
ELABORAREA UNUI PLAN STRATEGIC DE MĂSURI 
PRIVIND CONSERVAREA PICTURILOR MURALE 

Introducere 

În strategia de conservare a componen
telor artistice trebuie luate în considerare câteva 
aspecte legate de amplasarea acestora în spaţi
ile arhitecturale de la interior sau expunerea la 
factorii de la exterior. Conservarea picturilor 
murale este determinată aşadar de un complex 
de factori care interacţionează în mod unitar. În 
plus, aceasta este influenţată direct de suportul 
arhitectural pe care este aplicată, de transfor
mările suferite de-a lungul timpului şi apoi de 
particularităţile tehnologice datorate execuţiei , 

în contextul variaţiilor permanente ale micro
climatului. Apoi, trebuie luat în considerare şi 

factorul uman, ca unul dintre cei mai activi care 
contribuie la degradarea picturilor murale . As
pectele generale analizate individual constituie 
o primă etapă în elaborarea unui plan strategic 
de conservare a picturilor murale aflate într-un 
monument istoric şi poate face parte dintr-o pre
ocupare permanenta a forurilor responsabile. 

O importantă etapă este impusă de efec
tuarea lucrări lor de conservare şi restaurare a 
picturilor murale . Deşi acest act presupune apli
carea unor metodologii, dintre care unele verifi
cate în timp, cu efecte mai mult sau mai puţin fa
vorabile, o importantă contribuţie în conservarea 
picturii o au materialele noi folosite în procesul 
de conservare-restaurare. După finalizarea inter
venţii lor, se impune iniţierea unei ultime etape, 
care priveşte urmărirea în timp a stabilizării ele
mentelor ce contribuie la conservarea picturilor 
murale precum şi ameliorarea condiţiilor natura
le care influenţează permanent conservarea. Este 
evident că aspectele care privesc influenţa des
tructivă a factorului uman trebuie să fie eliminate. 

1. Identificarea stării de conservare a com
ponentei artistice în raport cu arhitectura 

Legătura indisolubilă dintre pictura mu
rală şi elementele de arhitectură impune efectua-
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rea unui studiu de ansamblu asupra monumentu
lui. În acest sens, în cazul bisericii din Bălineşti , 
putem comenta lipsa de interes pentru conserva
rea moştenirii primite. Supusă unor condiţii as
pre de microclimat, impuse (date) atât de speci
ficul regiunii cât şi de poziţionarea sa pe o culme 
de deal din lunca Siretului, Biserica Sf. Nicolae 
din Bălineşti a suferit degradări importante din 
lipsa unui acoperiş corespunzător. Pierderea în 
mare parte a picturii murale şi a primei deco
raţii cu asize de cărămidă de pe bolţile pronao
sului ş i naosului, cărămizile noi care le înlocu
iesc pe cele degradate, sau traseele formate de 
şiroirea apei pe suprafeţele verticale ale picturii 
murale sunt martori că această bi serică a avut 
o perioadă îndelungată un acoperiş deteriorat. 
În prezent, biserica are un acoperiş din şindri
lă executat în timpul intervenţiilor efectuate de 
D.M.I. Degradările importante apărute la nive
lul acestuia au impus aplicarea unei soluţii de 
compromis, cum este cea a suprapunerii peste 
şindrilă a unei învelitori de tablă zincată. Acum, 
şi acesta se aftă într-o stare avansată de degrada
re, iar apa meteorică pătrunde în interior, până 
la susprafaţa picturii. Ar mai trebui adăugat că 
acoperişul a fost prevăzut în dreptul pronaosu
lui , spre sud, cu un iluminator care nu mai are 
însă un sistem de acoperire (izolare). Imagini 
surprinse în timpul unor ploi ne arată câteva din 
zonele udate de apele meteorice [Fig. 1 ], zone 
care corespund la interior cu suprafeţe pătate, 

de culoare închisă sau cu voaluri albe . Tot un 
act de neglijenţă se petrece şi în podul de la tur
nul-clopotniţă. În această zonă, ploaia pătrunde 
prin acoperiş, dar în special prin ferestrele des
chise tot timpul [Fig. 2] şi acestea degradate. 
La deteriorarea monumentului în ansamblu şi a 
picturii murale în special, contribuie şi lipsa tro
tuarului sau a unui sistem corespunzător de pre
luare a apelor meteorice[Fig. 3]. Datorită acestor 
neglijenţe, pe suprafaţa picturii din zonele expu-
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Fig. l. 

