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ABSTRACT: Ion D. Berindey (1871–1928) studied architecture at the School of
Fine Arts in Paris and he graduated in 1897. He was a Romanian architect and
urbanist, whose works in eclectic, neo‑Romanian, neo‑Gothic style, with Art
Nouveau influences impress by harmony and ellegance. Some of his most
famous works are: in Bucharest: the Cantacuzino Palace (George Enescu
National Museum), the Very Small Theatre, the Assan House, the Kalinderu
Museum, the Palace of Culture in Jassy.
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1. Introducere
Arhitectul Ion D. Berindey (28 iunie 1871–29 septembrie 1928)
este autorul unor clădiri de referinţă pentru arhitectura din România,
de la începutul secolului XX, dintre care amintim: în Bucureşti, pala‑
tul Gheorghe Grigore Cantacuzino (astăzi, Muzeul George Enescu),
casa George Assan (astăzi, Casa Oamenilor de Ştiinţă), Sindicatul Zi‑
ariştilor (astăzi, Teatrul Foarte Mic), casa Alexandru G. Florescu, casa
George Solacolu, muzeul şi casa Kalinderu, casa amiral Vasile Ur‑
seanu, vila Maria Ioanidi, casa Toma Stelian, leagănul Sf. Ecaterina, în
Iaşi, Palatul Culturii, în Craiova, casele Romanescu şi Poenaru.
2. Date biografice
Ion D. Berindey (Berindei) (28 iunie 1871–29 septembrie 1928)
este unul dintre numele marcante ale arhitecturii româneşti de la în‑
ceputul secolului XX.
Tatăl său, Dumitru Berindey (1832–1884), a fost primul arhi‑
2
tect român de origine română , care a absolvit cursurile şcolii de Arte
1
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Lect. univ. drd. Sidonia Teodorescu, Facultatea de Arhitectură, Universitatea Spiru Haret,
Bucureşti.
Înaintea sa, urmaseră şcoala de Belle Arte, la Paris, arhitecţii Iacob Melik, de origine tur‑
că şi Gaëtan Augustin Bourelly, italian de origine, născut la Bucureşti.
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Frumoase din Paris (1853–1859) şi a
ocupat fotoliul de ministru al Lucră‑
rilor Publice, în cabinetul Ion Ghica,
de la 18 decembrie 1870, până la 11
martie 1871.
În 1887, Ion D. Berindey pleacă
la Paris, renunţând la Şcoala de Po‑
duri şi Şosele, pe care o începuse la
Bucureşti şi se înscrie la Şcoala de
Arte Frumoase, secţia de Arhitec‑
tură. Aici este admis printre primii,
în anul 1889, în urma unui concurs,
după ce a urmat la Paris, cursurile
arhitectului Duray, timp de doi ani.
Fig. 1 – Fotografie din Revista
Între 1889–1897, este îndrumat de
Poporului, anul al XIII‑lea, 1904,
profesori celebri, precum Girault, articolul „Omagiu şi recunoştinţă
arhitectului Ioan D. Berindey”.
Daumet, Esquié.
Biblioteca Naţională, FSG,
În timpul petrecut la Paris, Ion
p. CLXXX, dosar 7, f. 56.
Berindey s‑a ocupat şi cu mişcarea
naţională, atât în colonia română, cât şi printre studenţii români de
acolo. Între anii 1895 şi 1897, a ajuns reprezentantul tinerimii româ‑
neşti din Paris, ocupând catedra de limba română, la şcoala de adulţi
din al doilea arondisment şi i s‑a încredinţat preşedinţia secţiei pa‑
riziene a „Ligii culturale române”, care avea ca scop adâncirea rela‑
ţiilor dintre Franţa şi România. Astfel, Berindey şi‑a făcut numeroşi
prieteni „nu numai printre artiştii distinşi pe care îi frecventase, ci în
3
toate mediile unde se afirmase activitatea lui dezinteresată”.
Ion D. Berindey a obţinut diploma de arhitect, dată de guvernul
francez, în urma examenului oficial, în 1897. În acelaşi an, se întorcea
în ţară.
În 1899, Gheorghe Grigore Cantacuzino, pe atunci prim‑minis‑
tru şi ministru de interne, l‑a numit pe Ion D. Berindey, arhitect‑şef
al Serviciului Tehnic al Ministerului de Interne, unul dintre cele mai
importante din ţară (3 iunie 1899–29 martie 1901), funcţie pe care a
ocupat‑o după arhitectul Alexandru Săvulescu.
În anul 1900, a fost însărcinat de C. C. Arion, ministrul educaţiei
şi al artelor frumoase, să fie profesor la Secţia de Arhitectură, a Şcolii
de Arte Frumoase (de Belle Arte) din Bucureşti.
3

