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PROIECTUL UNEI STATUI – NICOLAE FILIPESCU

Drd. Cezar Petre Buiumaci

Abstract: The aspect of Bucharest has changed over time as a result of natural disasters 
or human intervention. The first urban artery, Podul Mogoşoaiei – that became Calea Victoriei 
after the War for Independence – also underwent modifications to its appearance following 
systemisation works and the building of several new edifices, sometimes replacing older 
buildings. An example of the latter action is the case of Sărindar Monastery, one of the first 
monasteries in Bucharest, gone by the end of the 19th century. In 1896, on the space formerly 
occupied by the monastery’s altar, a decorative fountain was built, marking Emperor Franz 
Joseph of Austria.

Because the Military Circle of Officers in Bucharest had no headquarters, its leadership 
decided to act and obtain a terrain where they would build a space to house their activities, 
choosing the spot where Sărindar Monastery once stood. As a result of discussions between 
the General Mayor and the President of the Military Circle’s Administrative Council a general 
agreement was made concerning the passing of the afore-mentioned terrain’s ownership to 
the military institution, for the building of a terrace. Among the details submitted for debate 
by the General Mayor to the Municipal Council, regarding the setting up of the square, the 
possibility of placing a statue is also mentioned.

The actions taken by Nicolae Filipescu both as Mayor of the Capital and as head of the 
Ministry of Defence led to the establishment of a committee for the building of a monument 
in his honour, a procedure that was usual at the time. In what concerns the placement of 
this monument the Military Circle square was proposed, perhaps also because in 1911 the 
Ministry of War, Nicolae Filipescu, who had been Mayor of the Capital when the tearing 
down of Sărindar Monastery had been decided, approved the offering of a 200 000 lei 
donation to the Military Circle so they could begin construction.

In order to honour the memory of Nicolae Filipescu a request was forwarded in 1940 
for the preparation of the place of placement of the statue, as well as for the making of the 
memorial. To settle all aspects linked to this initiative, Mayor G. I. Vântu requested that 
the Direction of Architecture put together a study illustrating the aspects tied to the future 
monument, whose author was sculptor Mihai Onofrei. The difficulties provoked by Romania 
entering the war postponed the making of the monument until the ceasing of hostilities. 
Yet the rise to power of the Communist Party shifted priorities in what concerned the city’s 
aspect. Furthermore, after the establishment of the Party’s total control on December 30th 
1948 public space underwent a near-total restraint on the portrayal of politic figures from 
before the war, many of the already existing statues having been torn down. 
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Aspectul Bucureştilor s-a schimbat de-a lungul timpului în mai multe perioade 
ca urmare a unor dezastre naturale sau a intervenţiei umane. Prima arteră principală 
urbană, Podul Mogoşoaiei, devenită Calea Victoriei după Războiul de Independenţă 
(1877-1878), va cunoaşte la rândul său modificări ale înfăţişării ca urmare a unor 
lucrări de sistematizare şi ridicarea unor noi imobile, uneori înlocuind o clădire mai 
veche. Un exemplu îl reprezintă Mănăstirea Sărindar, una dintre primele mănăstiri 
ale Bucureştilor, dispărută la sfârşitul secolului al XIX-lea. Cu toate că data la care 
a fost ridicat acest lăcaş nu a putut fi stabilită din lipsa mărturiilor documentare, 
cercetătorii care s-au ocupat de istoricul sfântului lăcaș concluzionează că aceasta a 
existat înaintea domniei lui Matei Basarab. Situată în afara zidurilor oraşului la data 
construirii, o dată cu extinderea urbană mănăstirea va da numele mahalalei care avea 
în componenţă în anul 1798 un număr de 30 de case. Reconstruită în anul 1806, ca 
urmare a cutremurului din 1802, Mănăstirea Sărindar ajunge în stare de ruină în anul 
1881, iar din 1889 nu se mai slujea aici. Starea avansată de degradare au determinat 
autorităţile să ia decizia demolării acesteia. Astfel că la solicitarea Primăriei Capitalei, 
către Ministerul de Domenii, prin care cerea refacerea sau dărâmarea mănăstirii, 
ministrul agriculturii, Petre Carp recomandă Consiliului de Miniştrii demolarea 
acesteia, printr-un referat aprobat la 21 aprilie 1893 (Stănescu, 2006, 3-29). Pe locul 
unde a fost altarul, s-a ridicat în anul 1896 o fântână de ornament, cu ocazia vizitei la 
Bucureşti a împăratului Francisc Iosif 
al Austriei (Stănescu, 2006, 31).

