasată monument istoric în Lista monumentelor istorice la poziţia 

2187 B-ll-m-A-19861, datată 1715, sec. XVIII-XIX.



PLANUL BUCUREŞTIULUI RIDICAT ŞI NIVELAT DIN PORUNCA MARELUI VORNIC
AL DEPARTAMENTULUI TREBILOR DIN NĂUNTRU BARBU ŞTIRBEI DUPĂ ÎNTOCMIREA

SECŢIEI INGINEREŞTI
SUB DIRECŢIA SPECIALĂ A MAIORUL BARON ARTUR BOROZIN, ÎN ZILELE PREA

ÎNALTULUI DOMN STAPÂNITOR GHEORGHE DIMITRIE BIBESCU, ANUL 1846. 
BISERICA FIGUREAZĂ ÎN REGISTRU , POZIŢIA 2, ALBĂ-POPA DĂRVAŞI, B.28.



BUCUREŞTI DIN ANUL 1911, BISERICA ALBĂ ESTE FIGURATĂ ÎN 
SERIA XII, COLOANA C



BISERICA ALBA IN 1911
BISERICA FORMA UN ANSAMBLU CU CASA PAROHIALĂ, CASĂ RIDICATĂ DUPĂ PLANURILE

ARHITECTULUI I. BRANISKI, LA SFÂRŞITUL SECOLULUI XLX-LEA .



ISTORICUL BISERICII. ETAPE REPARATII, MODIFICARI SI CONSOLIDARI



PRINCIPALELE ETAPE CONSTRUCTIVE





In urma sapaturilor efectuate in anul 2012 pentru realizarea consolidarii 

fundatiilor s-au descoperit pe latura de nord, in coltul vestic al bisericii, 

ruinele unei biserici de secol XVIII, posibil a fi cea mentionata

in anii 1715-1716. 



BISERICA IN SECOLUL XVIII, PRIMA ATESTARE DOCUMENTARA 

IN ANUL 1715





Pe pisania bisericii, săpată în piatră deasupra uşii este menţionat: 

Această Sfântă şi Dumnezeiască biserică fiind foarte veche zidită de un 

preot popa Neagul Dărvaş şi jupaneasa Rada şi jupaneasa Vişa care din 

pricina multor cutremuri ce după vremi s-au întamplat şi s-au surpat.



Mahalaua si biserica se numeau popa Darvaşi după popa Neagu Darvaşi, 

cel care împreună cu jupaneasa Vişa au zidit biserica la începutul 

secolului al XVIII-lea. La sfarsitul sec. XVIII şi inceputul sec. XIX i se mai 

spunea si biserica Vişicăi, după numele ctitoresei sale.



BISERICA IN ANUL1827. Acum dar din Dumnezeiască râvnă luminat fiind 

dumnealui marele clucer Nicolae Trasnea cu soţia dumisale Maria au 

ridicat şi au înălţat din temelia ei precum se vede. La a căreia prezidire 

pre lângă hramul Sfantului şi de minuni făcătorului ierarh Nicolae ce se 

prăznueşte a se prăznui şi hramul Sfanţului şi marelui proroc llie 

Trezniteanul luînd săvârşire la ani de la zidirea lumii leat 7335 iar de la 

naşterea Domnului nostru Isus Cristos 1827 luna lui noembrie 20.

Candela zidita in peretele fundatiei         Fundatia din caramida in zona altarului



Fundatia din caramida zidita in 1827, in zona de altarului bisericii de secol XVIII.



Arc din caramida in axul longitudinal al fundatiei bisericii din 1827 – sub vestibul.



Arc din caramida in axul longitudinal al fundatiei bisericii din 1827 – sub altar.



Soleea din caramida de sub pardoseala actuala la o adancime de 48 cm.



Caramida recuperata biserica din 1827, cu dimensiunile de 3x15x28.



BISERICA IN ANUL 1873, RENOVAREA INTREGII BISERICI

Principalele lucrări survenite in anul 1873 au constat din modificarea în 

mare parte a formei iniţiale asa cum reiese din lista de lucrari cuprinsa in 

“ Cererea de infiintare reparare la Biserica Alba din Calea Mogosoaiei”, 
document din arhiva bisericii.



