
     

➤ In 1776, jupan Dima 
Tabacul, jupan Draghici 
Tabacul si Dumitrache 
preotul se ingrijeau ca niste 
ctitori de cele necesare 
pentru sfantul lacas. In 
anul 1864, pe urma altei 
biserici din piatra, 
preotul Stefan 
Popescu cu 
credinciosii 

enoriei sale o inalta pe aceasta de astazi pe care, stricandu-se 
cu totul pe dinafara, cinstita Primarie a Capitalei gasi cu cale a o 
repara in vara anului 1940 si s-a sfarsit la inceputul domniei MS 
Regelui Mihai I, paroh fiind preotul C. Bobulescu din Vladicenii 
Iasului.

Turla de deasupra naosului s-a daramat la cutremurul din 1940, 
ramanand o structura de forma patrata peste care s-a montat 
un acoperis de protectie in patru pante.

Pridvorul de acces se dezvolta pe inaltime cu o arcada sprijinita 
pe doua antablamente sustinute de cate doua coloane dublate.

Deasupra portalului de la intrare este realizata icoana sfantului 
Nicolae, imitatie de mozaic. Ferestrele mari ale naosului sunt 
arcuite la partea superioara.

In prezent, slujitori ai acestui sfant lacas sunt P.C. pr. paroh 
Vlaicu Vlad Ioan si P.C. pr. paroh Teiusianu Mihai.

➤ Prima biserica inaltata pe amplasamentul celei actuale a 
fost construita din lemn, in sec. al XVII-lea, fiind refacuta in anul 
1710 de Dima Tabacu si de Popa Cozma. Aceasta biserica 
din lemn mai exista in 1774 cand este amintita de banul Mihai 
Cantacuzino.
De la numele acestor ctitori mahalaua din capul podului 
Mogosoaiei s-a numit cand Popa Cozma, cand Dima Tabacu.

REFERINTE

Parohia
“Sf. Nicolae Tabacu“

Calea Victoriei 180,
Sector 1 • Bucuresti
Tel : 021 212.95.31

Parohia Sf. NICOLAE TABACU
Bucuresti

Încălziţi suprafeţe,

nu volume

Suprafaţă incalzita : 247 m2
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➤ In anul 2003 a fost 
realizata instalatia de incalzire 
cu panouri radiante ceramice 
pe gaz a Bisericii Sf. Nicolae 
Tabacu din Bucuresti. Solutia 
aleasa este optima in acest 
caz, tinand cont de specificul 
activitatii desfasurate in lacas 
(discontinua – numai cateva 
ore pe zi) si de faptul ca este o 
cladire inalta.

➤ Pe parcursul celor cativa ani 
de functionare instalatia si-a 
demonstrat din plin avantajele: 
cost de instalare redus, 
confort termic, fiabilitate si, nu 
in ultimul rand, cheltuieli mici 
de exploatare. In acest sens 
preotul paroh Ioan-Vladimir 
Vlaicu ne-a spus ca in una din 

lunile de iarna cheltuielile cu gazul natural au fost de circa 700 RON, in timp ce la o alta biserica 
din zona, mai mica, incalzita cu centrala termica si radiatoare, cheltuielile au fost de aproximativ 
2.000 RON.
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REFERINTE INCALZIRE CERAMICA CU GAZ • Economie • Confort • Mediu

DESCRIERE TEHNICĂ

Suprafaţa încălzită 247 m2

Instalat 67,50 kW

Temperatura de confort de - 15 ° C în afara

Numărul şi tipurile
de radiantă 10 radiants B16 SX

Control temperatură MT 100

Tip de gaz Gaze naturale (G20-17)

Data de instalare 2003

➤ Sistemul de incalzire al bisericii este prevazut cu 10 panouri 
radiante ceramice pe gaz B 16 SX produse de SBM – Franta 
si furnizate de RWT, necesarul termic al cladirii fiind de 67 kW 
pentru o temperatura interioara de 16°C 
la o temperatura exterioara de calcul 
de -15°C. Inaltimea medie de montaj a 
panourilor  este de 4,6 m. Reglajul de 
temperatura este realizat cu un regulator 
MT 100 furnizat de SBM, altarul si restul 
bisericii putand fi incalzite fie simultan, fie 
pe rand.

➤ Punerea in opera a solutiei tehnice 
alese si obtinerea autorizatiilor 
necesare executarii instalatiei de gaz 
au fost efectuate de compania AVIS 
DEVELOPMENT, specializata in lucrari 
de instalatii termice si gaz, precum si 
perforari si taieri in beton.