Bibl. Naţională, FSG, p. CLXXX, dosar 7, fila 55, Revista poporului, anul al XIII‑lea, 1904, ar‑
ticolul Omagiu şi recunoştinţă arhitectului Ioan D. Berindey.
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În 1900, a fost vicepreşedinte al Societăţii Arhitecţilor din Bucu‑
reşti, dar în acelaşi an, a demisionat din această funcţie, din pricina
4
volumului lucrărilor sale. Apoi, este numit din nou, vicepreşedinte ,
între 14 decembrie 1900–11 ianuarie 1905 şi între 22 martie 1916–
23 ianuarie 1919. Este membru al acestei societăţi între 23 ianuarie
1919–23 februarie 1926.
În primul număr al revistei „Arhitectura: Revistă Română de
Artă. Publicaţiune bimestrială a Societăţii Centrale a Architecţilor din
România”, apărut pe 4 ianuarie 1906, Ion D. Berindey semnează cu‑
vântul „Către cititori!”.
Berindey subliniază în acest cuvânt de deschidere, importanţa
profesiunii de arhitect, îndemnându‑i pe arhitecţi să se grupeze şi să
acorde respect profesiunii îmbrăţişate. Autorul militează pentru „o
lege bine alcătuită”, a profesiunii de arhitect.
Cuvântul „Către cititori!” este urmat de o „Expunere de motive”
şi de primul „Proiect de lege. Dispoziţiuni relative la titlul de architect
şi la titlul de conductor desemnator”.
În 1904, a fost însărcinat împreună cu alţi colegi, de Ministerul
Educaţiei (ce se numea atunci „Ministerul Instrucţiunii Cultelor”), cu
elaborarea unui program definitiv al Şcolii de Arhitectură.
Deţine funcţiile de membru al consiliului permanent din Minis‑
terul Instrucţiunii şi membru al consiliului superior de pe lângă Mi‑
nisterul Lucrărilor Publice.

Fig. 2 – Pavilonul Casei Staadecker proiectat pentru Expoziţia Jubiliară
Generală Română din 1906. (Th. Cornel, 1909–1911, p. 272)
4