Pe terenul fostei Mănăstiri 
Sărindar a fost construit între anii 1911 
și 1923 Palatul Cercului Militar al 
Ofiţerilor. Pentru că nu deţinea un local 
propriu, conducerea Cercului Militar 
al Ofiţerilor din Bucureşti a acţionat 
în vederea dobândirii unui teren pe 
care să construiască un imobil necesar 
desfăşurării activităţii, fiind identificat 
pentru aceasta locul ocupat odinioară 
de Mănăstirea Sărindar. Demersul 
a avut un rezultat pozitiv, instituţia 
reuşind ca transferul proprietăţii 
terenului de la Ministerul Agriculturii 
şi Domeniilor să fie aprobat de cele 
două camere legislative, Regele Carol 
I promulgând Legea nr. 1461/5 aprilie 
1898, ce avea articolul unic conform Biserica Sărindar, 1880
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căruia Ministerul Domeniilor era autorizat să transfere cu titlu gratuit terenul mai sus 
menţionat Ministerului de Război pentru construirea Cercului Militar (Otu, 2004, 18-22).

Pentru realizarea unei terase Primăria Capitalei a concesionat în anul 1913 
Cercului Militar „construirea teraselor şi camerelor de la subsol, rămânându-i 
Cercului exploatarea terasei pe un termen calculat în raport cu timpul necesar 
amortizării cheltuielilor şi procentelor capitalului investit în construirea terasei” 
(A.P.M.B., dosar 101/1935, f. 31). În anul 1930 Cercul Militar achita „9.000 lei taxa 
pentru ocuparea trotuarului cu mese” (A.P.M.B., dosar 101/1935, f. 95). Primăria 
considera în anul următor că „acele cheltuieli fuseseră amortizate de mult timp însă 
Comuna este în litigiu cu Cercul Militar în această privinţă”. În urma discuţiilor 
dintre Primarul General şi Preşedintele Consiliului de Administraţie al Cercului 
Militar s-a stabilit un acord principial în vederea preluării instituţiei militare a 
terenului în cauză. Între detaliile supuse dezbaterilor de către Primarul General 
Consiliului Municipal privind amenajarea pieţei apare eventualitatea amplasării unei 
statui (A.P.M.B., dosar 101/1935, f. 31).

Doi ani mai târziu, la 3 mai 1933, apărea în Monitorul Oficial, nr. 100, 
Legea prin care Primăria Municipiului Bucureşti era autorizată să cedeze gratuit 
terenul situat între clădirea Cercului Militar, Bulevardul Elisabeta, Calea Victoriei 
şi Strada Constantin Mille, conducerea instituţiei militare solicitând la 3 iunie 1933 
Primăriei încheierea şi autentificarea actului de donaţie (A.P.M.B., dosar 101/1935, 
nenumerotat). La 23 iunie același an, conducerea Cercului Militar se adresa 
Ministerului de Interne să intervină la Primăria Municipală în vederea urgentării 
încheierii documentelor de proprietate, având ca motivaţie începerea lucrărilor de 
„amenajare a grădinei şi a lucrărilor ce intenţionăm să facem în faţa clădirii acestui 
palat” (A.P.M.B., dosar 101/1935, nenumerotat).

Cercul Militar Naţional în perioada interbelică
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În vara anului 1934 sculptorul Constantin Baraschi a primit din partea 
Primăriei acceptul de a instala în Piaţa Cercului Militar timp de o lună Monumentul 
dedicat eroilor de la Predeal (Marinache, 2015, 131).

Activitatea întreprinsă de Nicolae Filipescu, atât în calitatea sa de primar al 
Capitalei cât şi în fruntea Ministerului Apărării, a dus la înfiinţarea unui comitet 
pentru ridicarea unui monument în cinstea sa, o procedură obişnuită în acea vreme. 
Pentru amplasarea acesteia a fost propusă Piaţa Cercului Militar poate şi pentru că 
în anul 1911, ministrul de Război, Nicolae Filipescu, care fusese primar al Capitalei 
pe vremea când s-a decis dărâmarea Mănăstirii Sărindar, a dispus ca ministerul de 
resort să ofere Cercului Militar o donaţie de 200.000 lei pentru începerea lucrărilor 
de construcţie. Acum se puneau bazele ridicării clădirii pe un proiect câştigat de 
Dimitrie Maimarolu în urmă cu 12 ani (Otu, 2004, 29).

