
 

Fundația Pro Patrimonio împreună cu Ordinul Arhitecților Filiala 

București caută voluntari pentru intervenția de urgență de punere în 

conservare a Casei Enescu din Mihăileni. 

 

Intervenția de urgență se va desfășura în perioada 4-14 august 2014. Execuția 

va fi realizata de o echipă de constructori din zonă, experimentați în intervenții pe 

clădiri istorice. 

Se caută voluntari pentru documentarea intervenției și pentru realizarea unor 

măsurători mai precise ale casei care să ajute etapele viitoare ale unei 

posibile reparații. 

Context: 

Casa a aparținut familiei mamei lui Enescu, Maria Cosmovici, construită de părinții 

ei preotul Ioan Cosmovici și soția Zenovia. Prin acțiunile întreprinse de Societatea 

internațională "George Enescu" din Viena, în octombrie 2013, casa a fost clasată 

în regim de urgență ca monument istoric - Cod LMI BT-IV-m-B-21063. 

Casa se află într-o stare de precolaps datorată neintervenției timp îndelungat și a 

faptului că elemente de rezistență au cedat (talpa pridvorului peste beci este 

putredă și s-a rupt, sunt zone fisurate și prăbușite la zidăria exterioară vest, est și 

nord, șarpanta este fracturată datorită deformării pereților și are porțiuni importante 

putrezite în zona de nord etc); 

Valoarea arhitecturală a clădirii nu este cu nimic diminuată de aceste degradări 

fizice importante; casa rămâne la fel de interesantă din punct de vedere 

arhitectural: existența celor două sobe dintre camere, planimetria și funcționalitatea 

casei reprezintă repere care justifică păstrarea ei, chiar dacă n-ar fi avut valoare 

memorială. 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sarcinile voluntarilor: 

 Să țină un jurnal al intervenției 

de urgență 

 Să realizeze un releveu 

complet și detaliat al clădirii, cu 

informații despre detalii 

importante (tâmplării, lemnărie, 

sobe etc) 

 Să facă un inventar fotografic al 

caselor reprezentative din sat 

 Să identifice punctele de 

interes ale zonei (meșteri, 

peisaje, arhitectură) care să 

ajute la conturarea unui lan de 

punere în valoare a casei 

Enescu 

Voluntarii vor preda către Fundația Pro 

Patrimonio un caiet cu cerințele de 

mai sus. Caietele pot fi realizate în 

comun sau pot fi individuale, acest 

lucru va fi specificat pe fiecare caiet. 
  

 

Condiții: 

 Comunitatea locală asigură 

cazarea și masa pe durata 

șederii. Cazare se face într-un 

apartament amenajat în cadrul 

din primăriei. Apartamentul are 

dotări sanitare, dar nu este 

mobilat. Participanții trebuie să 

vină cu saci de dormit și 

izopren. Primăria a promis ca 

va căuta saltele pentru a 

amenaja locul; 

 Transportul până în satul 

Mihăileni este în sarcina 

fiecărui participant; 

 Fiecare participant va avea un 

contract de voluntariat cu 

Fundația Pro Patrimonio. 

  

Doritorii vor trimite pe adresa 

bucuresti@propatrimonio.org un 

CV și o scurtă explicație a motivelor 

pentru care dorește să 

participe până pe 1 august 2014. 
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