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Către:  Direcția Județeană pentru Cultură Dolj  

Spre știință: Ministerul Culturii 

  Institutul Național al Patrimoniului 

  Ministerul Apărării Naționale 

 

Cerere de clasare ca monument istoric a imobilului  

Castel de Apă  

situat în Craiova, strada Caracal nr. 150 (în incinta spitalului Militar Craiova) 

 

 

Domnule director,  

Municipiul Craiova are în patrimoniul construit un număr relativ redus de clădiri cu 

statut de monument istoric, doar 263 de imobile fiind clasificate în lista oficială pentru 

județul Dolj întocmită de Ministerul Cuturii. Dintre acestea, majoritatea sunt case de 

locuit și biserici, ceea ce face ca exemplele de arhitectură industrială să fie niște cazuri 

mai degrabă izolate. 

Din acest motiv, considerăm că patrimoniul construit al orașului Craiova ar trebui să 

beneficieze de o atenție specială, mai ales că încă mai există clădiri ce pot fi incluse pe 

bună dreptate în Lista Monumentelor Istorice din județu l Dolj. 

Un astfel de exemplu este Castelul de Apă aflat în incinta Spitalului Militar din Craiova, 

pe strada Caracal nr. 150, clădire a fost construită cu scopul de a asigura alimentarea 

cu apă a spitalului. 

Cu toată valoarea sa, clădirea Castelului de Apă este vizată pentru a fi demolată, în 

acest sens fiind emisă și o hotărâre de guvern (HG nr. 415 din 27 mai 2020) prin care se 
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aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părți de imobile 

aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări 

la terenuri. Datele de identificare ale acestor clădiri sunt specificate în  Anexa nr. 2 care 

însoțește hotărârea, iar Castelul de Apă se găsește printre acestea.  

Iată de ce,  

 în conformitate cu dispozițiile art. 12 alin. 3, art. 13, alin. 2 lit. d, art. 21 alin. 1, 

alin. 2 și alin. 3, și ale art. 33 alin. 1, lit. d din Legea nr. 422 / 2001 privind 

protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 în acord cu criteriile definite în cadrul Ordinului nr. 2260 din 18 aprilie 2008 

privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a 

monumentelor istorice, definite la capitolul III și IV.  

 în acord cu Charta de la Leipzig. 

 în acord cu „STRATEGIA NAŢIONALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

ROMÂNIEI – capitolul 5 / Dimensiunea culturală a dezvoltării durabile”; 

Vă solicit să iniţiaţi procedura de clasare de urgenţă a imobilului CASTEL DE APĂ 

situat în incinta Spitalului Militar din Craiova, strada Caracal nr. 150, județul Dolj. 

Motivez necesitatea clasării acestui imobil prin deosebita sa valoare arhitecturală dar și 

prin valoarea memorial-simbolistică. 

În ce privește vechimea sa, putem aprecia că a fost construit cel mai probabil între 

1886 (an în încep lucrări de împrejmuire a spitalului) și 1889 (an în care a fost dată în 

folosință instalația de apă.  

De asemenea, castelul de apă are și o certă valoare arhitecturală: fiind construit din 

zidărie portantă, cu stâlpi tencuiți care traversează clădirea pe înălțime și cu 

excepționale arcade boltite, de asemenea din cărămidă, clădirea se bucură de o 

prezență agreabilă, care aduce un plus de valoare peisajului urban din zonă. Putem 

adăuga aici și o incontestabilă valoare pentru patrimoniul tehnic românesc – să nu 

uităm că un turn de apă conține instalații de înmagazinare, stocare, distribuție. 

În ce privește raritatea sa, comparând cu alte construcții similare din țară, putem spune 

că avem în Craiova unul dintre cele mai vechi castele de apă din țară și – cu certitudine 

– cel mai vechi din zona Olteniei. 
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Nu în ultimul rând, castelul de apă are și o foarte însemnată valoare memorial-

simbolică deoarece poate fi un reper în evoluția serviciilor medicale militare din 

România și din Europa.  

Toate aceste aspecte (vechimea, valoarea arhitecturală, raritatea și valoarea memorial-

simbolică) fac din Castelul de Apă din Craiova un obiectiv care întrunește toate 

condițiile pentru a fi clasat ca monument istoric și pentru a obține protecția legii. 

Având în vedere aceste aspecte vă solicit începerea imediată a procedurii de clasare 

pentru imobilul menționat mai sus, informarea de urgență a proprietarului privind 

demararea procedurii de clasare, stoparea oricărei lucrări și înregistrarea prezentei 

cereri cu număr de ordine, pe care solicit să mi-l comunicați prin canalele de 

comunicare menționate mai jos. 

Anexe: 

1. Copie după Schița de Plan a orașului Craiova 1905. Pe aceasta se observă cu 

ușurință pavilioanele din incinta Spitalului precum și Castelul de Apă.  

2. Extras din Istoricul Spitalului Militar Craiova (pag. 7), lucrare întocmită de col. (r) 

dr. Cheiță Nicolae și lt. colonel dr. Vlădaia Iovan, publicată în septembrie 2007 și 

disponibilă pe site-ul Spitalului. 

3. Schița amplasament clădiri în incinta spital (vedere cu Google Maps). 

4. Fotografii. 

5. Copie după Hotărârea de Guvern nr. 415 din 27 mai 2020 Anexa 2, în care clădirea 

Castelului de Apă este inclusă la punctul 11. 

          Data: 3 iunie 2021 

Cu stimă,  

arh. Dan Horațiu Buzatu 

președinte Asociația Craiova Noastră 
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1. Copie după Schița de Plan a orașului Craiova 1905. 

 

 

 

2. Schița amplasament Castelul de Apă în incinta Spitalului Militar (cu linie 

punctatăeste reprezentată limita de proprietate) 
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3. Pagina 7 din Istoricul Spitalului Militar Craiova 
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4. Fotografii 
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