Însă nu doar atât poate fi luat în considerare ca motivaţie în ceea ce priveşte 
ridicarea monumentului. Ideea ridicării unui Palat al Primăriei apare în anii 1895-
1896, în vremea primarului N. Filipescu, când a şi fost organizat un „concurs 
restrâns” în cadrul căruia au fost depuse anteproiecte de clădiri în stil neoromânesc 
de către arhitecții Giulio Magni, Gheorghe Sterian şi Ion Mincu. Deşi toate trei au fost 
plătite cu suma de 10.000 lei, doar proiectul arh. Ion Mincu a fost ales pentru a servi 
drept baza ridicării edificiului. Abandonată pentru trei ani, ideea construirii clădirii 
Primăriei este reluată în timpul lui Barbu Ştefănescu Delavrancea, când se şi încheie 
un contract cu Ion Mincu, care va lucra la schiţele Palatului, planşele fiind expuse 

Plan de amenajare a Pieţei Sărindar
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pentru public în rotonda Ateneului. 
Pentru că primarii se tot schimbau şi 
fiecare avea propria viziune asupra 
viitorului nou Palat al Primăriei, se 
va organiza, în timpul generalului 
Dobrescu, un nou concurs în urma 
căruia va fi desemnat proiectul arh. 
Petre Antonescu, care a şi primit 
un avans de 100.000 lei. Astfel s-a 
deschis un litigiu între familia Ion 
Mincu şi Primărie. Municipalitatea 
va invoca lipsa de fonduri pentru 
construirea clădirii, iar începerea 
Primului Război Mondial va contribui 
la amânarea punerii în practică a 
proiectului (Cîrstea, 1967, 226-231). 
Discuţiile se reiau în anul 1925 şi se 
organizează un nou concurs, la care 
vor participa mai mulţi arhitecţi, între 
care şi arh. Grigore Cerchez, al cărui 
proiect apărea într-o broşură pentru 
strângerea de fonduri în vederea 
ridicării Palatului din anii 1928-1930, 

ceea ce rezultă că proiectul acestuia era favorit şi luat în calcul pentru finanţare 
(Marinache, 2012, 139-141).

Ales în şedinţa din 9 februarie 1893 în funcţia de primar al Capitalei de către 
Consiliul comunal şi investit în funcţie trei zile mai târziu prin Decretul regal, nr. 
451, Nicolae Filipescu reuşeşte în mandatul său de 2 ani şi 8 luni o serie de lucrări 
edilitare. Este elaborat acum planul cadastral şi delimitarea teritorială a oraşului pe 
linia „kilometrul 5 de pe Șoseaua Kiseleff, intrarea Grădinei Herăstrăul vechi, extre-
mitatea de nord a gropilor Floreasca, lacul Colentina (la Tei), malurile Colentinei, 
podul de la Zalhana, malul drept al Colentinei şi al lacului Fundeni, până la râpa 
de la Fabrica de oţet a lui Nicolae, strada Căţelu, penitenciarul Văcăreşti, Şoseaua 
Văcăreşti, Kilometrul 0 / 4.620 de pe Calea Rahovei, Cimitirul Ghencea, Pirotehnia, 
moara lui Macedon şi Cimitirul Pomenirea (Sf. Vineri)” (Vitan, 2009, 163). A urmat 
deschiderea, lărgirea şi prelungirea unor artere de circulaţie, pavarea a nu mai puţin 
de 74 de străzi la nivelul anului 1894 şi iluminarea cu gaz şi electricitate. Numai pen-
tru deschiderea Bulevardului Colţea până la Piaţa Victoriei au fost expropiate 180 
de proprietăţi, iar în cazul Bulevardului Maria – 72 de proprietăţi (Olteanu, 2002, 

Proiectul monumentului Nicolae Filipescu
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297). În vederea alimentării cu apă potabilă şi nepotabilă s-a recurs la captarea unor 
izvoare subterane de la Chiajna, Bragadiru şi Ulmi, dar şi filtrarea apei din râurile 
Dâmboviţa şi Argeş. În acelaşi timp a fost realizat un studiu detaliat al configuraţiei 
oraşului şi un plan sistematic al curbelor de nivel, talvegurilor, bazinelor şi canalelor 

colectoare, necesar pentru extinderea reţelei de canalizare, pentru preluarea apelor 
pluviale şi menajere (Vitan, 2009, 165).