Fig. 2. 

se au apărut diferite forme de evoluţii biologice 
sau eflorescenţe saline; stuctura de zidărie sau 
straturile componente ale picturii şi-au pierdut 
coeziunea; au apărut detaşări ale picturii mura
le de structura de zidărie sau ale componentelor 

Fig. 3. 

picturii între ele; stratul de culoare a suferit al
terări ireversibile; o mare parte din pictura mu
rală din aceste zone s-a pierdut [Fig. 4, 5, 6]. 

Se recomandă, prin urmare, ca soluţii de 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

urgenţă înlocuirea acoperişului , a geamurilor 
ferestrelor, realizarea unui trotuar perimetral şi 

a unei rigole. Starea bună de conservare a sis
temelor de protejare este indispensabilă pentru 
conservarea picturilor murale. Este necesară , de 
asemenea, studierea şi urmărirea în timp a struc-
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Fig. 6. 

Fig. 7. 

turii de zidărie, a pardoselei şi a nivelului de 
călcare, a ancadramentelor de la uşi şi ferestre. 

Analiza stării de conservare a picturilor 
murale porneşte de la o cercetare preliminară 
privind caracteristicile stratului suport şi ale stra
tului de culoare. Acestea sunt completate cu in
formaţiile rezultate în urma analizelor chimice şi 
biologice. Investigarea structurală a picturilor de 
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la Bălineşti ne arată fenomene de pierdere a ade
ziunii straturilor constituente, respectiv arriccio 
şi intonaco, în special pe zonele curbe unde pictu
ra s-a desprins de zidărie împreună cu prima de
coraţie murală cu imitaţie de asize din cărămidă. 
Pornind de la unele vicii de tehnică, la suprafa
ţa picturii identificăm depuneri superficiale sau 
aderente de praf şi fum asociate cu eflorescenţe 
saline solubile sau insolubile. Lacunele stratului 
de culoare, determinate de fenomene de pierdere 
a coeziuni şi adeziunii sunt completate de unele 
forme de eroziune datorate umidităţii . Forma
ţiunile microbiologice se pot identifica în toată 
biserica, dar mai ales în pronaos unde pereţii şi 

bolta sunt acoperiţi cca. 90 % de voaluri albe 
evolutive (săruri şi agenţi biologici) [Fig. 7] . 

În cazul picturii murale exterioare, s-a 
urmărit extensia fenomenelor de eroziune sau 
pierdere a coeziunii şi adeziunii la stratul de in
tonaco. De asemenea, s-a constatat dezvoltarea 
agenţilor biologici mai ales pe suprafeţele de est, 
nord şi vest, zone marcate de evoluţia lichenilor. 
În urma tratamentelor de biocidare, pe absida 
altarului aceste suprafeţe au fost descărcate de 

corpurile de fructificaţie descoperind astfel ur
mele tehnologice ale picturii. Pentru exterior, 
ar mai fi de adăugat că fragmentele de pictură 
murală ameninţă în multe locuri cu prăbuşi

rea. Deşi acestea au fost asigurate în trecut cu 
mortar de ciment, contracţiile mari ale acestui 
material incompatibil cu structura picturii mu-
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rate, nu asigură rezistenţa în timp ci, din contră, 

contribuie local la desprinderea sa [Fig. 8, 9) . 

Fig. 8. 

Fig. 9. 

2. Identificarea parametrilor de microclimat 
Importanţa variaţiilor de temperatură, 

umiditate şi lumină sunt elemente care influ
enţează starea de conservare a picturilor mura
le, în special a stratului de culoare. Identifica
rea formelor de degradare ale pigmenţilor este 
importantă pentru înţelegerea modificărilor 

esterice naturale care apar la nivelul picturii 
murale şi totodată pentru stabilirea unui nivel 
corect al intervenţiei de conservare-restaurare. 

2.1. Degradări datorate pierderii stabilităţii 
stratului de culoare 

Formele caracteristice de degradare a 
stratului de culoare pot fi identificate prin mij
loace directe de observaţie precum şi prin efec
tuarea unor teste de aderenţă . Astfel, în special 
pe suprafeţele cu pictură exterioară de la Suce
viţa sau pe bolţile de la interior s-au determinat 
deformări ale stratului de culoare sub formă de 
solziri, umflături sau pante de acoperiş. Aceste 
degradări se datorează variaţiilor anuale de mi
croclimat între perioada de vară şi iarnă precum 
şi schimbărilor de temperatură care determină 
fenomenul de îngheţ-dezgheţ. Aceste forme ca
racteristice se manifestă în special asupra pig
menţilor argiloşi respectiv ocru, verde de pământ 
şi roşu oxid [Fig. 10, 11]. 

