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Baia Mare
Rivulus Dominarum
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Reabilitare

Rezumat

Reabilitarea Pieței Cetății și a Turnului Ștefan a fost o investiție demarată de Primăria
Baia Mare în anul 2004 când aceasta a comandat primul studiu de fezabilitate. Timp
de cinci ani proiectul a stagnat, Turnul Ștefan fiind singurul care a beneficiat de fonduri pentru înlocuirea învelitorii coifului și pentru consolidarea și conservarea paramentului exterior (din bugetul Primăriei, respectiv al Ministerului Culturii și Identității
Naționale). În anul 2009 Primăria reia demersurile de reabilitare și comandă elaborarea documentației din Piața Cetății, faza DALI, PT și DE, cu toate studiile și expertizele aferente, proiectul fiind acceptat în 26.08.2011 pentru finanțare prin Programul
Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a
oraşelor. După cercetările arheologice din 2012-2014, efectuate de Muzeul Județean
de Istorie și Arheologie din Baia Mare, proiectul câștigă sub aspectul valorizării
trecutului, fiind definitivat, avizat, autorizat și pregătit pentru execuție prin achiziție publică. Lucrările de execuție au început în anul 2014 și au fost finalizate în 30
octombrie 2015.

Piața Cetății, imagine cu iluminatul
ornamental pe timp de noapte ( 9 Opțiune )

