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PROIECTUL “REABILITARE ŞI DEZVOLTARE 
TURISTICĂ A ANSAMBLULUI MONUMENT 
ISTORIC MĂNĂSTIREA GOLIA”

Corneliu Constantin

Abstract

The paper presents the project „Rehabilitation and 
touristic development of the historical monument 
ensemble Golia Monastery”. The work proposed under 
the project are:
Church – strengthening, restoration/consolidation of the 
parament of the facades, repair works at the interior.
Entrance Tower-Golia Tower – interior and exterior 
restoration.
Percinct Wall and Corner Towers – interior and exterior 
restoration.
Ion Creanga House – exterior restoration.
Drinking Fountain – parament restoration.
Percinct – exterior planning works. 

Keywords: Church, Entrance Tower-Golia Tower, Percinct 
Wall and Corner Towers, Ion Creangă House, Drinking 
Fountain, Percinct.

Ansamblul Mănăstirii Golia din Iaşi reprezintă 
unul din cele mai importante monumente 
istorice din România fiind clasat în Lista 

Monumentelor Istorice din anul 2004 sub codul: IS-II-
a-A-03852.

Mănăstirea Golia este astăzi cel mai complet 
ansamblu monastic conservat în centrul istoric al Iaşiului, 
ea păstrându-şi nu numai biserica dar şi turnul clopotniţă, 
zidurile de incintă cu cele patru turnuri de colţ, casa Ion 
Creangă şi cişmeaua de tip oriental din stânga intrării. 

Faptul că în timp ansamblul nu a suferit transformări 
semnificative îi sporeşte valoarea.

Trecerea timpului, cutremurele, factorii climatici, 
poluarea din ce în ce mai mare, condiţiile de trafic din zonă 

capitolul II
conservare restaurare

(terasamentul învechit al căii de rulare a tramvaiului care 
producea intense vibraţii) au dus la o serie de degradări 
ale ansamblului.

În faţa acestei situaţii Consiliul Judeţean Iaşi a 
organizat o licitaţie pentru întocmirea unei documentaţii 
cu care să aplice la Programul PHARE 2004-2006, licitaţie 
câştigată de către Institutul Naţional al Monumentelor 
Istorice actualul Institut Naţional al Patrimoniului.

Documentaţia întocmită în perioada iulie - septem-
brie 2005, a permis demararea lucrărilor în mai 2008, fi-
ind terminate în octombrie 2010, ordonator principal de 
credite fiind Ministerul Dezvoltării şi Turismului şi antre-
prenor SC CONSTRUCŢIIUNU SA.

Investiţia prezentată a fost cuprinsă în cadrul 
Planului de Dezvoltare Regională – Strategia Regională 
NE – 2004-2006, Măsura 1.3.2. Restaurarea centrelor 
istorice şi culturale din zonele urbane şi în  Programul 
PHARE 2004 - 2006.

Proiectul – fazele SF şi PT - a fost avizat în şedinţa 
Biroului Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice din 
29.08.2005 cu aviz 177/M/2005.

Prezentul articol, pentru partea ce priveşte proiec-
tarea, preia numeroase informaţii şi date, fotografii şi pla-
nuri din memoriile şi studiile de specialitate din cadrul 
documentaţiei.

Ţinem să mulţumim pe această cale tuturor per-
soanelor şi specialiştilor implicaţi în derularea şi du-
cerea la bun sfârşit a acestui proiect, şi care se regăsesc 
nominalizaţi la finalul acestui articol. 

Investiţia Reabilitare şi dezvoltare turistică a 
monumentului istoric Ansamblul Mănăstirea Golia s-a axat 
pe reabilitarea a două mari obiective: Ansamblul Mănăstirii 
Golia, şi – prin natura programului PHARE 2004-2006 – 
Infrastructura de acces aferentă monumentului (calea de 
rulare a tramvaiului, strada Cuza Vodă – pe zona din faţa 
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monumentului, trotuare, alei pietonale, parcaje şi spaţii 
verzi).

Prin reabilitarea celor două componente majore 
ale investiţiei se creează premizele realizării celui de al 
treilea obiectiv – Dezvoltarea infrastructurii turistice.

Cele trei obiecte ale investiţiei au fost împărţite pe 
subcomponente astfel:

Obiect I
ANSAMBLUL MONUMENT ISTORIC MĂNĂSTIREA 
GOLIA
I.a. Biserica
I.b. Turnul de Intrare – Turnul Golia.
I.c. Zidurile de incintă şi turnurile de colţ
I.d. Casa Ion Creangă
I.e. Cişmeaua
I.f.  Incinta
În incinta Ansamblului Mănăstirea Golia se mai 

află şi alte clădiri – stăreţia, editura şi tipografia, casele 
monahale, trapeza, atelierele şi anexele lor care nu au 
făcut obiectul proiectului şi lucrărilor descrise.

Obiect II
INFRASTRUCTURA DE ACCES

II.a. Calea de rulare.
II.b. Strada Cuza Vodă.
II.c. Trotuare, alei pietonale, parcaje, spaţii verzi.
Obiect III
INFRASTRUCTURA TURISTICĂ
III.a. Reabilitarea structurii de turism existente.
III.b. Dezvoltarea infrastructurii de turism.