Fig. 10. 

2.2. Forme caracteristice de alterare cromati
că a pigmenţilor 
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Fig. l l. 

Luând în considerare studiile de caz asu
pra cărora s-a intervenit în cadrul acestei cerce-

Fig. 12. 

tări vom face în continuare o prezentare a obser
vaţiilor noastre privind formele caracteristice de 
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alterare a pigmenţilor de la biserica mănăstirii 

Suceviţa şi de la biserica din Bălineşti . Cele con
statate la biserica mănăstirii Popăuţi sunt asemă
nătoare întrucât picturi le din acest monument 
fac parte din aceeaşi etapă istorică cu Bălineştii , 

respectiv seco lul al XV-iea. 

2.2.1. Forme specifice de alterare a pigmenţi
lor de la biserica mănăstirii Suceviţa 

Din analiza vizuală a suprafeţelor mura
le s-au constatat unele diferenţe privind aspectul 
pigmenţilor albastru smalţ şi roşu cinabru. Aceş
tia acoperă suprafeţe întinse în cadrul cărora ob
servăm mari variaţii cromatice a căror explicaţie 
este argumentată de analizele chimice de labora
tor efectuate de ing. chimist Ioan lstudor. 
• Pigmentul albastru smalţ a fost folosit pe su
prafeţe ce acoperă fondul de cer şi unele elemen
te de modelaj ale veşmintelor. Este un pigment 
de provenienţă minerală , fiind o st iclă de pota
siu colorată cu oxid de cobalt. Alterarea acestui 
pigment se manifestă , în special pe s uprafeţe

le superioare, unde fondurile cu albastru smalţ 
sunt transformate în semitonuri de gri [Fig. 12, 
13]. Explicaţia acestei forme de alterare poa
te fi susţinută prin câteva argumente. Pierderea 

calităţii cromatice pe aceste zone din interior 
se poate datora influenţei microclimatului , care 
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Fig.13. 

este saturat de umiditatea ambientală. Se poate 
spune, aşadar, că este vorba de o degradare fizi
că a acestui pigment. De asemenea, trebuie luat 
în considerare faptul că pigmentul albastru de la 
nivelul fondului a fost aplicat a secco. Conform 
analizelor chimice de laborator, pentru aplicarea 
pigmentului albastru smalţ s-a folosit un liant or
ganic de natură proteică. O posibilă explicaţie 
pentru alterarea acestui pigment ar putea fi pusă şi 
în legătură cu unele vicii tehnologice de producţie. 
• Pigmentul roşu cinabru 

Privind în ansamblu, pictura murală in
terioară de la Suceviţa, constatăm că ea este 
marcată de folosirea în cantităţi mari a acestui 
pigment. Pe parcursul intervenţiilor de conser
vare - restaurare a picturii , s-a observat un feno
men de înnegrire a cinabrului pe zonele aflate în 
apropierea surselor naturale de lumină , respectiv 
în jurul ferestrelor. Acest fenomen de transfor
mare cromatică a cinabrului, a fost studiat, într-o 
primă etapă, în turla bisericii iar apoi în zonele 
inferioare cu ferestre cu deschideri mai largi . Al
terarea roşului cinabru se manifestă prin modifi
carea la suprafaţă a pigmentului într-un strat de 
culoare gri-negru provocată de alterarea accen
tuată în funcţie de intensitatea luminii inciden
te. Fenomenul se diminuează treptat pe măsură 
ce ne îndepărtăm de ferestre , pigmentul cinabru 
având nuanţe de negru, brun închis, brun, roşu 
închis până la roşu intens. Pe suprafeţele pe care 
nu ajunge un fascicol luminos pigmentul nu şi-a 
schimbat culoarea. Cercetarea acestui fenomen a 
fost determinată de transformările estetice adu-

se picturii de instabilitatea cinabrului în lumină 
solară. Expunerea cinabrului la lumină cu lungi
mea de undă cuprinsă între 400 şi 570 mm are ca 
rezultat formarea metacinabrului [Fig. 14]. 

