
 

RESTAURATORI ROMÂNI: ARHITECTUL ȘTEFAN BALȘ (1902 – 1994) 

FIȘĂ MONUMENT RESTAURAT 

 

Denumire: Capela Ştirbei 

Localizare: Ansamblul palatului Ştirbei, oraş Buftea, str. Ştirbei Vodă, nr. 36  

Cod LMI: IF-II-m-A-15257.02 

Scurt istoric: Construcţia „Paraclisului cu chimitirin” pe domeniul de la Buftea 

a început la scurt timp după stingerea din viaţă, în 1869, la Nisa, a 

domnitorului Barbu Dimitrie Ştirbei, după dorinţa şi dispoziţia sa testamentară 
şi s-a finalizat în 1890, prin grija fiului acestuia, prinţul Alexandru Barbu Ştirbei. 

Capela, care succede uneia mai vechi, este necropola domnitorului, a soţiei 

sale, doamna Elisabeta, a fiilor acestora, prinții Alexandru Barbu Ştirbei şi 

Dimitrie Barbu Ştirbei şi a rudelor lor, unsprezece membri ai familiei domneşti, 

înmormântaţi aici până în 1925. Proiectul capelei a fost încredinţat arhitectului 

austriac de origine daneză,  baron Theophil Edvard von Hansen, care a creat 
un edificiu în stil eclectic, cu faţade de cărămidă roşie, cupolă neobizantină, 

turnuri şi rozasă neogotice,  decoraţii clasicizante. Din bogata decoraţie 

parietală şi pictură murală se păstrează până astăzi doar imaginea Maicii 

Domnului cu Pruncul din conca altarului. O scară monumentală de piatră şi 

marmură, compusă din două rampe curbe urcă, deasupra criptei, în pridvorul 

de la nivelul capelei.  

Ultimele lucrări de reparaţii şi întreţinere întreprinse de către proprietarii  Ştirbei 

au avut loc în 1943, cu ajutorul Comisiei Monumentelor Istorice, şef. proiect 

Ştefan Balş 

Monumentul a fost afectat de cutremurul din 1977, care a fragilizat structura 
de rezistenţă şi elementele decorative, dar şi de vandalizarea criptei, în anul 

2002. Deşi, în prezent, capela este integrată în evenimentele organizate pe 

domeniul Ştirbei, interiorul rămâne inaccesibil publicului atâta timp cât 

problemele structurale identificate prin expertize îşi aşteaptă soluţionarea. 

Restaurare : Ultimele lucrări de reparaţii şi întreţinere întreprinse în timpul 

proprietarilor Ştirbei au avut loc în 1943, de către administraţia domeniilor, sub 

conducerea Comisiei Monumente lor Istorice şi au constat în înlocuirea 

fragmentelor deteriorate din parament, brâul median, cornişa superioară .  

În anul 1959 are loc nouă etapă de restaurare, şef de proiect arh. Radu 
Udroiu. Sunt demontate, restaurate şi remontate elemente decorative: cornişe 

şi coronamente ale faţadelor, colonetele de teracotă ale turlei, învelitoarea de 

aramă şi crucea metalică de pe acoperişul turlei, sunt înlocuite elemente de 

pietrărie (marmură, piatră) deteriorate.    



Documentar foto:   

1. Capela Stirbey, Buftea. Autor: Constantin Ionescu, c.1958, Fototeca  INP, 

Biblioraft 101;  

2. Capela Ştirbei, Buftea. Autor: Iozefina Postăvaru. 2015 
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