*** – Solemnitatea inaugurării localului Societăţii Arhitecţilor Români şi serbarea a 39 de
ani de la înfiinţarea acestei societăţi, Atelierele E. Marvan, Bucureşti, 1930.
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La 1 august 1905, comisarul general al Expoziţiei Generale Ro‑
mâne din 1906, dr. Constantin I. Istrati încredinţează direcţiunea lu‑
crărilor din Câmpul Filaretului arhitectului Ion D. Berindey, acesta fi‑
ind numit Inspector General al expoziţiei.
„În iunie 1905 s’au început primele lucrări, cari au transformat
câmpia mocirloasă ce toţi cunoşteam, în parcul încântător al cărui
plan general a fost făcut de cunoscutul arhitect francez Redont cu
clădirile sale semeţe sau cochete ale căror planuri au fost făcute şi în
parte executate de arhitecţii Burcuş şi Ştefănescu, sub privegherea ar‑
5
hitectului I. Berindey” .
Pentru această expoziţie, proiectează două pavilioane: Pavilionul
Casei Staadecker şi Pavilionul Comisiunii Europene a Dunării.
„În acelaşi timp, este numit tot inspector general de lucrări în
Austria, pentru care a primit şi însemnate distincţii.” (Mircea I. Be‑
rindey, 1988, p. 26)
În 1906, ia parte la Congresul Internaţional de la Haga, invitat de
Fundaţia Carnegie ca arhitect străin, pentru a lua parte la un concurs
pentru construcţia Palatului Păcii de la Haga. La acest concurs, i‑a
fost acordat un mare premiu pentru proiectul său, care a fost reţinut.
Primeşte în ianuarie 1908, din partea împăratului Austriei, în‑
semnele Ordinului Francisc Iosif, în gradul de ofiţer.
Cu ocazia Congresului al VIII‑lea al arhitecţilor, care a avut loc la
Viena, între 18 şi 23 mai 1908, profesorul Berindey a fost însărcinat cu
reprezentarea oficială a guvernului României şi a luat parte cu însu‑
fleţire la acţiuni, ţinând trei discursuri, dintre care într‑unul „rezumă
sforţările de educaţie artistică în domeniul arhitectural în România,
fiind interpretul statului român cu privire la crearea unui Minister al
Artelor Frumoase” (Mircea I. Berindey, 1988, p. 26). Discursurile ţi‑
nute la acest congres se refereau la organizarea învăţământului artistic,
conservarea monumentelor istorice şi întreţinerea muzeelor.
În timpul primului război mondial, între anii 1916–1918, a fost
inspector general al Crucii Roşii şi vicepreşedinte în Comisia Interi‑
mară a Capitalei.
A fost membru al Societăţii Române de Literatură şi Artă.
Pe 11 mai 1914, i se acordă diploma de membru activ al Societă‑
ţii Geografice Române, înfiinţate la 15 iunie 1875.
Pe 4 noiembrie 1925, primeşte brevetul şi însemnele de Coman‑
dor al Ordinului „Steaua României”.
5

*** – Expoziţiunea generală română 1906. Călăuza oficială şi catalogul expoziţiunei – Bu‑
cureşti, Socec, 1906, capitolul Expoziţia generală romănă din 1906, p. 1.
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Moare la 29 august 1928, în vârstă de 57 de ani, din cauza unui
stop cardiac şi este înhumat la Cimitirul Şerban Vodă, figura 26, locul
16, împreună cu tatăl său. La moartea sa, Constantin Bacalbaşa pu‑
blică un articol, în care scrie:
„Ion Berindeiu «clăditorul» pe care moartea ni l‑a răpit alaltăieri
cu o lovitură de trăznet, a fost unul dintre superioarele suflete artis‑
tice, arhitectul care în clădirile sale suprapunea nu numai cărămizi şi
tencuială, dar şi geniul constructor de mare estetică.
Alături de Mincu – alt mare suflet de artist, pierit prematur, Be‑
rindeiu a fost arhitectul care lasă în urma lui, nu numai ziduri înăl‑
6
ţate, dar podoabe arhitecturale, demne de orice mare oraş civilizat” .
3. Lucrări de arhitectură
3.1. Locuinţe individuale

Ion D. Berindey este unul dintre cei mai prolifici şi apreciaţi ar‑
hitecţi români din primele trei decenii ale secolului XX. Acesta îşi
urmărea lucrările până la ultimul detaliu, nu lăsa nimic la voia în‑
tâmplării, imaginaţia şi talentul, preocuparea pentru detaliu, minuţio‑
zitatea fiindu‑i caracteristice. Întotdeauna îşi urmărea lucrările, cerea
ca pe şantier „să i se supună [atenţiei]” elementele ce urmau a fi mon‑
tate, iar clienţii săi, reprezentanţi de seamă ai burgheziei acelei epoci,
îl rugau să supravegheze toate tipurile de lucrări.
3.1.1. Reşedinţe bucureştene