2.2.2. Forme specifice de alterare a pigmenţi
lor la biserica Sf. Nicolae de la Bălineşti 
• Pigmentul albastru azurit din pictura de la Bă
lineşti , expus diferiţilor factori de mediu, a cu
noscut o serie de alterări chimice, care i-au pro
vocat pierderea calită.ţii cromatice iniţiale , prin 
transformare în diverşi compuşi ai cuprului . Pro
duşii de alterare au caracteristici fizico-chimice 
şi implicit culori diferite. Cea mai răspândită 

formă de alterare a pigmentului albastru azurit 
este transformarea acestuia în malachit verde, 
sub acţiunea prelungită a umidităţii . Acest feno
men poate fi identificat la Bălineşti atât în zona 
registrelor inferioare, marcate de umiditatea de 
capilaritate cât şi în cele superioare aflate sub in
fluenţa umidităţii de infiltraţie . 

•Reacţia biuretului , formă de alterare a pigmen
tul albastru azurit 

Un alt fenomen de modificare cromatică 
a pigmenţilor de cupru, în urma căruia stratul de 
culoare se transformă în violet, a fost identificat 
şi în pictura murală exterioară de la biserica din 
Bălineşti , fenomen vizibil mai ales pe urmele de 
pictură de pe absida altarului spre de sud, sau la 
bi serica mănăstirii Suceviţa pe faţada de sud sau 
la icoana de hram de pe turnul clopotniţă. 

În urma cercetării stratului de culoare, 
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Fig.14. 

chimistul Ioan lstudor a emis ipoteza că apari
ţia culorii violet este rezultatul unei reacţii în
tre ionii de cupru cu liantul de natură proteică şi 
mediul alcalin al hidroxidului de calciu. Aceas
tă reacţie este des folosită în chimia analitică şi 
este cunoscută sub denumirea de reacţia biure
tului. Prezenţa culorii violet este rezultatul reac
ţiei analitice realizată chiar pe perete probând, 
în acelaşi timp, prezenţa unui liant proteic în 
mediul picturii [Fig. 15]. Această reacţie a fost 
reprodusă în laborator, folosind azurit, soluţie de 
caseinat de calciu şi lapte de var. 

Modificările cromatice ale pigmen
ţilor în pictura murală, sunt strâns lega
te de natura materialelor, tehnica de execu
ţie şi de condiţiile de mediu, împreună cu 
factorii accidentali surveniţi în timp. Identifica
rea diferitelor tipuri de alterări ale pigmenţilor 
şi cunoaşterea acestora, ne pot conduce la ne
cesitatea monitorizării unor aspecte care privesc 
în mod direct conservarea picturilor murale. 

3. Identificarea influenţei factorului antropic 
Dintre factorii generali care contribu

ie la degradarea valorilor de patrimoniu, omul, 
prin atitudinea şi activităţile sale, produce cele 
mai grave agresiuni asupra propriilor valori 
culturale. Exemplele pot începe de la cele mai 
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nevinovate gesturi, cum ar fi trecerea în uitare 
a acestora sau lipsa de interes şi pot continua 
până la voinţa de a distruge, precum dezastre-

Fig.15. 
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le declanşate de războaie sau manifestările de 
vandalism. În plus, mai trebuie adăugată şi in
fluenta factorului politic. Conştientizarea acestei 
atitudini, cu consecinţe nefaste asupra valorilor 
culturale, religioase sau istorice, porneşte în pri
mul rând de la recunoaşterea acestui fapt şi bi
neînţeles implicarea devotată în conservarea şi 

punerea în valoare a propriei identităţi culturale. 

3.l. Degradări neintenţionate 
Această categorie de degradări , aparent 

nesemnificative, poate influenţa major conserva
rea picturilor murale. Pornind de la gândul de 
a face ceva "util şi frumos", se poate ajunge de 
la mici degradări la pierderi importante care pri
vesc uneori însuşi aspectul general al monumen
tului. De la modalităţile de întreţinerea curentă, 
cum ar fi ştergerea prafului şi până la evenimen
tele istorice sau cele petrecute în incinta bisericii 
se poate întâlni o diversitate de efecte care pot 
produce degradări ireversibile. 

În aceste cazuri responsabilitatea este 
împărţită între preotul paroh subordonat epar
hiei şi instituţiile statului care au obligaţia 

prin lege de ocrotire a patrimoniului. Prin 
urmare, neglijenţa umană poate fi respon
sabilă de degradarea neintenţionată a monu
mentului, inclusiv a componentelor artistice. 

