Palatul Cotroceni
Aşezare: Palatul Cotroceni a luat naştere dintr-o mănăstire, Mănăstirea Cotroceni şi a
fost locuit de-a lungul timpului de domnitori, regi şi preşedinţi. Acesta se află în Bucureşti,
pe Bulevardul Geniului nr. 1-3, Sector 6 şi este în prezent, sediul Preşedinţiei României.
Atestare: În anul 1888, Principele Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen al României
este cel care hotărăște să construiască în incinta mănăstirii un palat, pe care să îl folosească moştenitorii Coroanei (Principele Ferdinand şi Principesa Maria) şi care să îi
servească drept reşedinţă oficială în Bucureşti. Astfel, în 1893, arhitectul francez Paul
Gottereau începe construcţia propriu-zisă, care va dura până în anul 1895, iar casele
domneşti, în care timp de aproape 100 de ani au locuit domnitorii împreună cu familiile
lor, sunt demolate, odată cu ansamblul mănăstiresc.
Descriere: La amenajarea interioarelor palatului, arhitectul Casei Regale a folosit câte
un stil diferit: ecletic, Art Nouveau, neobaroc sau neorenaştere. Mai târziu, la sugestia
lui Carol I, palatul va fi extins prin noi construcţii. Stilul neoromânesc, pe care Principesa
Maria (care locuia împreună cu Principele Ferdinand la palat încă din 1896) îl descoperă, va fi folosit de arhitectul Grigore Cerchez în construirea noii aripi a palatului, între anii
1913-1915.
În anul 1914, după moartea lui Carol I, Ferdinand a depus jurământul ca rege al României. Tânăra sa soţie, Maria este cea care a stăpânit palatul până în anul 1938.

Până în anul 1947, anul abdicării regelui Mihai I, regii Carol al II-lea şi Mihai I au folosit
temporar, ca reşedinţă Palatul Cotroceni, din anul 1940 fiind întreprinse lucrări de renovare, consolidare şi restaurare de către mai mulţi arhitecţi.
Până la instaurarea dictaturii comuniste, fosta reşedinţa regală a fost jefuită, mobila a
fost expediată şi distrusă, iar cărţile aflate în bibioteca palatului, cărţi frumos legate în
piele, mătase sau aur au fost arse în curte.
În anul 1949, Palatul Cotroceni a devenit Palatul Pionierilor care a funcţionat până în
anul 1976. Avariat în mare parte, în urma cutremurului din anul 1977, Palatul a suferit,
timp de 10 ani, lucrări de restaurare, ordonate de Nicolae Ceauşescu, vechile încăperi
fiind recreate exact aşa cum erau ele în vremea regilor. După 1977, Palatul a fost folosit
ca spaţiu de înaltă reprezentare socialistă.
După Revoluţia română din 1989, construcţia a devenit reşedinţa oficială a Preşedintelui
României, iar până în ziua de astăzi, au fost păstrate numai o parte din decoraţiunile
originale, pe lângă acestea, adăugându-se alte piese de mobilier. O parte a palatului
este deschisă şi vizitelor publicului, încă de la 27 decembrie 1991, când a fost inaugurat
Muzeul Naţional Cotroceni, unde pot fi văzute câteva dintre obiectele originale valoroase
care se aflau în Palatul Cotroceni.
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