Abia reîntors în ţară după obţinerea diplomei de arhitect în Paris,
în 1898, lui Ion D. Berindey i se încredintează proiectarea locuinţei
particulare a generalului Eraclie Arion, situată pe bulevardul Lascăr
Catargiu (fost Colţea), nr. 15. Stilul ales de tânărul arhitect a fost cel al
academismului francez, stil pe care îl exersase în anii de studiu.
Poate cea mai cunoscută şi apreciată lucrare a sa, Palatul Gheor‑
ghe Grigore Cantacuzino (Casa cu Lei) situat pe Calea Victoriei, nr.
141 a fost proiectat între anii 1898–1903, în urma hotărârii lui Ghe‑
orghe Grigore Cantacuzino (Nababul), ajuns în 1899, şeful partidului
conservator şi prim‑ministru, de a‑şi construi cea mai frumoasă locu‑
inţă din Bucureşti. Piatra de temelie a fost pusă pe 3 aprilie 1902, iar
inaugurarea a avut loc la 29 ianuarie 1906, printr‑un mare dineu, ur‑
mat de un bal uluitor, fără precedent în ţară.
6

Berindey, Mircea I., 1988, Note din activitatea arhitecţilor Dumitru I. Berindey, Ion D. Berin‑
dey şi Ion I. Berindey, Academia, Biblioteca RSR, Bucureşti, p. 24.
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Arhitectul Ion D. Be‑
rindey a realizat această lo‑
cuinţă somptuoasă, în spi‑
ritul grandilocvent 1900 al
Şcolii Beaux‑Arts, cu ac‑
cente Art Nouveau, iar de‑
corarea interioarelor a fost
încredinţată unor artişti
faimoşi în epocă: Nico‑
lae Vermont, Gheorghe D.
Mirea şi Costin Petrescu
pentru picturile murale,
Emil Wilhelm von Becker
pentru sculptură şi orna‑
mentaţia sculpturală. Mo‑
bilerul a fost comandat la
casele Krieger şi Mercier
din Paris. Stucaturile, lem‑
nul sculptat, feroneria şi
majoritatea bronzurilor au
fost executate la Bucureşti,
de casele Storck, Gaiser,
Haug, Dietz.
După moartea Na‑
babului, în 1913, palatul a
trecut în posesia fiului său,
Mihail G. Cantacuzino
şi a soţiei acestuia, Ma‑
Fig. 3 – Palatul Cantacuzino
ria (Maruca, născută Ro‑
setti‑Tescanu), care va moşteni palatul în 1929. După decesul pre‑
matur al soţului, Maruca se va recăsători în 1937, cu George Enescu.
Cuplul Enescu a locuit, între 1945–1946, în casa din spatele palatului,
destinată iniţial administraţiei clădirii. Astăzi, această casă a devenit
Casa Memorială George Enescu.
În anii ’40, palatul a adăpostit sediul Preşedinţiei Consiliului de
Miniştri, apoi, din 1947, Institutul de Studii Româno‑Sovietice. După
moartea lui George Enescu în 1955, soţia sa a lăsat prin testament,
palatul şi clădirile anexe, muzeului dedicat memoriei compozitoru‑
lui. Din 1955, aici funcţionează Uniunea Compozitorilor şi Muzicolo‑
gilor din România, iar din 1956, casa adăposteşte şi Muzeul Naţional
George Enescu.
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Reprezentativă pentru perioada de început a arhitectului este
şi vila Vasile Gănescu, proiectată în 1902 (şos. Kiseleff, nr. 9). După
1949, vila va fi naţionalizată. A fost construită în antrepriza arhitectului
Thoma Kantzler. Fotografia vilei apare în lucrarea lui Frédéric Damé –
„Bucureştiul la 1906” (Frédéric Damé, 2007, p. 537). Se remarcă ele‑
gantul foişor din lemn sculptat.
Între anii 1904–1905, Berindey construieşte casa industriaşului
George G. Assan, preşedintele Camerei de Comerţ, situată în piaţa
Lahovary, nr. 9, în stil eclectic, utilizând aceeaşi linie stilistică pe care
o folosise şi la palatul Cantacuzino, dar la scară redusă. Faţada se‑
cundară a clădirii se termină cu o terasă amplă, prin care se pătrunde
într‑o grădină întinsă. Din 1951, clădirea adăposteşte Casa Oameni‑
lor de Ştiinţă.