3.2. Degradări intenţionate 
Referindu-ne în continuare la biserica 

mănăstirii Suceviţa, putem spune că s-au identi
ficat forme importante de degradare a picturilor 
murale datorate factorului uman. Aceste degra
dări sunt marcate de gestul necugetat de a inciza 
diferite nume sau date în zona registrelor inferi
oare [Fig. 16, 17, J 8), unele chiar pe Tabloul vo
tiv. Pe lângă aceste intervenţii , dintre care unele 
pot fi considerate acum istorice, se mai pot a.dă
uga modificările de atitudine din epocă , asociate 
cu intervenţii la arhitectură şi asupra picturilor 
murale dar trebuie să luăm în considerare şi 

' efectele activitătilor economice sau industriale. 
Dintre acestea ~el mai dăunător factor este cel 
care se referă la alterările provocate de poluarea 
atmosferică sau chiar intervenţiile de restaurare 
care folosesc structuri de beton sau materiale pe 
bază de răşini acrilice. 

4. Monitorizarea monumentului după inter
ventia de restaurare 

' Pentru a înţelege modalităţile de abor
dare a conceptului de monitorizare, vom face o 
prezentare a problemelor ridicate de conservarea 

Fig. 16. 

picturilor murale interioare şi exterioare de la bi
serica mănăstirii Voroneţ. Pe baza observaţiilor 
directe şi prin intermediul mijloacelor de investi
gaţie specializate, respectiv prin analize chimice 
şi biologice, s-au identificat elementele necesare 
monitorizării şi mai ales urmăririi în timp a stării 
de conservare a picturilor murale . 

4.l. Monitorizarea generală a parametrilor 
de microclimat 

După anul 1977, când s-au finalizat inter
venţiile majore asupra ansamblului arhitectural , 
respectiv lărgirea acoperişului şi ridicarea zidu
lui de incintă , pe parcursul lucrărilor de salvare a 
picturilor murale exterioare din anii ' 80, s-a con
statat un exces al umidităţii ambientale pe latura 
de nord. Din observaţiile noastre, această umidi
tate persistentă se datorează perdelei de vegeta
tie arboricole care, ajungând la înălţimi de 2-3m 
~ri mai mare decât zidul de incintă , nu permite 
circulatia curentilor de aer. În felul acesta s-a 
produs ' un efect de seră cu caracter permanent şi 
stagnant. Prezenţa excesivă a umidităţii favori
zează dezvoltarea algelor şi lichenilor, fapt care 
se poate observa şi astăzi pe noile dale din piatră 
ale trotuarului , de pe latura de nord. 

Pentru diminuarea acestei umidităţi se 
impune revizuirea, într-o primă etapă, a perdelei 
de vegetaţie respectiv tăierea unora dintre arbori 
pentru efectuarea unor ferestre prin care curenţii 
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Fig. 17. 

Fig. 18. 

de aer să ventileze spaţiul ambiental, iar, între 
timp, cultivarea unei vegetaţii tinere, cu carac
ter decorativ. De asemenea, mai trebuie studia
tă şi înălţimea zidurilor care, împreună cu ve
getaţia, ar putea influenţa excesul de umiditate. 
Pentru evitarea dezvoltării agenţilor biolo
gici, se poate lua în considerare şi propunerea 
chimistului Mihai Lupu, care sugerează am
plasarea unui sistem reflectorizant prin care 
suprafaţa cu pictură de pe latura de nord să pri
mească lumină solară, aşa cum se întâmplă pe 
celelalte faţade unde nu se dezvoltă lichenii şi 

algele. Toate aceste aspecte generale ale con
servării monumentului trebuie luate în conside-
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rare numai în cadrul unui program de monito
rizare conceput special pentru acest ansamblu. 

4.2. Monitorizarea suprafeţelor murale 
Pe baza experienţei acumulate pe parcur

sul anilor petrecuţi pentru conservarea picturi
lor de la Voroneţ şi având la bază investigaţii
le curente efectuate, se impune instituirea unui 
program de monitorizare a întregului complex 
pentru conservarea acestui valoros ansamblu 
mural înscris pe Lista UNESCO. De-a lungul 
timpului , s-au mai făcut verificări periodice ale 
suprafeţelor exterioare asupra cărora s-a inter
venit la începutul ani lor '80. Identificarea unor 
elemente primare de pierdere a coeziunii şi ade
ziunii stratului de culoar a determinat studierea 
fenomenului şi iniţierea unui program de rede
finire metodologică , prin care să oferim o mai 
mare stabilitate stratului de culoare prin aplica
rea unor tratamente minerale de protejare gene
rală a picturilor murale exterioare, tratamente 
necunoscute nouă în faza iniţială a intervenţiei . 