Date istorice
Rivulus Dominarum, numele purtat în perioada medievală
de municipiul Baia Mare, face parte din grupul orașelor organizate în jurul unei piețe centrale, de tip „morișcă” sau radial
concentrice, situată pe malul râului Săsar la poalele dealurilor
de la nord de oraș. Rețeaua străzilor principale demonstrează
preluarea în trama urbană a unor drumuri istorice. Zona de
patrimoniu protejat, numit centrul istoric, este alcătuită dintr-un complex de clădiri ce mărginesc piața centrală ce s-a
conturat în cursul secolelor al XIV-lea și al XV-lea, în epoca
goticului târziu. Parcelarul din jurul pieței mai păstrează sistemul medieval de împărțire a terenurilor intravilane orășenești,
având numeroase analogii în orașele din Transilvania și din
Centrul Europei. În suprafață de 44 ha, cu un număr de 704
clădiri, centrul istoric este spațiul în care sunt concentrate 44
dintre cele 67 monumente istorice din oraș, Turnul Ștefan fiind
cel mai de seamă.
Primele informații despre biserica parohială din Baia
Mare ne sunt furnizate de registrele dijmelor papale de la
începutul sec. al XIV-lea (1332-1335). În 1347, în actul de întărire
a privilegiilor mai vechi ale orașului, regele Ludovic I de Anjou,
între altele, conferă comunității orașului dreptul de a aduce
de pe domeniul regal materiale de construcții, lemn și piatră,
necesare ridicării bisericii. Totodată este încuviințată folosirea
veniturilor provenite din dijma de vin si grâne, din comercializarea vinului și din autentificarea măsurilor pentru construcția
bisericii. Trei decenii mai târziu, în anul 1376, cu ocazia reînnoirii privilegiilor orașului nu se mai menționează nimic despre
biserica parohială, de unde se poate deduce că aceasta era
terminată la această dată.
Tradiția istorică a orașului a păstrat ideea că biserica se leagă de Ioan de Hunedoara (1441-1446 voievod al
Transilvaniei; 1446-1452 regent al regatului Ungariei) și de
regele Matia Corvin (1458-1490), tradiție ce izvorăște probabil dintr-o refacere amplă a edificiului în această perioadă,
biserica fiind finalizată înainte de domniile acestora. În urma
Reformei religioase, biserica a devenit protestantă, iar după
separarea între cultul calvinist și luteran, în a doua jumătate
a sec. al XVI-lea, biserica a revenit reformaților calvini, iar
cealaltă congregație a folosit biserica Sf. Martin. Din anii 1690
vechea biserică parohială a fost folosită în comun de cultul
romano-catolic și de cel calvin, iscând numeroase dispute
care au dus și la neglijarea clădirii. La finalizarea construirii
de către iezuiți a bisericii Sf. Treime în 1721, biserica Sf. Ștefan
a devenit din ce în ce mai puțin folosită, doar Turnul a fost
refăcut cu diferite ocazii. În anul 1792 reformații încep și ei
construcția unei noi biserici, astfel că soarta celei mai vechi
biserici din Baia Mare, ruinată deja la acea oră, era pecetluită. În anul 1846 Episcopia Sătmarului își dă acordul pentru
demolarea bisericii, mai puțin a Turnului, zidurile bisericii au
fost aruncate în aer cu praf de pușcă în 1847. Din biserică se
mai păstrează azi doar Turnul cu o înăltime de 51 m, precum și
partea sudică a portalului vestic. A fost restaurat în trei rânduri,
în anul 1899, în anul 1962 și exteriorul și coiful în 2007.
Lucrările de reabilitare a Pieței Cetății
Înainte de reabilitare piața era un nod de circulaţie pietonală care lega cele două străzi care mărginesc spațiul de
5.233 mp al pieței - strada Crișan și strada 1 Mai - și asigura
accesul la cele două biserici prezente aici - Biserica Romano
Catolică „Sfânta Treime” şi Biserica Ortodoxă „Sf. Nicolae”.
Alături de monumentul istoric Ansamblul „Turnul
Ştefan” (sec.XIV), compus din Turnul Ştefan (1347) - cod MM–
II–m-A–04436.01 și Fundaţiile bisericii gotice (1347) - cod
MM–II–m-A–04436.02, în piață sunt situate alte două clădiri de
patrimoniu: Biserica romano–catolică „Sfânta Treime” a fostei
mănăstiri iezuite (1717-1719) - cod MM–II–m–A–04437.01 și
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imobilul din extremitatea vestică a pieţii Casa Degenfeld (sec.