La 18 august 1893 Consiliul Comunal Bucureşti hotărăşte construirea a 4 
posturi de pompieri, fiecare deservit de câte o secţie, precum şi construirea Postului 
central, în spatele Prefecturii Poliţiei Capitalei. Posturile au fost construite în anii 
1895-1896, cu excepţia postului central, care, construit după planurile arh. D. Mitaki, 
a fost dat în folosinţă abia în anul 1901. Sediul unuia dintre posturi a fost Foişorul 
de foc (Olteanu, 2002, 297). În anul 1895 se construieşte un observator astronomic 
militar, pe Dealul Piscului, care va contribui la întocmirea hărţii României. A fost 
ridicat, după proiectul arh. Louis Pierre Blanc, în stil Renaissance, Palatul Ministerului 
de Agricultură şi Domenii, în apropierea Pieţei Universităţii. Tot acum sunt edificate 
Antrepozitele comunale de la Giagoga, ansamblu de mari dimensiuni, după planurile 
arh. G. Magni (Olteanu, 2002, 300). Sculptorul I. C. Chaplain a realizat în Grădina 
Episcopiei monumentul dedicat de ofiţerii armatei române, memoriei generalului 
I.Em. Florescu (mort la Paris, la 75 de ani, pe 9 mai 1893), care a rămas aici până în 
timpul celui de-al doilea război mondial. În această perioadă se construiesc Fabrica 
de Cărămidă a ing. Cutardi, din Militari, Moara A. Popovici şi se înfiinţează Pulberia 
Armatei (Olteanu, 2002, 300).

În timpul mandatului lui Nicolae Filipescu este încheiat sistemul de fortificaţii 

Macheta monumentului Nicolae Filipescu
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al Capitalei, care includea 18 forturi şi 18 baterii intermediare, construite la sugestia 
regelui Carol I, după planurile generalului belgian Alexis Henri Brialmont. Deşi au 
avut un ecou în epoca (gen. Brialmont a fost scos din armată la presiunea Austriei, 
care consideră fortificaţiile noastre ca fiind îndreptate împotriva ei, rechemat ulterior 
şi apoi pensionat), ele s-au dovedit a fi anacronice, corespunzătoare unor concepţii 
vechi de desfășurare a războiului, inadecvate luptei moderne, dusă din mişcare, 
bazată pe aviaţie şi care de luptă. De altfel, forturile din jurul Bucureştilor nu au avut 
nici un rol şi nu au contribuit cu nimic la apărarea sau împiedicarea ocupării oraşului 
în anul 1916. Dovedindu-se inutile, forturile au fost abandonate şi dezafectate, unul 

singur cunoscând o istorie aparte: Fortul 13 de la Jilava. Cu circumferinţa sa de 448 
m., prevăzut cu reduit, acesta va fi transformat în anul 1919 în închisoare militară, 
folosită apoi şi ca închisoare civilă, fiind scena pe care s-au desfăşurat masacrele 
legionare din noiembrie 1940, locul deţinerii celor consideraţi criminali de război 
în anul 1946 – în poligonul de pe Valea Piersicilor de aici fiind executat la 1 iunie 
1946 mareşalul Ion Antonescu şi alţi demnitari ai statului. La 14 martie 1895 este 
inaugurat Palatul Fundaţiei Universitare Carol I, în prezenţa regelui, a guvernului şi 
a altor 258 de persoane oficiale, palat proiectat de arhitectul francez Paul Gottereau. 
La 15 august același an are loc inaugurarea Băilor populare, în prezenţa regelui, 
reginei şi a membrilor guvernului (Olteanu, 2002, 302).

Nicolae Filipescu introduce în a doua jumătate a anului 1894 primul tramvai 
electric (purtând nr. 14), care circula pe bulevardul est-vest – Bd. Elisabeta – Carol I 
– Em. Pake Protopopescu (Vitan, 2009, 165), iar în decembrie 1894 a fost construită 

Macheta monumentului Nicolae Filipescu
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la Grozăveşti Uzina electrică, care să furnizeze energia necesară noului mijloc de 
transport (Olteanu, 2002,  297).