Descriere
Ansamblul Mănăstirea Golia are o incintă de formă 

patrulateră delimitată de un zid perimetral cu patru 
turnuri rotunde la colţuri, cu turnul de intrare în axul 
laturii de sud şi cu biserica în mijloc. În incintă mai există 
şi alte clădiri care, cu excepţia stăreţiei şi a casei Ion 
Creangă sunt construcţii noi şi care nu au făcut obiectul 
investiţiei prezentate. (Fig.1)

Biserica
Construcţia principală a ansamblului este biserica 

ctitorită de către Vasile Lupu în 1650-1653 şi terminată 
de fiul său Ştefăniţă în 1660.

Biserica este un edificiu de mari dimensiuni având 
un plan mai puţin obişnuit, cu un decroş puternic spre 

Fig. 1 – Plan general 
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exterior la aproximativ jumătatea faţadelor de nord şi de 
sud, fără corespondenţă la interior.

Spaţiul interior este împărţit în altar, naos, camera 
mormintelor (gropniţa), pronaos şi pridvor închis.

Deasupra pridvorului se află cafasul, peste acesta 
fiind podul cafasului care este boltit (turnul de vest), toate 
aceste încăperi comunicând pe verticală prin intermediul 
unei scăriţe rotunde din lemn a cărei cajă este plasată 
la interior în colţul de sud-vest. Cafasul comunică cu 
pronaosul prin intermediul a trei arcade sprijinite pe pile 
puternice de zidărie. Pridvorul comunică cu exteriorul 
prin două uşi de pe laturile de nord şi de sud, iar legătura 

cu pronaosul se face printr-o a treia uşă cu ancadrament 
din piatră de factură orientală.

Cu excepţia pridvorului toate încăperile, inclusiv 
altarul, sunt acoperite de turle cu cupole sferice, 
descărcate pe o succesiune de arce în acoladă suprapuse 
- ca la bolţile moldoveneşti - care utilizează în loc de 
pandantivi, trompe de colţ, descărcarea făcându-se direct 
pe pereţi. Camera mormintelor (gropniţa) are două bolţi 
sferice mai mici pe laturile de sud şi nord.

Altarul, separat de naos prin iconostas, flancat de 
spaţiile rectangulare ale proscomidiei şi diaconiconului, 
are trei ferestre mari, naosul şi pronaosul câte una pe 
laturile de nord şi de sud. (Fig. 2, 3, 4, 5)

Biserica are spaţiul interior în întregime pictat în 
timpul lui Vasile Lupu şi al fiului său Ştefăniţă. În anul 
1838 ea a fost acoperită cu un nou strat pus culoare peste 
culoare.

Pardoseala Bisericii este din dale rectangulare de 

marmură de culoare gris.
La exterior Biserica are un parament în întregime 

din piatră făţuită cu faţadele ritmate de pilaştri terminaţi 
cu capiteluri corintice sculptate, puternic decroşate de la 
faţa zidului. Antablamentul este foarte amplu, sculptat cu 
diferite motive florale, ove şi o cornişă puternic profilată 
sprijinită pe volute.

Golurile ferestrelor au ancadramente din piatră cu 
pilaştri decoraţi cu motive florale, prevăzuţi cu capiteluri 

Fig. 2 – Biserica plan Fig. 3 – Biserica secțiune longitudinală

Fig. 4 – Biserica fațada sud Fig. 5 – Biserica fațade est şi vest 
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corintice care sprijină arhivolte cu ove. 
Ferestrele au tâmplărie cuplată din lemn de stejar 

cu geam clar şi grile decorative din fier forjat, elemente 
adăugate la reparaţiile de la începutul secolului XX.

Intrările în pridvor de pe laturile de nord şi de sud 
au ancadramente de marmură de o factură diferită de cea 
a paramentului bisericii.

Soclul este din piatră profilată, iar trotuarul din dale 
de piatră rectangulare de culoare gris.

Biserica este încununată de patru turle şi un turn 
scund pe vest, toate din zidărie de cărămidă.

Turlele (mai puţin turnul de vest) au o bază comună 
joasă, decorată cu ocniţe în treflă, deasupra acesteia 
ridicându-se bazele proprii fiecărei turle; cele de peste 
naos şi pronaos au şi o a treia bază stelată.

Turlele au o decoraţie de factură eclectică, cu ocniţe, 
ancadramente, brâie, pilaştri cu capiteluri de piatră, fiind 
fiecare tratată diferit dar având şi numeroase elemente 
comune. Cele două turle de la camera mormintelor 
(gropniţa) sunt mult mai mici şi sunt decorate doar cu un 
şir de ocniţe.

Biserica, bazele turlelor şi turlele sunt acoperite de 
şarpante din lemn cu învelitoare din tablă de cupru.

Turnul de intrare – Turnul Golia
Turnul de intrare este de plan pătrat cu patru 

contraforturi la colţuri, pe latura de vest având adosată 
casa scării rotunde care conduce la nivelurile superioare.

Înfăţişarea actuală a turnului se datorează ultimei 
intervenţii majore pe care a suferit-o monumentul la 
1900, când i s-a desfiinţat adăugirea superioară produsă 
la 1854.

Zidăria turnului este din piatră de carieră rostuită, 
cea a casei scării rotunde, din cărămidă aparentă rostuită 
iar bolţile şi arcele sunt din cărămidă.