Fig. 4 – Vila Gănescu

Fig. 5 – Casa George Assan
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În 1905, este ridicată casa George Solacolu, pe strada Visarion,
nr. 8, colţ cu bulevardul Lascăr Catargiu, clădire de inspiraţie eclec‑
tică, decorată de sculptorul Emil Wilhelm von Becker, cu care Berin‑
dey a lucrat şi la decoraţiile faţadei Palatului Cantacuzino.
„În urmă cu zece ani, casa de pe strada Visarion, nr. 8 era în‑
treagă, chiar bine întreţinută. Din 2001 este lăsată în paragină. În
2007 are tâmplaria scoasă şi faţada mutilată. În 2008, după o tentativă
7
de demolare eşuată, a mai rămas din ea doar o ruină.”

Fig. 6 – Casa George Solacolu

Între 1902–1906, realizează vila diplomatului Alexandru G. Flo‑
rescu, numită în epocă „un admirabil Trianon” (str. Henri Coandă,
22). După 1948, casa va adăposti o vreme Institutul de Lingvistică,
iar din anii 1980 până acum câţiva ani, Institutul German de Cultură
Goethe. Foarte asemănătoare acesteia sunt casele D. Emanoil – Ion
Procopiu (str. Dumbrava Roşie, nr. 5) şi Iatan Poenaru – Clementina
Frunzeanu (str. Polonă, nr. 2), clădiri aparţinând parcelării Ioanid.
Între 1908–1909, Berindey proiectează casa amiral Vasile Ur‑
seanu (astăzi, Observatorul Astronomic şi Muzeul Ştiinţelor Experi‑
mentale), pe bulevardul Lascăr Catargiu, nr. 21, destinat de la înce‑
put a servi drept locuinţă soţilor Urseanu şi ca observator astronomic.
Forma clădirii imită conturul unei nave, iar cupola ei a fost de la înce‑
put amenajată pentru observaţii astronomice.
În 1913, Berindey proiectează Vila N. Iatan‑Poenaru‑Clementina
Frunzeanu, clădire aparţinând parcelării Ioanid (str. Polonă, nr. 2), în
prezent, reşedinţa Ambasadorului Canadei la Bucureşti.
7

Hotnews – 23.02.2010 – http: //www.hotnews.ro/stiri‑esential‑6949934‑fotogalerie‑vi‑
sarion‑8‑una‑dintre‑cele‑mai‑faimoase‑ruine‑ale‑bucurestiului‑scoasa‑vanzare‑3‑mili‑
oane‑euro.htm
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Construcţia aparţine unui
prototip de vilă al arhitectului,
pe baza căruia au mai fost ridi‑
cate imobilul Florescu, din strada
Henri Coandă, nr. 22, reşedinţa
Emanoil‑Procopiu din strada
Dumbrava Roşie, nr. 5 şi, în 1911,
vila Hugo Staadecker din strada
Dumbrava Roşie, nr. 4. Plastica
arhitecturală a acestor clădiri tră‑
dează inspiraţia de factură fran‑
ceză şi asemănarea cu palatele
de la Versailles, Marele Trianon
(arh. Jules Hardouin Mansart,
1687) şi Micul Trianon (arh. Ja‑
cques‑Ange Gabriel, 1768).
Între 1909–1913, desenează
mai multe variante ale casei doc‑
torului Ioan E. Costinescu, si‑
tuată în str. Thomas Massarik
(fostă Sălciilor), nr. 31. Este una
dintre primele încercări de stil
naţional, îmbinând elemente ar‑
hitecturale bizantino‑româneşti,
armonios întrunite.
Între anii 1910–1915, pro‑
iectează casa politicianului libe‑
ral Emil Costinescu, pe strada
Polonă, nr. 4, clădire ce face
parte din lotizarea Ioanid, prin
al cărei regulament, municipali‑
tatea recomanda stilul naţional şi
amenajarea de grădini. Apar aici,
referinţe la arhitectura rurală –
loggii, elemente decorative din
lemn (stâlpi sculptaţi).
Construită în stil eclectic, cu
elemente de factură romantică,
vila aminteşte de casele de va‑
canţă în stil regional, iar dinspre
Parcul Ioanid, pare un castel,
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Fig. 7 – Casa Alexandru G. Florescu,
în revista „Ilustraţia”, anul XIV (sept.–
dec. 1925), nr. 115–118, p. 199.