În cadrul politicii lui Nicolae Filipescu educaţia se clasa pe unul dintre 
primele locuri, acesta construind nu mai puţin de 7 şcoli, pentru băieţi, fete sau 
mixte (Olteanu, 2002, 297). În urma vizitelor efectuate în diferite zone ale oraşului 
în vederea localizării viitoarelor instituţii de învăţământ, au fost identificate ca fiind 
cele mai potrivite strada 13 Septembrie, strada Grozăveşti colţ cu Şoseaua Basarab, 
Bulevardul Ferdinand în apropiere de Obor, curtea bisericii Mavrogheni, Calea 
Dudeşti colţ cu strada Raionului, strada Sfinţii Voievozi, strada Labirint colţ cu Calea 
Călăraşi, strada Traian în apropierea Şcolii franceze (Vitan, 2009, 166).

Nicolae Filipescu a făcut parte din guvernul condus de Petre P. Carp între 29 
decembrie 1910 şi 28 martie 1912, guvern care a promovat o legislaţie ce reglementa 
organizarea meseriilor, creditului şi asigurării meseriaşilor, pensiilor, sub controlul 
Casei Centrale a Asigurărilor. Au mai fost adoptate Legea şi statutele pentru 
înfiinţarea Societăţii Scriitorilor Români şi Legea Învăţământului Superior care 
prevedea autonomia universităţilor şi aplecarea către cercetarea ştiinţifică. Legea 
pentru funcţionarea Societăţii comunale de tramvaie Bucureşti modifica anumite 
aspecte ale statutului societăţii în favoarea Primăriei Bucureştilor, și implicit în 
dauna intereselor acţionarilor. Această lege a declanşat o criză politică cunoscută 
drept „Afacerea tramvaielor”, opoziţia solicitând retragerea acesteia, iar ca urmare a 
declarării drept neconstituţională de către Curtea de Casaţie şi Justiţie, P.P. Carp îşi 
va depune mandatul (Nicolescu, 2003, 231).

În calitatea sa de om politic, Nicolae Filipescu a fost unul dintre cei mai fervenţi 
susţinători ai Unirii Transilvaniei cu România, acţionând în sensul intrării în război 
alături de Antanta. Eforturile sale în îndeplinirea idealului naţional s-au manifestat 
pe toate palierele, de la relaţii apropiate cu personalităţi transilvănene, precum 
Octavian Goga, pe care îl va sprijini atât spiritual cât şi material în demersurile sale, 
la susţinerea cauzei României Mari prin trimiterea unei delegaţii neoficiale în Italia 
cu scopul de a face propagandă asupra chestiunii unirii cu Transilvania, până la luări 
de cuvânt în cadrul unor manifestări şi constituirea unor organizaţii, care să pună 
presiune pe guvern şi rege pentru a-i determina să treacă la acţiune. Din iniţiativa sa 
va lua fiinţă la 26 octombrie 1914 Acţiunea Naţională, în al cărei act de constituire 
se menţiona că „Subsemnaţii, ne legăm în faţa țerii să ducem o imediată acţiune 
naţională până la realizarea deplină a idealului neamului românesc”. În desele luări 
de poziţie Nicolae Filipescu va adresa regelui Ferdinand îndemnul „Să te încoronezi 
în Alba-Iulia sau să mori pe câmpia de la Turda”. Totodată, el le va reproşa 
liberalilor că nu cunosc realităţile din Transilvania, celor care exportau benzină că 
aceasta însemna muniţie pentru adversari, iar agricultorilor că fiecare kilogram de 
grâu însemna poate „un vrăjmaş mai mult şi un fiu sau un frate mai puţin”. Au urmat 
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mustrările legate de viaţa mondenă: „Teatrele sunt pline, cinematografele ticsite. 
Aci un măscăriciu îţi cânta cuplete imbecile stârnind entuziasmul cum intrăm sau 
nu intrăm. La o serbare în folosul unui cerc sportiv din Bucureşti se plătea 120 
de lei loja şi locuri nu se mai găseau. În vremea aceasta românii din Transilvania 
mor de foame. Refugiaţii ardeleni dorm prin tufişurile şoselei Kisseleff” (Ciobanu, 
2008, 196-201). Filipescu va fi artizanul unei alte organizații, cu menirea de a susține 

cauza unirii, Federația Unionistă din care făceau parte Partidul Conservator al lui 
Nicolae Filipescu, Partidul Conservator-Democrat al lui Take Ionescu, Liga pentru 
Unitatea Națională dar și refugiați români ardeleni și bucovineni. Nicolae Filipescu 
va fi ales președinte al noii organizații care adopta următorul program: „Toată 
suflarea românească concluzionând să fie conștientă de vremurile prin care Europa 
și țara trec vor acționa imediat spre realizarea idealului național. Pilda unioniștilor 
de la 1857 trebuie să stea deasupra tuturor”. Dintre membrii noii structuri făceau 