Accesul se face prin două deschideri în axul nord-

sud care au formă semicirculară şi sunt bordate de 
bolţari sculptaţi în piatră cu motive florale. Golul porţii 
este încadrat de un portal cu arhitravă sprijinită pe 
pilaştri angajaţi din piatră. Gangul intrării are o boltă de 
cărămidă împărţită în două travei printr-un arc de bolţari 
din piatră, având fiecare nervuri diagonale subţiri şi chei 
de boltă din piatră. Poarta este din dulapi de stejar şi are 
două canaturi.

Cele două etaje intermediare şi camera clopotelor au 
încăperi boltite cu cărămidă, ferestre mici dreptunghiulare 
cu ancadramente din piatră la cele două etaje şi patru 
goluri mari în arcadă la camera clopotelor.

La ultimul nivel, turnul are o galerie perimetrală 
deschisă cu câte o succesiune de cinci goluri cu arce 
semicirculare de cărămidă pe fiecare latură. Galeria este 

acoperită cu bolţi cilindrice din cărămidă pe fiecare latură.
Terasa are pardoseală de cărămidă, parapet din pia-

tră, cornişe din piatră decorate şi acoperite cu olane, toate 
datorate intervenţiei arhitectului Nicolae Gabrielescu, ne-
ştiindu-se cum se înfăţişa cornişa originară a edificiului. 
(Fig. 6, 7).

Zidul de incintă şi Turnurile de colț
Zidul de incintă este din piatră de carieră şi piatră 

de râu de formă neregulată, are o înălţime de aproximativ 
5 m la interior şi este acoperit cu învelitoare din olane. 
La partea superioară zidul e străpuns de guri de tragere 
duble pentru foc încrucişat cărora le corespunde un drum 
de strajă. Din loc în loc zidul a fost întărit cu contraforturi.

La colţurile incintei se află patru turnuri de plan 
circular, construite din aceleaşi materiale şi în aceeaşi 
manieră cu zidul de incintă, pe care însă le depăşesc în 
înălţime. Accesul este numai din interiorul incintei, fiecare 
dintre turnuri având câte două niveluri separate prin 
planşee din grinzi şi dulapi din lemn de stejar distruse în 

Fig. 6 – Tunul Golia planuri Fig. 7 – Turnul Golia secțiune 
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timp, iar ultimul nivel este acoperit de o boltă sferică din 
cărămidă şi învelitoare din olane. Scara de legătură dintre 
niveluri se află în grosimea zidului. Turnurile au guri de 
tragere similare cu cele ale zidurilor.

Zidurile de incintă şi turnurile de colţ au parament 
din piatră rostuită, la exterior aflându-se pisanii de mar-
mură puse de domnitorul Gheorghe Duca şi de egumenul 
Meletie în 1668. (Fig. 8, 9)

Casa Ion Creangă
Casa Ion Creangă este o clădire simplă de plan 

rectangular împărţită în două încăperi la origine boltite, 
în prezent divizate prin intermediul unui planşeu de 
lemn în două niveluri. Accesul la nivelul superior se face 
printr-o scară exterioară metalică. Pe faţada principală se 

află un portic cu arcade de zidărie descărcate pe coloane 
de zidărie prevăzute cu capiteluri cu decor floral stilizat. 

Cişmeaua
Cişmeaua este o construcţie monumentală placată cu 

marmură albă de formă dreptunghiulară adosată zidului 
de incintă imediat în stânga turnului de intrare dincolo de 
care se află Casa Apelor. Pe latura frontală este sugerat un 
portal clasic sub un arc baroc în relief, decoraţia fiind de 
factură orientală.

Recent a fost adăugat în faţă un bazin în formă 
de scoică. Cişmeaua nu era în stare de funcţionare la 
începutul lucrărilor. 

Incinta
Incinta de formă patrulateră este delimitată de zi-

durile de piatră şi de  cele patru turnuri de colţ şi prezintă 
o pantă uşoară în coborâre de la nord către sud. Ea era 
amenajată cu alei semicarosabile sau pietonale din piatră 
cubică (în zona turnului de intrare), plăci de piatră rostu-
ite cu mozaic (în preajma bisericii, stăreţiei şi trapezei), 
beton (în zona editurii şi atelierelor).

Incinta este prevăzută cu stâlpi de iluminat exterior, 

are plantaţii de gazon, flori şi arbori pereni (tuia). 
Situaţia existentă înaintea lucrărilor 
Odată cu trecerea timpului - peste 60 de ani de la 

ultima restaurare - Ansamblul Mănăstirii Golia a suferit 
numeroase degradări datorate activităţii seismice, facto-
rilor climatici, poluării şi traficului din ce în ce mai inten-
se, diferitelor intervenţii cu materiale neadecvate etc.

În cadrul proiectului prezentat, în urma analizei au 
fost evidenţiate, pe obiecte, următoarele degradări:

Biserica
Degradări la parament
Soclu – la restaurarea din anii 1940 au fost executate 

lucrări cu mortar de ciment, var şi praf de piatră care au 
preluat vechea profilatură. În multe zone, aceste lucrări 
au căzut şi se puteau vedea degradările blocurilor de 

piatră originale: fisuri, pulverulenţă, diverse cruste, atac 
biologic.

Zidăria – cu grosimi de până la 2,5 m -  are un miez 
interior de tip emplecton executat în tehnica blocajului, 
la exterior acesta fiind placat cu blocuri paralelipipedice 
de mari dimensiuni, cu grosimi cuprinse între 32-34 cm, 
intercalate cu butise pe nivele orizontale şi verticale. 
Blocurile au fost puse în operă în asize ţesute şi au fost 
finisate cu finisaj mat. În timp, au fost aplicate mai multe 
straturi de zugrăveală cu lapte de var. 