XVI – XVII ) - cod MM–II–m–B–04450.
După cum s-a prezentat în studiul istoric, Biserica Sf.
Ştefan a fost demantelată în anul 1847, păstrându-se doar
turnul, iar locul bisericii fiind luat de o plantaţie de arbori care
a determinat clasarea zonei în categoria de scuar public
cu arbori seculari. Ataşamentul radical şi continuu exprimat de locuitori faţă de conservarea parcului au determinat
ca lucrările de restaurare şi punere în valoare a vestigiilor
prezente în zonă să țină seama de prezenţa plantaţiei protejate existente, excluzându-se orice soluţie care ar fi implicat
tăierea copacilor.
Scopul principal al proiectului a fost cel de a readuce
în memoria oraşului cel mai important edificiu ecleziastic Biserica Sf. Ştefan și transformarea Pieţei Cetăţii într-un spaţiu
urban cu destinaţie preponderent culturală. În urma săpăturilor arheologice desfăşurate aici s-au putut reconstitui forma
și dimensiunile bisericii care au fost marcate în pardoseală.
Materialul deosebit de valoros descoperit de arheologi este
azi vizibil în cinci puncte care permit vizitatorilor să ia cunoștiință asupra structurii și aspectului clădirii. Totodată, pe latura
vestică, s-a dezvelit zona de acces principal în Biserica Sfântul
Ștefan, latura nordică a portalului, elemente care astfel pot
fi vizionate. Interiorul Turnului a fost consolidat și conservat,
scara de acces a fost reabilitată, clopotele și ceasul au fost
restaurate, spațiile interioare devenind simeze pentru diferite
expoziții. În fostul lapidariu de la baza turnului s-a propus refacerea capelei care a funcționat aici în secolul XX.
Cu ocazia lucrărilor de cercetare arheologică efectuate de Muzeul Județean de Istorie și Arheologice Maramureș
între anii 2012-2014 au mai fost descoperite alte două clădiri
ecleziastice despre care existau informații sumare: Biserica
Sfânta Ecaterina și Biserica Sfântul Martin, a căror prezență a
fost evidențiată.
Pentru funcţionarea optimă a celor două biserici, cea
romano-catolică Biserica „Sfânta Treime”, al cărei acces se
face din piaţă şi cea ortodoxă Biserica „Sf. Nicolae”, s-a asigurat spaţiul necesar pentru procesiunile religioase cu aflux
mare de credincioşi, precum şi circulaţia pietonală dinspre
str. Crişan, str. 1 Mai şi str. Turnului. Prezenţa în vecinătatea
Bisericii Sf. Ştefan a celui mai vechi cimitir al oraşului, păstrat
în numele dat spaţiului „Ţintirim”, a fost marcată prin blocuri
de piatră, din material similar cu cel al plăcilor de piatră cu
care s-a pavat zona pietonală, care vor avea şi rolul de bănci.
În zona nordică a pieţei în care se ridica până în anul 1847
Biserica Sfântul Ştefan s-a marcat forma și conturul bisericii
utilizându-se o pardoseală drenantă bicromatică, compatibilă
cu arborii prezenți în corpul clădirii.
Săpăturile arheologice au dezvelit fundații, ziduri, elemente ornamentale ale bisericii. În ideea prezentării materialului arheologic descoperit şi pentru protejarea acestuia, el
fiind situat la cote variabile de la 0,60m la 2,00m faţă de cota
proiectată a pieţei, s-a optat, pe lângă conservarea in situ a
structurilor descoperite, la acoperirea acestora cu sticlă securizată laminată clară. Soluţia arhitecturală şi structurală adoptată pentru prezentarea celor trei obiective s-a adaptat fiecăreia, urmărindu-se protejarea materialului arheologic corelat
cu imaginea întregului ansamblu. Cele 3 obiective proiectate
prezintă parţial latura sudică a sanctuarului, a navei şi absidei
sudice (obiectiv 1), absida nordică, situată la accesul în Piaţă
dinspre str. Turnului (obiectiv 2) şi colţul sud-vestic al bisericii
şi joncţiunea acesteia cu Turnul Ştefan (obiectiv 3).
Obiectivul 1, secţiunea 1, prezintă o parte din altar și portalul dintre acesta și corpul bisericii, pardoselile din această
zonă, în două faze distincte de construcție. De formă dreptunghiulară, dezvoltată pe direcţia est-vest, construcţia subterană
depăşeşte cu 45cm cota amenajată a terenului, are laturile
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Fig. 2