Macheta monumentului Nicolae Filipescu



433Patrimoniu – restaurare

parte Barbu Ștefănescu Delavrancea, Take Ionescu, C. Olănescu și Octavian Goga. 
Federația își propunea să sprijine guvernul dacă acesta va acționa în sensul realizării 
idealului național, iar în caz contrar, Federația își asuma preluarea puterii. Realizarea 
acestei uniuni însemna totodată și renunțarea la disensiunile și convulsiile dintre liderii 
partidelor componente în vederea realizării idealului național (Ciobanu, 2008, 202-203).

La 30 septembrie 1916 Nicolae Filipescu se stingea din viaţă în locuinţa 
sa din strada Scaune, nr. 26, ca urmare a unei vechi afecțiuni cardiace. „Nicolae 
Filipescu moare în ajunul marelui vis naţional pentru care el a cheltuit tot ce viața 
sa impetuoasă-neştiutoare de odihnă îi lăsase ca forţe” scria jurnalul Independenţa 
română. A fost îngropat la 2 octombrie 1916 la Cimitirul Bellu. Regele Ferdinand l-a 
decorat post-mortem cu „Marea cruce a ordinului Coroana României” şi „Comandor 
al ordinului Carol I” (Ciobanu, 2008, 211).

Pentru cinstirea memoriei lui Nicolae Filipescu a fost înaintată în anul 1940 
o solicitare pentru pregătirea spaţiului de amplasare şi realizarea statuii. Pentru 
a lămuri toate aspectele legate de acest demers, primarul G.I. Vântu va solicita 
Direcţiei Arhitecturii realizarea unui studiu care să ilustreze aspecte legate de viitorul 
monument. În răspunsul arhitectului I. Davidescu, inspector-general, directorul 
Planului şi Sistematizaţii din 11 octombrie 1940 se specifică faptul că studiul cerut 
are următoarele specificaţii: 

1) Coboară o parte din terasa din piaţă astfel ca să nu taie vederea la baza 
parterului Cercului;

2) Dă posibilitatea amplasării monumentului flancat de două persoane, într-o 
poziţie cât mai favorabilă;

3) Evită desfiinţarea instalaţiilor de calorifer, ventilaţie şi spălătorie ale Cercului 
Militar care se află la subsol, sub magazinul creat în locul pasajului de degajare a 
Cercului. Aceste instalaţii sunt indispensabile şi nu pot fi mutate în altă parte;

4) Micşorează înălţimea prăvăliilor aflate între fostul garaj şi bazinul decorativ.

II
Realizarea acestui studiu necesită următoarele:
a. Rezilierea contractelor încheiate de Cercul Militar cu chiriaşii din porţiunea B.
b. Lucrări de dărâmare şi de refacere a terasei pentru care este necesar un proiect 

de deviz amănunţit. Grosso modo se poate evalua lucrarea la circa 2-4 milioane.

III
Coborârea terasei pe porţiunea A atrage următoarele consecinţe:
a. Lipsa unei terase cât de mici la nivelul parterului Cercului, ceea ce cred că 

va produce un aspect defavorabil.
b. Suprimarea restaurantului cu contract până în octombrie 1941. În adevăr, 
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planşeul nu poate fi lăsat mai jos din cauza instalaţiilor aflate la subsol şi de care am 
vorbit în partea I, la punctul 3.

IV
Oricare ar fi soluţia adoptată, sunt de părere că este util – pentru a se evita 

greşeli ce nu se pot prevedea – să se construiască o machetă de lemn a monumentului, 
în mărime naturală, amplasată în locul fixat în Piaţa Cercului Militar, şi care să fie 
astfel supusă criticei publicului.

O astfel de machetă se poate executa în 4-8 zile şi să coste 10-20.000 lei 
(A.P.M.B., dosar 102/1935, nenumerotat).