Paramentul de piatră
Din Studiul preliminar privind elementele decorative 

din piatră, întocmit de cercetător drd. Magdalena Banu, 
rezultă că paramentul este realizat din roci calcaroase 
care pot proveni din carierele din apropierea Iaşului, de 
la Coasta Bârnovei, Pădurea Mustaţă, Păun, Pocreaca, etc.

Din analizele aceluiaşi studiu rezultă că mortarele 
iniţiale au fost mortare de var cu nisip şi  praf de cărămidă 
pisată preparate cu un raport liant/agregat de 1/1, în 
volume. Ulterior mortarul iniţial a fost înlocuit în multe 
zone cu mortar de ciment. Înainte de începerea lucrărilor, 

Fig. 8 – Zid incintă exterior; desfăşurare Fig. 9 – Turn de colț sud-vest 
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paramentul de piatră prezenta o rostuire degradată în 
proporţie de cca. 80%.

Unele blocuri de piatră au suferit degradări datorită 
scurgerii apelor meteorice în combinaţie cu ciclurile în-
gheţ-dezgheţ, altele datorită activităţii eoliene, iar altele 
s-au fisurat datorită unor tasări inegale sau mişcărilor 
seismice. Ascensiunea capilară a apei era un important 
factor de degradare a paramentului, măsurătorile efectu-
ate în timpul execuţiei indicând un procent al apei libere 
în porii materialului de cca. 15-20%. Acest fenomen îm-
preună cu presiunea de difuziune a apelor din interiorul 
rocilor determină o circulaţie a apei prin perete în ambele 
sensuri, odată cu aceasta fiind antrenate diferite săruri 
humice, săruri din grupa nitraţilor şi a clorurilor, deosebit 
de nocive.    

În afară de cele mai sus menţionate mai există 
depuneri de cruste diverse şi atac biologic, intervenţii 
inadecvate cu mortar de ciment precum şi pete de altă 
natură.

În urma analizei, prin observare directă a suprafeţe-
lor, au fost determinate principalele cauze ale degradărilor 
şi tipurile de degradări specifice la paramentul bisericii:

I. Degradări datorate umidității: 
- migrarea şi recristalizarea sărurilor;
- poluarea atmosferică;
- fenomenul de îngheţ-dezgheţ;
- alterări fizico-chimice ale materialelor în prezenţa 
umidităţii;
- alterări de origine biologică.

Tipuri de degradări:
- eflorescenţe saline;
- atac biologic-alge, licheni etc.;
- prezenţa vegetaţiei-muşchi, plante etc.;
- cruste-cruste negre sau brune;
- degradare diferenţială;
- dezagregare;

- pulverulenţă;
- burduşeli;
- solzire;
- pierderea adeziunii;
- pierderea coeziunii;
- eroziune datorată coroziunii chimice sau biologice;
- coroziune punctuală-piting;
- exfolieri. (Fig. 10,

II. Degradări datorate diverselor cauze fizice altele 
decât umiditatea 

- eroziunea eoliană – vânt + praf;
- praf;
- foc; 
- vibraţii/cutremure de pământ; 
- accidente/acţiunea factorului uman.

Procese de degradare: 
- eroziuni ale suprafeţelor;
- depuneri pe suprafeţe-praf, materiale străine, excre-
mente, etc.;
- fisuri, crăpături, dislocări;
- zgârieturi, însemne, ciobituri, spărturi, etc. 

III. Degradări datorate materialelor folosite sau unui 
viciu de tehnică

Datorate materialelor folosite – elemente slabe din 
punct de vedere calitativ/piatră, praf de piatră, nisip, var, 
etc.

Datorate tehnicii folosite – dozări necorespunzătoare 
ale mortarelor, sisteme de îmbinare, etc.

Tipuri şi procese de degradare:
- degradări diferenţiate ale pietrei;
- degradări diferenţiate ale mortarelor folosite;
- pete datorate oxidării unor piese metalice puse în 
operă;
- dislocări ale elementelor constitutive. (Fig. 11)

IV. Degradări datorate unor tratamente defectuoase
Intervenţii în timp – văruieli suprapuse ale suprafe-

ţelor;

Fig. 10 – Biserica; degradări datorate umidității Fig. 11 – Biserica; degradări datorate factorilor fizici 
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Fig. 12 – Biserica; degradări la portal Fig. 13 – Biserica; degradări la capitel 

Fig. 14 – Biserica; degradări la parament Fig. 15 – Biserica; degradări la turle 

Fig. 16 – Biserica; degradări la turle Fig. 17 – Biserica; degradări la turle 
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Tratamente de conservare şi restaurare defectuoase.
Tipuri şi procese de degradare:

- alterări ale materialelor din punct de vedere fizico-
chimic, cromatic etc.;
- degradări diferenţiate datorate incompatibilităţii dintre 
materialul originar şi cel interpus în operă;
- favorizarea accelerării procesului de degradare;

În concluzie procesele de degradare ale paramentului 
constau în:
- îmbătrânirea materialelor;
- egalizarea pietrelor şi a mortarelor prin pierderea 
consistenţei lor;
- eroziuni datorate vânturilor puternice;
- formarea sărurilor generate de umiditatea excesivă apă-
rută prin infiltraţiile de apă sau de umiditatea ascensio-
nală, săruri provenite din introducerea cimenturilor;
- procesele de îngheţ-dezgheţ;
- degradarea biochimică prin prezenţa lichenilor, algelor 
albastre-verzi, bacteriilor litotrofice (sulfoxidante: Thio-
bacillus sulfolobus), a plantelor superioare;
- procese de degradare chimică generată de poluanţii 
de mediu – oxizi de azot şi sulf, ozon, amoniac, hidrogen 
sulfurat, particule silicioase abrazive ale căror concentraţii 
sunt în creştere. 