Prin corelarea datelor obţinute şi a con
sultărilor cu ing. chimist Ioan lstudor, s-au iden
tificat, în parte, cauzele care contribuie la apari
ţia acestor instabilităţi ale stratului de culoare. 
Principalul factor se referă la procesul de for
mare a sărurilor. Este vorba de prezenţa excesi
vă a sulfaţilor în zonele registrelor superioare, 
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provenienţa acestora fiind determinată de tur
narea centurii perimetrale din ciment pe zidăria 
bisericii. Datorită curenţilor de aer turbionari , 
procesul de evaporare a umidită.ţii ambientale 
stimulează recristali zarea sărurilor, producând 
în timp, aceste fenomene primare de pierdere 
a adeziunii stratului de culoare [Fig. 19, 20]. 

Fig. 19. 

Un alt motiv ar fi acela referitor la fap
tul că, în anii '80, s-a folosit, ca unic adeziv 
al epocii, dispers ia transparentă de casei nat 
de calciu, brevetată de inginerul chimist Ioan 
l studor şi pictorul Gheorghe Ciobanu. Aces
ta s-a dovedit foarte util în cazul intervenţiei 
de urgenţă, dar trebuie luat în considerare 
faptul că acest produs, ca şi altele, este su
pus fenomenelor de îmbătrânire, mai ales în 
condiţiile aspre de microclimat la care sunt 
expuse picturile exterioare de la Voroneţ. 

Abstract 

The preservation of mural paintings can
not and should not be considered individually, 
but as an indissoluble component of the whole to 
which it belongs. Such attitude should necessarily 
characterize both the restorer of artistic elements 
and the architect, the beneficiary or any other 
person interacting at a certain moment with the 
monument, for the preservation throughout time 
of the heritage items. 
From the perspective of the conservation-res-

Fig. 20. 

Pe de altă parte, trebuie revăzută ati
tudinea celor care îngrijesc biserica, întrucât 
acum, când tocmai s-au terminat lucrările de 
conservare a picturilor murale , restaurato
rii au descoperit efecte ale unei atitudini de 
neglijenţă sau lipsă de discernământ. Astfel, 
s-au găsit urme de zgârieturi în dreptul stra
nelor unde s-au instalat, improvizate sisteme 
de iluminat sau chiar un cablu electric bătut în 
cuie pe pictura lui Grigore Roşca din pridvor 
şi la exterior. De asemenea, ar trebui revizu
it sistemul electric general precum şi schim
barea ferestrelor sparte din turla naosului . 

În acest sens, se impune monitori
zarea permanentă a suprafeţelor murale 
exterioare şi a spaţiului ambiental, urmă
rind atât fluctuaţiile de microclimat cât şi 

influenţa factorului uman, mai ales a gru
purilor mari de vizitatori care aglomerea
ză, de multe ori, interioarele bisericilor. 

toration interventions carried out on the mural 
paintings, the research of the monument in its 
entirety and the detai led investigation of the mu
ral paintings are a must. Such approach involves 
the knowledge of the technique of execution and 
of the original materials that were initially used; 
the identification of the chromatic alterations, of 
the types of decay and causes that lead to emer
gence thereof; setting and applying the adequate 
and previously time-confirmed methodology; the 
usage of products compatible to the original and 
previously subjected to laboratory andin situ tests. 
Each monument is unique and this determines the 
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uniqueness of the investigations and of the treat
ments which have to be adapted to the specific 
problems that were encountered on the field. Fol
lowing the completion of the interventions, a fi
nal phase is necessary, aiming at monitoring the 
stability throughout time of the elements contrib
uting to the conservation of the mural paintings 
as well as the amelioration of the natural condi
tions that permanently influence the preservation 
thereof. 
The identification of the state of conservation and 
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the influence of the elements leading to the trans
formation of the authentic image were studied in 
the case oftwo representative monuments in north 
Moldavia, that is the church of the Suceviţa Mon
astery and the Church of Bălineşti, cases studies 
described within this pa per. The monitoring of the 
monument following the restoration works, with 
the peculiarities encountered at the levei of the 
frescoes, is a major concern to us and we analyze 
it in the case of the church of the Yoroneţ Mon
astery. 
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