Fig. 8 – Casa dr. Ioan E. Costinescu
(Th. Cornel, 1909–1911, p. 270).

Fig. 9 – Casa Emanoil‑Procopiu.
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datorită turnului impunător, a fleşei din vârf şi a frizei. Această vilă se
aseamănă din punct de vedere al plasticii arhitecturale, cu casa Ma‑
ria Ioanidi, din parcelarea Ioanid (bd. Dacia, nr. 79), edificată în anul
1911. Ele amintesc şi de vila Gănescu, de pe şoseaua Kiseleff.
Din parcelarea Dacia‑Ioanid, fac parte şi casa Tănăsescu (1911,
str. Dumbrava Roşie, nr. 11), casa Ana şi Alexandru Tărtăşescu (1916,
str. Dumbrava Roşie, nr. 9) şi casele cuplate Săbăreanu‑Leonida
(1922–1925, bd. Dacia, nr. 81–83).
Între anii 1905–1915, în biroul de arhitectură Ion D. Berindey,
au fost realizate numeroase desene, pentru una dintre cele mai im‑
portante clădiri proiectate de arhitect – casa Toma Stelian, situată pe
şoseaua Kiseleff, nr. 10. Toma Stelian a fost avocat, politician, minis‑
tru al justiţiei şi un mare colecţionar de artă. Casa lui a fost donată de
acesta statului român, ca muzeu. Din 1931, casa a funcţionat ca mu‑
zeu de artă, nucleul viitorului MNAR. Astăzi, este sediul PSD.
În arhivele MNAR, se păstrează numeroase planşe de la proiecta‑
rea şi urmărirea în execuţie a Muzeului Kalinderu, realizate de arhitec‑
tul Ion D. Berindey şi în biroul de arhitectură al acestuia, faţade, detalii
din exterior şi decoraţii interioare, desenate între anii 1905–1915.
Dintre casele proiectate de Ion D. Berindey în Bucureşti, mai
amintim:
◆◆ 1911–1914 – Casa Emanuel Kreţulescu, bd. Dacia, 15, colţ cu
str. Henri Coandă.
◆◆ 1912–1914 – Casa Marioara Voiculescu, str. Spiru Haret (fostă
Diaconiselor), nr. 14.
◆◆ 1911–1915 – Casa Grigore Filipescu, str. Snagov (fostă Sca‑
une), nr. 40. Iniţial, a fost proiectată pentru Lucia Gussi; astăzi, adă‑
posteşte Secretariatul de Stat pentru Culte din Ministerul Culturii şi
Cultelor.
◆◆ 1920 – Casa omului politic conservator Ion Cămărăşescu, bd.
Lascăr Catargiu, nr. 39, colţ cu str. Gina Patrichi. Aici îşi va stabili se‑
diul în perioada interbelică, Fundaţia pentru Literatură şi Artă Regele
Carol al II‑lea, iar după ultimul război, Editura pentru Literatură (ini‑
ţial ESPLA).
8
◆◆ 1923 – Casa Ana Berindey , str. Roma, nr. 14.
◆◆ 1925 – Casa Maria Filotti proiectată în colaborare cu fiul său,
arhitectul Ion I. Berindey, str. Vasile Pârvan, nr. 12.
În Craiova. Berindey construieşte casele Nicolae P. Romanescu,
între anii 1903–1907 (str. Unirii, nr. 57), Alexandru C. Poenaru, între
8