Decorații din piatră
Decoraţia a suferit ca şi restul materialului litic. 

Având în vedere poziţia lor şi profilatură, decoraţiile aveau 
depuneri de diverse cruste, zone spălate, pulverulenţă, 
fisuri de diferite dimensiuni până la crăpături, lacune, 
dislocări, atac biologic, eroziuni la sculptură, pitting. 
Pe unele profile există încercări de refacere cu mortar 
de ciment şi praf de piatră ca şi la refacerea rosturilor. 
Intervenţiile erau inabile şi inadecvate.

La turle ca şi la bazele lor, în special la cele două 
turle mari de pe naos şi respectiv pronaos, se observau 
numeroase degradări şi la decoraţiile din piatră:

- atac biologic.
- crustă neagră în special pe suprafeţele de nord şi 
est.

- distrugerea decoraţiilor din piatră şi chiar a zidăriei 
turlelor. (Fig. 12, 13, 14, 15)

Tencuiala
La turle ca şi la bazele lor – în special la cele două 

turle mari de peste naos şi pronaos – se puteau observa 
numeroase degradări la tencuieli – mari zone de tencuială 
desprinsă sau pe cale a se desprinde, burduşeli, fisuri şi 
crăpături, infiltraţii de apă, distrugeri chiar la zidăria 
de cărămidă, atac biologic, diferite cruste în special pe 
suprafeţele de nord şi est care erau cel mai puternic 
degradate. (Fig. 16, 17)

Concentraţia de bioxid de sulf determinată are valori 
mai mici de 30 µg/mc, valoarea maximă înregistrată pentru 
probe de 24 ore fiind de 15,4 µg/mc, PH-ul precipitaţiilor 
situându-se în jurul valorii de 6,4 nu se poate vorbi de o 
aciditate a aerului crescută. Dar depunerea particulelor şi 
formarea de depozite favorizează reacţia gazelor cu apa 
şi formarea acizilor anorganici puternici (H2SO4, HNO3). 
Formarea de depozite pe suprafeţele orizontale datorate 
pulberilor în suspensie şi sedimentabile a înregistrat 
valori medii anuale de la 2 până la de 2,7 ori limita 
maximă admisă. Din medierea valorilor, rezultă poluarea 
aglomerării Iaşi cu pulberi sedimentabile, concentraţia 
medie fiind de 22,69 g/mp/lună faţă de 17 g/mp/lună cât 
este limita admisă.

Degradări datorate traficului intens
Procesele fizico-mecanice sunt generate de vibraţii-

le din terasamentul liniilor de tramvai, al traficului de ma-
şini grele, au loc efecte cumulative al undelor sonore din 
poluarea fonică provenită din traficul foarte aglomerat. 
În iunie 2005 s-au înregistrat depăşiri ale limitei maxim 
admise cu 14-15 dB datorită în special circulaţiei tram-
vaielor.

Turnul de intrare – Turnul Golia
Releveul de la 1900 consemna, ca şi cel redactat 

după cutremurul din 1940, o serie de fisuri şi crăpături 
pe laturile nord şi sud, care urcau din zona de deasupra 
gangului intrării, prin ferestrele etajelor până la cornişa 

Fig. 18 – Zidul de incintă; exterior Fig. 19 – Zidul de incintă; exterior 
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superioară actuală. Ele au fost reparate superficial, traseul 
lor fiind încă vizibil în paramentul de piatră rostuit al 
turnului. Bolţile interioare din cărămidă de la etaje au fost 
reparate şi tencuite, putându-se observa însă mici fisuri.

La parapetul de piatră de la terasă, la restul pieselor 
de piatră şi la paramentul turnului se observau aceleaşi 
degradări ca şi la paramentul bisericii. Circa o treime 
din suprafaţa paramentului din piatră al turnului a fost 
rostuită cu mortar de ciment. La arcele şi bolţile de 
cărămidă de la galeria deschisă de la ultimul nivel se 
putea observa puternica macerare a mortarului rostuielii. 
Pardoseala de cărămidă a terasei, expusă permanent 
intemperiilor, ca şi învelitorile de olane ale cornişelor 
erau puternic degradate. Tâmplăria din lemn, inclusiv 
poarta mare a intrării, era în stare relativ bună necesitând 
doar lucrări de revizuire, completări, vopsitorie. Grilele 
metalice decorative de la ferestrele turnului erau în stare 
foarte proastă, descompletate. 