Desenul lui Zsigmond Torokfalvi Pap din
1842, reprezentând Biserica Sf. Ștefan
înainte de demantelare

Fig. 3

Harta orașului Baia Mare din 1783
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Fig. 4

Fig. 5–8
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Imagini cu Piața Cetății înainte de reabilitare ( 9 Opțiune )

Planul Piaței Cetății înainte de reabilitare ( 9 Opțiune )
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Vedere Strada 1 Mai ( 9 Opțiune )

Vedere Strada Crișan ( 9 Opțiune )

Fig. 9

Fig. 10
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Fig. 11

Plan de ansamblu, proiect de reabilitare a Pieței Cetății ( 9 Opțiune )

Fig. 12

Biserica Sfântul Martin (Muzeul Județean de Istorie și
Arheologie Maramureș)
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Fig. 13

Biserica Sfântul Ștefan
(Muzeul Județean de
Istorie și Arheologie
Maramureș)

Fig. 14

Biserica Sfânta Ecaterina
(Muzeul Județean de
Istorie și Arheologie
Maramureș)

şi structura de rezistenţă realizată din diafragme din beton
armat, cu deschideri pe cele 4 laturi pentru a asigura ventilarea spaţiului interior. Structura suport a suprafeţei orizontale
a panourilor din sticlă securizată laminată este alcătuită din
grinzi metalice ce descarcă pe diafragme.
Obiectivul 1, secţiunea 2, prezintă zidul estic al absidei sudice, unde arheologii au descoperit zidăria din blocuri
de piatră cioplită, pardoseala exterioară din piatră de râu.
Obiectivul este o construcţie subterană de formă pătrată, cu
elevaţiile din diafragme de beton armat. Acest obiectiv este
situat la cota terenului, fiind pietonală asemenea celui situat în
zona de acces în piaţă dinspre str. Turnului.
Obiectivul 1, secţiunea 3, prezintă zidul estic al absidei
sudice unde arheologii au descoperit zidăria din blocuri din
piatră ale colţulului sud-estic al navei bisericii şi scara elicoidală nerelevată în 1770 de Hussel, prezentă doar în venduta
lui Totfalusi din 1842. De formă dreptunghiulară, dezvoltată
pe direcţia est-vest, construcţia subterană depăşeşte și de
această dată cu 45cm cota amenajată a terenului, are laturile
şi structura de rezistenţă realizată din diafragme din beton
armat, cu deschideri pe cele 4 laturi pentru a asigura ventilarea spaţiului interior.
Obiectivul 2 prezintă absida nordică unde materialul
arheologic oferă informaţii asupra paramentului bisericii, soclu
din piatră cioplită la exterior şi suprafaţa tencuită la interior şi
pardoseala din dale ceramice pătrate din interior. Obiectivul
este o construcţie subterană de formă pătrată, cu elevaţiile din
diafragme de beton armat. Acest obiectiv este circulabil, fiind
situat în zona de acces în piaţă dinspre str. Turnului.
Obiectivul 3 prezintă corpul de clădire adăugat ulterior
bisericii în colţul sud-estic, alipit de Turnul Ştefan. Lucrările
de cercetare arheologică au pus în evidenţă soclul iniţial al
Turnului, înainte de ridicarea cotei pieţei. Prezentarea acestei zone aduce clarificări asupra evoluţiei clădirii ecleziastice
şi întregului ansamblu şi relevă calitatea artistică a bisericii
Sfântul Ştefan.
Ruinele Bisericii Sfântul Martin descoperite în urma
săpăturilor arheologice au fost protejate printr-o construcţie parter, al cărei acoperiş terasă a devenit loc de primire/
aşteptare în faţa portalului de acces în biserica Sfânta Treime.
Raţiunea acestui spaţiu o reprezintă expunerea ruinelor,
vizibile printr-o vitrină generoasă, situată pe latura sudică a
spaţiului, deschise spre o mică piațetă unde a fost amplasat un carillon.
Săpăturile arheologice au pus în evidenţă fundaţiile
laturii vestice ale Bisericii Sfânta Ecaterina, ridicată în secolul
al XV-lea şi demantelată în anul 1727, după finalizarea Bisericii
Sfânta Treime; altarul acestei biserici a fost descoperit întâmplător, în anii `80, odată cu lucrările edilitare de pe strada 1 Mai,
fără însă a se efectua cercetări sistematice pentru a documenta materialul descoperit. Materialul arheologic din această
zonă a fost distrus în anii `70, când s-a montat o conductă de
apă din fontă, ce traversează întreaga piaţă pe direcţia estvest. S-a optat pentru reconstituirea parțială a zidurilor navei,
s-a menținut accesul din strada 1 Mai, printr-o rampă în treimea ei sudică, cealaltă latură alocând-o pentru reconstituirea
pardoselii din dale ceramice hexagonale.
Turnul Ștefan
Intervenţia propusă asupra clădirii monument istoric
a urmărit două aspecte: în primul rând conservarea şi restaurarea clădirii şi în al doilea rând, reabilitarea ei funcţională.
La nivelul parterului, în spațiul lapidariului, după lucrările de
conservare s-a amenajat o capelă care reface funcțiunea existentă aici în secolul XX.
Nivelul cotei + 6,90m are funcţiunea de spaţiu media,
de primire în spaţiul muzeal, constituind şi un loc de repaos
133