Primarul Capitalei îşi va însuşi studiul expus mai sus şi va dispune realizarea 
machetei monumentului al cărui autor a fost desemnat sculptorul Mihai Onofrei. 
Din corespondenţa aceleiaşi Direcţii a Planului şi Sistematizării aflăm că primarul a 
dispus realizarea machetei monumentului, iar pentru aceasta urmau să sosească la 26 
noiembrie la Bucureşti „10 dulgheri experimentaţi, trimişi de Dl. Ministru Mareş” 
(A.P.M.B., dosar 102/1935, nenumerotat).

Din Jurnalul nr. 698 din 13 februarie 1941 al Comisiei Superioare pentru 
Monumentele Publice, ce avea următoarea componenţă: preşedinte – pictorul Camil 
Ressu, Directorul Academiei de Arte Frumoase, sculptorul Cornel Medrea, arhitecţii 
Horia Teodoru şi G. Ionescu în calitate de membrii, şi Ioan Paşa secretar, aflăm că: 
„s-a luat în discuţie proiectul monumentului lui Nicolae Filipescu, din Bucureşti, 
înaintat cu petiţia înregistrată nr. 54.195 din 12 noiembrie 1940 a D-lui sculptor 
Mihai Onofrei, autorul lucrării. Elementele prezentate:

a. Două fotografii ale machetei monumentului;
b. O fotografie mai mare a statuii;
c. O fotografie cu detaliul unui cap de la grupul din partea inferioară a 

Monumentului;
d. Două exemplare din planurile soclului;
e. Un memoriu al D-lui Sculptor Onofrei.
Examinând elementele prezentate, Comisia constată că partea statuară se 

înfăţişază frumos, condiţiunile artistice fiind îndeplinite.
Apreciind valoarea acestei lucrări, Comisia cere să se completeze elementele 

prezentate şi cu planul de situaţie a Monumentului, care să ne fie transmis de 
Primăria Municipiului Capitalei, aşa cum prevede art. 14 al Regulamentului, spre a 
se putea lua hotărârea definitivă” (A.P.M.B., dosar 102/1935, nenumerotat).

După amplasarea machetei monumentului inspectorul I. Davidescu îi scria 
primarului general Rodrig Modreanu despre aspectele legate de percepţia cetăţenilor 
cu privire la respectiva machetă şi propunea desfiinţarea acesteia:

„Domnule Primar, Sub primariatul D-lui Vântu, Comitetul pentru ridicarea 
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Monumentului lui Nicolae Filipescu, a propus ca amplasament al Monumentului, 
piaţa Cercului Militar din Calea Victoriei. Pentru a se putea judeca mai bine dacă 
amplasamentul ales este bun, Direcţia Arhitecturei Municipiului cu concursul 
Ministerului de Domenii, a executat o machetă a Monumentului pe locul destinat 
pentru aceasta. Cum în timpul de când s-a aşezat macheta, criticile aduse au arătat 
că locul ales nu este bun, vă rugăm, Domnule Primar, să binevoiţi a aproba să se 
desfiinţeze macheta, prin Direcţia Arhitecturei”. Solicitarea a fost aprobată de generalul 
Modreanu prin rezoluţia din 17 aprilie 1941 (A.P.M.B., dosar 102/1935, nenumerotat).

În aceeaşi zi, Direcţia Artelor din cadrul Ministerului Culturii transmitea 
primarului acceptul cu privire la realizarea şi amplasarea monumentului: „Vă rugăm să 
binevoiţi a cunoaşte că Ministerul aprobă executarea lucrării şi aşezarea Monumentului 
în faţa Cercului Militar. Dar, pentru a se obţine o mai justă proporţie între construcţia sa 
şi terasele clădirii Cercului Militar, şi chiar între însăşi elementele acestui Monument, 
Comisia recomandă să se scurteze soclul Monumentului, aşa cum se arată în fotografia 
machetei modificată de Comisie” (A.P.M.B., dosar 102/1935, nenumerotat).

Dificultăţile intervenite de intrarea României în război au amânat până 
după încheierea acestuia demersul pentru ridicarea statuii lui Nicolae Filipescu. 
Însă preluarea puterii de către Partidul Comunist a schimbat priorităţile în privinţa 
aspectului oraşului, mai mult decât atât, după preluarea totală a puterii în 30 
decembrie 1948, spaţiul public a cunoscut o delimitare cvasi-totală a reprezentării 
oamenilor politici antebelici, multe dintre statui fiind demolate.
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