Zidul de incintă şi turnurile de colţ 
La Zidul de incintă se puteau remarca înainte de 

începerea lucrărilor următoarele degradări:
- blocuri de piatră lipsă în locuri izolate la nivelul solului.
- zone cu piatra dislocată sau în curs de macerare, de 
dimensiuni relativ mici, în special la interiorul incintei la 
zidurile de nord şi est.
- zone relativ mari ce prezentau fenomenul de macerare 
a mortarului care duce în timp la dislocarea blocurilor de 
piatră. (Fig. 18, 19)
- zone relativ mari cu rostuirea executată cu mortar de 
ciment.
- fisuri de dimensiuni mai mici sau mai mari la toate 
zidurile atât la interior cât şi la exterior.
- învelitoarea de olane puternic degradată la toate zidurile.
- plombări necorespunzătoare executate cu cărămidă în 
interiorul incintei la zidul de nord.
- umezeală pe suprafeţe destul de mari provenită din 
ascensiunea capilară a apei cât şi din infiltraţiile datorate 
stării precare a învelitorii de olane.
- atac biologic – muşchi, licheni, crustă neagră, diferite 

ierburi, atât la interior cât şi la exterior, în special pe 
suprafeţele orientate către nord şi est. 

La Turnurile de colț se puteau remarca înainte de 
începerea lucrărilor următoarele degradări:
- la turnurile de colţ, la exterior, degradările erau aceleaşi 
ca şi la zidurile de incintă.
- bolţile sferice prezentau o puternică macerare a 
mortarului rostuielii şi pe alocuri chiar a cărămizilor 
zidăriei, la turnul de sud-est acest din urmă fenomen fiind 
prezent pe suprafeţe foarte mari datorită unui incendiu. 
- planşeele din grinzi şi dulapi din lemn erau în stare foarte 
proastă (în special pardoselile din dulapi), la turnurile de 
nord-est şi nord-vest lipsind cu desăvârşire.
- învelitorile din olane erau total compromise la toate cele 
patru turnuri.
- scările de piatră din grosimea zidurilor prezentau mici 
deteriorări.
- scara de lemn de la turnul de sud-est era nefuncţională 
trebuind înlocuită.
- tâmplăria nu corespundea, uşile în parte fiind înlocuite 
cu altele din metal cele din lemn fiind într-o stare foarte 
proastă iar ferestrele fiind foarte deteriorate sau lipsind 
cu desăvârşire.
- ancadramentul din piatră al intrării în turnul de nord-est 
prezintă puternice eroziuni la montantul din stânga. 

Casa Ion Creangă
Casa Ion Creangă este obiectul care se afla în starea 

cea mai bună din tot ansamblul, ea având nevoie doar de 
mici reparaţii sau înlocuiri la tâmplăria exterioară şi la 
grilele decorative de la ferestre.

Cişmeaua
Piatra folosită la placarea cişmelei este un calcar dur 

şi cu blocuri de marmură.
În ultimul timp a fost adăugată o cuvă din piatră care 

modifică aspectul iniţial. 
La cişmea se remarca în general aceleaşi degradări 

ca şi la paramentul Bisericii şi anume:
- lucrări necorespunzătoare cu mortar de ciment, var şi 
praf de piatră

Fig. 20 – Biserica; capitel Fig. 21 – Biserica; cornişa 
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- fisuri
- pulverulenţă
- cruste diverse
- atac biologic
- degradări provocate de acţiuni mecanice. 

Incinta
Amenajarea incintei
Cea mai mare deficienţă provine din existenţa şi 

funcţionarea atelierelor de tâmplărie şi confecţii metalice 
prezente dezorganizat şi improvizat în extremităţile 
de nord-vest şi sud-est ale incintei; atât construcţiile 
adosate zidurilor incintei cât şi depozitările de cherestea 
şi deşeuri, pe lângă prezenţa dezagreabilă, provoacă 
umiditatea locală a zidurilor.

Rigola de colectare a apelor pluviale adiacentă 
zidului de sud, între Turnul de intrare si turnul de sud-
vest, era avariată, prin ea producându-se infiltraţii în zid.

Configuraţia terenului prezenta carenţe de amena-

jare pe unele porţiuni reduse, adiacente zidurilor incintei 
sau turnurilor de colţ, unde, producându-se acumulări de 
ape pluviale se genera umiditate la baza zidurilor.

Circulațiile
- auto – deservesc toate clădirile incintei cu excepţia 
construcţiei atelierului de tâmplărie din colţul de nord-
vest.
- pietonale – nu era asigurat accesul la turnurile de nord-
vest şi nord-est.

PROPUNERI ŞI REALIZĂRI DE REABILITARE 
ŞI CONSERVARE-CONSOLIDARE
Întrucât problemele de consolidare structurală 

ale Ansamblului Mănăstirea Golia vor face obiectul unei 
alte prezentări, detaliate, expunerea de faţă se va limita 
prezentarea propunerilor din domeniul arhitecturii şi 
instalaţiilor de iluminat interioare şi exterioare. 