Mama arhitectului, născută în 1847.
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anii 1907–1913 (str. Eugeniu Carada, nr. 10) şi casa Vorvoreanu (str.
Fraţii Buzeşti, nr. 10) între anii 1909–1914.
În 1909–1910, realizează desenele pentru casa G. Popescu (str.
Mihai Vodă).
În Constanţa. 1904–1905 – Casa Manissalian – bombardată în
cel de‑al doilea Război Mondial şi demolată.
În Roşiorii de Vede. 1916 – Casa Amiral Urseanu, construită în
stil neoromânesc.
În Cioceni, jud. Prahova. 1906–1907 – Conacul colonelului
Ştefan Greceanu, situat pe malul Cricovului, în mijlocul unui întins
parc – demolat după 1948 (apud Narcis Dorin Ion, 2007).
În comuna Floreşti, jud. Prahova. Una dintre cele mai impresi‑
onante lucrări ale lui Ion D. Berindey rămâne Castelul Cantacuzino
de la Floreşti, construit de către Gheorghe Grigore Cantacuzino, în‑
ceput în 1911, pentru nepoata sa, Alice Cantacuzino‑Sturdza; acesta
nu a apucat să fie terminat până la moartea Nababului, în 1913, iar în
timpul Primului Război Mondial, a fost sediul unei garnizoane ger‑
mane, ocupanţii dezvelind tabla de cupru de pe acoperiş; cladirea,
amplasată într‑un parc imens pe Valea Prahovei, nu a ajuns niciodată
să fie mobilată şi locuită şi este astăzi, în ruină (Cristina Woinaroski,
2007, p. 13). Decoraţia construcţiei palatului este inspirată de către
cele două palate Trianon de la Versailles.
În Padea, jud. Dolj. 1907 – Conacul bancherului N. N. Popp.
Clădiri publice
În 1902, tânărul arhitect Ion D. Berindey începe proiectarea Lea‑
gănului de copii Sf. Ecaterina din Bucureşti, pe bulevardul Mareşal
Averescu (fost Miciurin), nr. 17 – operă de tendinţă neoromânească –
actuală Casă a Copilului. Această lucrare a fost finanţată de Ecaterina
Cantacuzino (născută Băleanu). Pe 25 noiembrie 1901, este sfinţită
capela Leagănului. Respectând volumetria clasică ortodoxă, aceasta
foloseşte de asemenea, motive decorative din repertoriul neoromâ‑
nesc. Construită din banii dăruiţi de Irina Kretzulescu‑Ghica, fusese
inaugurată oficial pe 14 mai 1901, în prezenţa reginei Elisabeta şi a
principesei Maria. Va fi închisă în 1948, servind până în 1989, ca de‑
pozit de materiale.
Abordând un tip de program arhitectonic, inexistent în reperto‑
riul arhitecţilor din România, Berindey realizează Leaganul Sf. Eca‑
terina, operă remarcabilă prin originalitatea rezolvării sparţiului şi
modului în care soluţionează relaţia comunicării spatiului interior cu
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exteriorul. Stilistic, proiectul constituie prima sa lucrare sub influenţa
stilului neoromânesc.
Între anii 1902–1915, Berindey proiectează în sistem pavilionar,
Azilul (de infirmi) Regina Elisabeta din Bucureşti, situat pe şoseaua
Filantropiei, nr. 39, de asemenea în stil neoromânesc.
În 1905, la intersecţia şoselei Kiseleff cu şoseaua naţională Bucu‑
reşti‑Ploieşti, s‑a început construcţia Hipodromului Băneasa, a cărui
tribună, prin îndrăzneţul său acoperiş în consolă, demonstra ultimele
cuceriri ale tehnicii. Hipodromul a fost conceput în genul celor de la
Longchamp şi Chantilly. Despre această lucrare, nepotul arhitectului,
scriitorul Mircea I. Berindey povesteşte:
„Copertina tribunelor a fost în consolă, deci fără stâlpi suţinători
şi cuprindea o a doua tribună suprapusă primei de la sol. Verificarea
rezistenţei acestei copertine a fost făcută, conform relatărilor, prin în‑
cărcarea ei cu un regiment de ostaşi având în frunte pe însuşi pro‑
iectantul, şi anume arhitectul Ion D. Berindey” (Mircea I. Berindey,
1988, p. 29).
Considerat o glorie a perioadei interbelice şi un simbol al regali‑
tăţii, hipodromul a fost demolat în 1956.
Între anii 1906–1908, construieşte Muzeul şi casa Kalinderu, si‑
tuate în strada Renaşterii (actualmente, str. dr. Vasile Sion, nr. 2–4).
Clădirea a funcţionat ca muzeu (colecţie particulară de artă) până în
1913, anul morţii ctitorului său, după care moştenitorii au vândut‑o
Statului român. În 1944, în urma bombardamentului, a fost distrusă
parţial.
Între 1907–1926, Ion D. Berindey reclădeşte Palatul Administra‑
tiv din Iaşi, operă monumentală de factură romantică, ridicat pe te‑
meliile fostei curţi domneşti, în prezent, Palat al Culturii. Ion D. Be‑
rindey declara: „Sunt fericit că am avut cinstea să ridic acest Palat,
menit să vorbească urmaşilor noştri de gloria trecutului.”
Una dintre clădirile reprezentative pentru stilul Berindey, este
Palatul Sindicatului Ziariştilor (astăzi, Teatrul Foarte Mic), construit
între 1912–1921, pe bulevardul Carol I, nr. 21.
Până în 1904, a proiectat în Craiova, Muzeul Aman (str. Kogalni‑
ceanu, nr. 9) şi Spitalul orăşenesc.
În comuna Miroşi, judeţul Teleorman, a proiectat mobilierul pen‑
tru biserica comunală (strana, tetrapodul, jilţuri, scaune în stil popular).
Arhitectură funerară
◆◆ 1904–1908 – Cavoul familiei Poroineanu, în cimitirul Bellu.
◆◆ 1904–1905 – Capela N. Creţulescu, din Leordeni.
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Fig. 11 – Planurile hipodromului proiectat de Ion D. Berindey