şi şedere, în ambianţa imaginilor şi informaţiilor referitoare la
istoria Turnului şi a Bisericii Sfântul Ştefan. Între cotele +9,90 ÷
+ 17,60m este scara cu cinci rampe, intermediate de podeste,
cu parapet transparent intercalat cu panouri de expunere
material muzeal.
La cele două niveluri ale clopotelor (cota +17.60- clopotul mare și +23.15- clopotul mic), s-a consolidat şi conservat
structura din lemn. Mecanismul de acţionare electrică a clopotului, o improvizaţie realizată în anii anteriori, a fost înlocuit
cu unul nou care permite circulaţia şi vizionarea.
La cota +28,10 s-a îndepărtat zidul despărţitor existent,
pentru obţinerea unui spaţiu deschis care permite vizualizarea
mecanismului ceasului de către vizitatori. La etajul următor
(cota + 30.70) s-a creat un spaţiu expoziţional, asemenea celui
de la ultimul nivel, cel al loggiei (cota +33,82), unde prin tavanul parțial din sticlă se poate vizualiza șarpanta coifului.
Se impunea realizarea unui punct de primire şi informare pentru turişti. Acesta nu putea fi amenajat în monumentul istoric, ca urmare s-a propus realizarea unei construcţii în
imediata vecinătate a Turnului Ștefan, o construcţie care e o
prezenţă discretă în contextul pieţei, având regimul de înălţime
demisol, sub nivelul pavimentului Pieţei Cetăţii.
O atenție deosebită s-a acordat informării publicului
asupra patrimoniului relevat și reabilitat prin intermediul unor
plachete și panouri cu material fotografic și texte prezentate în
limba engleză, germană, maghiară și română. Iluminatul public
și ornamental asigură participarea ansamblului la viața nocturnă a orașului. Pentru a pune accentul pe vestigiile din piață,
s-a ales o lumină discretă de ansamblu, folosind mai mult iluminatul indirect, iluminatul copacilor, al vestigiilor, al clădirilor
de pe perimetrul parcului și a zidurilor istorice. Intervențiile
contemporane, punctul de informare, zona nou construită
peste ruinele Bisericii Sfântul Martin și Sfânta Ecaterina sunt
prezentate prin contrast în lumina rece.
Ceea ce conferă spațiului unicitate și îl face atractiv este
articularea armonioasă a patrimoniului istoric cu parcul născut
aici acum 160 ani, protejate concomitent, în care sacrul și
profanul coexistă neconflictual, în care spațiul public urban, de
regulă impersonal și neprietenos, a fost temperat și personalizat prin materialele folosite și detaliile minuțios elaborate.
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Fig. 15

Obiectiv 1 - secțiune 1, 2, 3 ( 9 Opțiune )

Fig. 16

Imagine de ansamblu obiectiv 1 ( 9 Opțiune )

Fig. 17

Obiectiv 2 ( 9 Opțiune )

Fig. 18

Imagine de ansamblu obiectiv 2 ( 9 Opțiune )

Fig. 19

Obiectiv 3 ( 9 Opțiune )

Fig. 20

Detaliu obiectiv 3 ( 9 Opțiune )

Fig. 21, 22, 23 Ruinele Bisericii Sfântul Martin ( 9 Opțiune )
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Echipa de proiectare/
inclusiv asistență tehnică din partea proiectării:

Proiectant general arhitectură
S.C.9OPTIUNE S.R.L.
Rezistenţă
S.C. CONCEPT INVEST S.R.L.
Instalaţii electrice
S.C. PROCONCEPT S.R.L.
Instalaţii curenţi slabi
S.C. ELECTROTREND S.R.L.
Instalaţii sanitare și termice
S.C. NORD CLIMA S.R.L.
Expertiza tehnică
S.C. DIKO S.R.L
Studiu preliminar de istoria artei
dr. Weisz Attila
Expertiza biologică
S.C. GREEN PARTNERS S.R.L.
Studiu geotehnic
SC MOODY S.R.L.
Studiu topografic
S.C. GROUP TRADE S.R.L.
Cercetare arheologică
Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Baia Mare
Executant
S.C. RUSTIC S.R.L.

Fig. 24
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Turnul Ștefan, Capela de la parter ( 9 Opțiune )

Fig. 25

Turnul Ștefan, scara reabilitată ( 9 Opțiune )

Fig. 26

Turnul Ștefan, ceasul ( 9 Opțiune )