Biserica 
Reabilitare – intervenții interioare şi exterioare

- desfacerea şi refacerea şarpantei simple din lemn 
de răşinoase, lucrare necesară datorită lucrărilor de 
consolidare
- desfacerea şi refacerea învelitorii din tablă de cupru pe 
astereală din lemn de răşinoase, lucrare necesară datorită 
lucrărilor de consolidare
- desfacerea şi refacerea cu aceleaşi detalii şi alcătuire a 
tâmplăriei din lemn de stejar la ferestrele parterului şi la 
turle
- revizuire, reparaţii şi vopsitorie la grile decorative 
metalice şi la uşi metalice
- ţeseri de zidărie de epocă la zidurile crăpate
- reparaţii ale tencuielilor interioare
- refacere/reparaţii la scara în spirală, între cafas şi podul 
cafasului; scara s-a reparat cu dulapi de stejar fixaţi pe un 
ax central tot din lemn de stejar 
- desfacerea şi refacerea duşumelelor din lemn de 

Fig. 22 – Biserica; detaliu turlă Fig. 24 – Biserica; detaliu turlă Fig. 23 – Biserica; turla 

Fig. 25 – Biserica; turla 
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răşinoase, la cafas şi podul cafasului. 
- repararea uşii interioare din lemn de stejar prin care se 
accede la podul cafasului
- reparaţii şi revizuiri la uşi din lemn de stejar existente 
(uşile de la scara rotundă din lemn)
- desfacere şi refacere trotuar perimetral din dale de 
piatră.

Conservarea şi consolidarea paramentului Bisericii
Paramentul de piatră necesita intervenţii majore de 

conservare-consolidare:
- Investigaţii de laborator – analize, încercări, probe 
- Desprăfuirea suprafeţei de piatră 
- Biocidarea suprafeţelor 
- Îndepărtarea văruielilor
- Îndepărtarea intervenţiilor cu mortar de ciment
- Îndepărtarea petelor de ciment puternic aderente
- Îndepărtarea şi/sau stabilizarea sărurilor
- Îndepărtarea chituirilor şi plombărilor necores-
punzătoare
- Curăţarea suprafeţelor
- Rostuirea spaţiilor dintre modulele de piatră
- Chituiri şi plombări cu mortar de restaurare
- Fixarea/replantarea desprinderilor

- Întregirea volumetrică a pieselor
- Tratarea fisurilor
- Preconsolidare suprafeţe piatră friabilă
- Tratament de hidrofugare
- Înlocuirea sau revizuirea elementelor de prindere 
din fier oxidat. (Fig. 20 – 26)
Conservarea şi consolidarea decorației din piatră şi a 

tencuielilor la turle şi la bazele turlelor 
La turle şi bazele turlelor au fost prevăzute şi 

executate următoarele lucrări:
- desfacerea îngrijită, consolidarea sau refacerea ten-
cuielilor degradate, cu aceeaşi compoziţie a mortarului 
iniţial, pentru decoraţiile cu ocniţe de diferite forme exe-
cutându-se în prealabil mulaje;
- ţesere sau plombare a zidăriei de cărămidă deteriorate;
- tratamente asemănătoare celor de la parament la 
ornamentele din piatră;
- hidrofugarea suprafeţelor de tencuială şi piatră, după 
efectuarea lucrărilor de reabilitare a acestora.

Intervenţiile de conservare-consolidare ale para-
mentului de piatră şi ale suprastructurii mai sus enume-
rate, au fost realizate în totalitate doar la bazele turlelor şi 
la turle (inclusiv turnul de vest).

Fig. 26 – Biserica; fațada sud 
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Pe zona de la cornişă până la soclu inclusiv (corpul 
bisericii), din considerente economice, nu au fost execu-
tate lucrările de întregire volumetrică a pieselor (decât pe 
alocuri), biocidare şi hidrofugare.

Consolidarea şi conservarea picturii murale pe zonele 
de intervenție structurală.

Prin proiect au fost propuse intervenţii de urgenţă 
asupra picturii murale în vederea asigurării, protejării 
şi preconsolidării stratului de culoare şi a preparaţiei, 
în vederea stabilizării zonelor cu grave probleme de 
degradare, operaţiuni executate înaintea lucrărilor de 
consolidare structurală.

Operaţiunile au vizat asigurarea suprafeţelor aflate 
în directă legătură cu traseele de forare (orizontale şi 
verticale), urmând ca restaurarea întregii picturi murale 
să continue într-o altă etapă.

Intervenţiile la structură, concret efectuarea foraje-
lor şi a injectării lor au trebuit a fi precedate de operaţiuni 
de consolidare ale stratului pictural, pe suprafeţele aflate 
până la cca. 50 cm de o parte sau alta a axului forajului.  

Printr-un Proiect de restaurare a picturii murale 
la Biserica cu hramul Înălțării Domnului a Mânăstirii 
Golia - Iaşi – S.C. ANIAME BACIU SNC, expert restaurator 
în pictură murală Ion Chiriac şi specialist restaurator 
în pictură murală Anamaria Baciu – care a asigurat şi 
asistenţa tehnică pe parcursul execuţiei au fost propuse 
următoarele măsuri în vederea conservării picturii 
murale pe zonele de intervenţie structurală:
- stabilizarea zonelor cu probleme grave de degradare
- asigurarea şi protejarea stratului de culoare
- asigurarea şi tivirea marginilor fracturate şi cu 
tendinţă de desprindere
- asigurarea fisurilor superficiale ale stratului de 
preparaţie
- consolidarea suportului picturii
- chituirea fisurilor de mari dimensiuni
- extragerea fragmentelor de pictură murală afectate de 
desprinderi perimetrale
- proptirea suprafeţelor de pictură murală care prezintă 
desprinderi închise (burduşeli)
- înlăturarea tencuielilor de reparaţie necorespunză-
toare
- tivirea marginilor stratului suport
- protejarea şi consolidarea stratului pictural
- pregătirea zonei pentru injectări.   