Fig. 12 – Fotografie aflată în Biblioteca Naţională, fondul
Saint‑Georges, pachetul CLXXX, dosarul 6, fila 40, pe verso e scris:
„Palatul Ad‑tiv Iaşi reclădit de arhitectul I.D. Berindey 1924”.

◆◆ 1906 – Cavoul colonelului P. Macca, de la Mănăstirea Pasărea.
◆◆ 1923–1924 – Mausoleul Toma Stelian, în cimitirul Bellu, sec‑
ţiunea IV, figura 80. Realizat în colaborare cu sculptorul florentin
Raffaello Romanelli.
Lucrări de urbanism
Între anii 1904–1906, Ion D. Berindey lucrează la Planul General
al oraşului Bucureşti, rămas în stare de proiect. Berindey fusese însăr‑
cinat de primarul Bucureştiului, Vintilă Brătianu să alcătuiască planul
general al Capitalei. Aşa cum scria Theodor Cornel, „în această cali‑
tate de arhitect consultant, d‑sa a expus comisiunei compusă pentru

412

SIDONIA TEODORESCU

acest scop şi a cărei preşedinte fu, părerile sale şi rezultatele la care a
ajuns cu formarea planului general. Din lipsă de mijloace, Comuna
n’a putut aplica acel plan, permiţând să se ştirbească prin îndrep‑
tări de ocazie, atâtea traseuri de bulevarde şi străzi de căpetenie” (Th.
Cornel, 1909–1911, pp. 271–272). Acest plan ar fi trebuit să fie execu‑
tat în decurs de cincizeci de ani şi prevedea locuri pentru pieţe mari,
grădini în interiorul oraşului şi parcuri vaste în jurul oraşului. De ase‑
menea, în proiect era prevăzută lărgirea Căii Victoriei.
În august 1914, Ion D. Berindey a acceptat invitaţia pe care pri‑
marul Craiovei, Nicolae Romanescu i‑o face, de a participa la elabo‑
rarea planului de aliniere şi sistematizare a oraşului, realizat împreună
cu inginerul M. Coleanu.
Creaţia arhitectului Ion D. Berindey îmbină elemente de eclec‑
tism de factură clasică franceză, romantism, rococo, cu tendinţe neo‑
româneşti şi cu elemente moderne de concepţie 1900, atât în compo‑
ziţia de ansamblu, cât şi în rezolvarea decoraţiei, bogat reprezentată.
Clădirile proiectate de Berindey impresionează prin armonie şi ele‑
ganţă.
Alături de Ion Mincu, Grigore Cerchez, Ion N. Socolescu şi Petre
Antonescu, Ion D. Berindey poate fi considerat întemeietor al şcolii
noastre naţionale de arhitectură.
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