
SCOPUL PROIECTULUI

Este realizarea unor intervenții de urgență asupra Turnului 
de apă (PH-II-m-A-16490.02) din cadrul Domeniului 
Cantacuzino și angajarea comunității locale în acest proces. 
Lucrările de intervenție de urgență sunt stabilite prin expertiza 
tehnică, au un caracter reversibil și temporar (maxim 5 
ani) și asigură şi  posibilitatea continuării în bune condiții 
a lucrărilor de consolidare, restaurare și refuncționalizare 
propuse și avizate prin proiectul anterior finanțat prin TMI 
2021.

DESCRIEREA OBIECTIVULUI

Domeniul Cantacuzino cât şi o parte din componentele 
sale sunt clasate ca ansamblu monument istoric cu 
subcomponente nominalizate individual în listă ( PH-II-
a-A-16490 - ansamblul “Curtea lui Gh.G.Cantacuzino - 
Nababul”, PH-II-m-A-16490.01- “Palatul Micul Trianon 
- ruine”, PH-II-m-A-16490.02 -  ”Turnul de apă”, PH-II-
m-A-16490.03 - “Parc”, PH-II-m-A-16490.04 - “Zid de 
incintă”). Turnul este construit în stil istoricist romantic 
probabil inspirat din Turnul Chindiei (Târgovişte)  de unde 
preia anumite elemente stilistice.

PROIECT TURNUL DE APĂ
(cod PH-II-m-A-16490.02) - lucrări de intervenție de urgență

sesiunea de finanţare octombrie 2021 - februarie 2022,
Subprogramul Intervenţii de Urgenţă (ante şi post - dezastru)

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE DE URGENȚĂ PROPUSE ÎN CADRUL PROIECTULUI

Lucrările de intervenție de urgență pentru Turnul de apă au ca obiectiv principal prevenirea desfacerii zidăriei casei scării 
elicoidale la partea sa superioară, prăbușirea și
destabilizarea inelelor de zidărie interioară și exterioară a turnului, deteriorarea în aceste procese a rezervorului metalic 
existent și nu în ultimul rând pierderea valorilor de patrimoniu identificate în cadrul studiului istoric elaborat.
Reconstrucția volumetrică la nivelul meterezelor și crenelurilor turnului dar și a casei de
scară elicoidală (turnuleț) propusă prin proiectul anterior elaborat nu face parte din lucrările de intervenție de urgență.

LISTĂ LUCRĂRI:

-  Lucrări de realizare eșafodaj/schelă.
-  Lucrări de intervenție asupra zidăriei de piatră a casei scării elicoidale de la cota +16,64 în sus
-  Lucrări parțiale de injectare cu mortar a zidăriei de piatră a casei scării elicoidale sub cota +16,64
-      Lucrări de curățare a vegetației și biocidare la nivelul terasei de peste rezervor 
-      Lucrări de intervenție la nivelul plăcii de beton de peste rezervor.
-      Lucrări de refacere a plăcii de beton de peste casa scării elicoidale.
-      Lucrări de preluare și canalizare a apelor pluviale de la partea superioară a turnului
-      Lucrări de instalații electrice și alimentare cu apă
-      Lucrări de împrejmuire și securizarea accesului
 
Lucrările de intervenție de urgență asupra turnului de apă sunt premergătoare restaurării, consolidării, refuncționalizării, 
deschiderii și accesibilizării construcției publicului larg.

• Raluca Zaharia – architect specializat în restaurare monumente istorice

Finanțat de:

Beneficiar: S.C. DOMENIUL FLOREȘTI S.R.L
Amplasament: Domeniul Cantacuzino. 342A, Florești, com. Florești, jud. PRAHOVA
Proiectant general: S.C. ATELIER RIDA S.R.L.
Faza de proiectare: D.T.A.C. - D.T.O.E- P.T.