Lucrarile de pregatire din anul 1871 

cuprindeau :

“- doua turle de lemn pe postamentul 

zidariei invechite si captusite cu tinichea de 

prima calitate

- invelisul corpului bisericii, amvonului de 

intrare care este sa se faca din nou, alta 

cornisa si jgheaburi si urloie de scurgere, cu 

tinichea de prima calitate

- fatada noua a corpului bisericii ( spre 

Calea Mogosoaiei ) si constructiunea unui 

amvonu la intrare, reparatiunea celorlalte 

parti interioare si exterioare si tencuiala cu 

ciment a soclului jur imprejur

- ridicarea pardoselii bisericii care va 

permite pasajul Calei Mogosoaiei, inlocuirea 

lespezilor din piatra, pardoseala din nou in 

amvon, trepte acestuia si doua trepte la altaru

- scara de fier la amvon

- tocuri si cercevele ferestre

- legaturi cu sine si drugi de fier imprejurul 

bisericii si transversal

- categumenul din nou cu parapetu din fata 

din tamplarii, scara de stejaru intoarsa cu 

maner si parapetu (amvonul actual)

- usa cea mare de la faciata de stejaru

- 4 cruci din care 2 mari la turle si 2 mai 

mici deasupra intrarii si altarului”
Fatada proiectului de renovare a bisericii in 1871.



Pomelnicul ctitorilor din 1873 care au contribuit la repararea bisricii.



In anul 1873 intreaga biserica a fost renovata 

pe exterior si s-a modificat forma initiala a 

bisericii.

Turlele ridicate in 1873 nu respecta proiectul 

din 1871 fiind realizate din lemn si invelite cu 

“tabla de prima calitate”.



Zidirea turlei clopotnita in 1873 a condus la 

supralargirea fundatiei din caramida din 1827.

Golurile ferestrelor au fost marite si s-au facut 

tocuri si cercevele din “ferru”.



Scara din stejar intoarsa la categumen 

refacut din nou.

Scara din “ferru” la amvon, ca cea de la 

Biserica Sf. Nicolae Selari.



Legaturi cu sine si drugi de ferru imprejurul bisericii si transversal.



Refacerea usii mari “de stejaru de la faciata”. Ridicarea pardoselii bisericii la nivelul pietonal  

al Caii Mogosoaiei .



Pardoseala din caramida din 1873 situata la nivelul de calcare exterior. 



Refacerea decorafiei frizei fatadelor. Refacerea pardoselii de la intrare si a celor 

doua trepte.



Pictarea interiorului bisericii 

de către pictorul Gheorghe Tattarescu in 1873.



REPARATII IMPORTANTE LA BISERICA IN ANUL 1910-1915







Modificarea fatadei principale prin extinderea porticului cu doua travei laterale. 



Decorarea frizei porticului dupa modelul frizei mari a fatadelor. 



Turnarea placii din beton a cafasului. 



Refacerea invelitorii acoperisului, turlelor si cupolelor. 



Refacerea invelitorii din tabla. Eticheta firmei Wolff Nether & Jacobi .

Refacerea grinzilor din lemn a clopotelor. Refacerea sarpantei cupolelor .



Refacerea capitelurilor deteriorate ale 

pilastrilor.

Inlocuirea triglifelor deteriorate cu triglife 

din tencuiala trase pe loc.

Refacerea parapetului scarii altarului. Refacerea zidariei deteriorate sub ferestre .



Refacerea zidariilor deteriorate si completarea 

colturilor cu zidarie de umplutura.

Refacerea cornisei cu rabit, spre nord, 

unde degradarea ei era foarte mare.



Refacerea ferestrelor metalice la turle. Imbracarea cu tabla plumbuita a peretilor 

turlelor.



Refacerea pardoselii din dale de granit de Macin, cu covor central din mozaic 

turnat, cu o pardoseala din dale de mozaic bicolor. Anul realizarii pardoselii nu 

este cunoscut, dar se presupune ca a fost executata in perioada interbelica. 



Consolidarea bisericii cu o centura de beton armat la nivelul superior al 

ferestrelor. 



CONSOLIDAREA BISERICII INCEPUTA IN ANUL 2012.