Turnul de intrare – Turnul Golia
În ceea ce priveşte partea de arhitectură privind 

reabilitarea construcţiei, au fost prevăzute prin proiect 
şi completate prin dispoziţii de şantier date în timpul 
execuţiei următoarele lucrări:

Interior
Scara de acces 

- reparaţii, curăţare şi vopsitorie la uşa de acces din dulapi 
de stejar cu toc de stejar
- curăţare trepte, contratrepte şi intrados scară piatră
- desfacere şi refacere tencuieli interioare cu mortar de 

var pe zidărie de cărămidă.
Niveluri 1 şi 2

- injectare zidărie cu mortar de var
- desfacere tencuială la pereţi din zidărie de piatră şi la 
arce şi bolţi de cărămidă 
- desfacere pardoseală parchet de fag
- pardoseală de cărămidă klinker, după model existent (în 
spic)
- reparaţii la arce şi bolţi de cărămidă
- curăţare ancadramente piatră la uşi şi ferestre
- tencuială drişcuită fin cu mortar de var la pereţi cu 
zidărie de piatră, arce şi bolţi de cărămidă, vopsită ulterior 
cu lapte de var
- reparaţii, curăţare şi vopsitorie la uşi din dulapi de stejar 
cu toc de stejar
- reparaţii şi vopsitorie la grilaje metalice decorative la 
ferestre. 

Nivel 3 – camera clopotelor
- injectare zidărie cu mortar de var
- desfacere tencuială la pereţi din zidărie de piatră şi la 
arce şi bolţi de cărămidă 
- desfacere şi refacere pardoseală duşumea scândură de 
stejar
- reparaţii la arce şi bolţi de cărămidă în puncte izolate
- curăţare ancadrament piatră la uşă intrare
- tencuială drişcuită fin cu mortar de var la pereţi cu 
zidărie de piatră, arce şi bolţi de cărămidă, vopsită ulterior 
cu lapte de var
- reparaţii, curăţare şi vopsitorie la uşi din dulapi de stejar 
cu toc de stejar şi la structura din lemn de susţinere a 
clopotelor. 

  Nivel 4 – galerie. 
- injectare zidărie cu mortar de var
- desfacere pardoseală cărămidă inclusiv trepte
- şapă mortar peste umplutură deasupra bolţilor
- hidroizolaţie membrană termosudabilă 2 straturi ce se 
ridică şi pe extradosurile bolţilor.
- pardoseală cărămidă klinker executată după model 
existent 
- trepte de cărămidă aparentă executate după model 
existent
- desfacere rostuire la zidărie de piatră la arce şi bolţi de 
cărămidă
- desprăfuire la zidărie de piatră la arce şi bolţi de cărămidă
- curăţare la zidărie de piatră la arce şi bolţi de cărămidă
- tencuială cu mortar de var pe plasă de rabiţ la extradosul 
bolţilor
- rostuire cu mortar de var la zidărie de piatră, la arce şi 
bolţi de cărămidă
- reparaţii, curăţare, vopsitorie la tiranţi metalici şi 
chepeng acces terasă
- reparaţii, curăţare, vopsitorie la tiranţi din lemn cu 
substanţă ignifugă şi fungicidă care să nu schimbe 
culoarea lemnului. (Foto 27 – 31)

Nivel 5 – terasă.
- desfacere pardoseală cărămidă inclusiv hidroizolaţie
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- şapă armată mortar peste umplutură deasupra bolţilor
- hidroizolaţie membrană termosudabilă 2 straturi
- pardoseală cărămidă klinker dispusă în acelaşi mod ca 
pardoseala existentă 
- desfacere rostuire la zidăria de piatră de la parapet
- curăţare zidărie de piatră şi mână curentă parapet
- reparaţii la zidărie de piatră de la parapet
- rostuirea cu mortar de var la parapet piatră.

Exterior
- reparaţii fisuri în zidărie de piatră prin reţesere zidărie.
- desfacere şi refacere învelitoare olane de la toate corni-
şele, casa scării rotunde, contraforturi, copertină deasu-
pra intrării;
- îndepărtare intervenţii cu mortare de ciment, reparaţii la 
rosturi şi curăţare la toate elementele de piatră – cornişe 
decorative perimetrale la diferite niveluri, ancadramente 
la ferestre, coloane şi cornişe de o parte şi de alta a intrării;
- reparaţii la rosturi şi curăţare la toate elementele cu 
cărămidă aparentă ca – arce la nivelul 4 (galerie), arce la 
nivelul 3 (camera clopote);
- desfacere zidărie de piatră la cele patru contraforturi 
(cca 3 mc - pentru consolidare);
- plombe de zidărie de piatră cu aspect cât mai asemănător 
cu zidăria existentă la cele patru contraforturi (cca 3 mc); 
- îndepărtare intervenţii cu mortar de ciment la toate cele 
4 faţade; 
- curăţare la zidăria de piatră la toate cele 4 faţade; 
- desfacere rostuire la zidăria de piatră la toate cele 4 
faţade;
- rostuire cu mortar de var la zidăria de piatră – integral 
la toate cele 4 faţade, cu suprafaţa rostuirii retrasă la 3-5 
mm de la faţa pietrei inclusiv închidere fisuri existente;
- curăţare şi reparaţii la tencuieli şi elemente decorative 
bolţi ca şi la pereţi la gangul de intrare inclusiv elementele 
din piatră;
- reparaţii, curăţare şi vopsitorie la poarta de acces din 
dulapi de stejar;
- biocidare şi hidrofugare la toate elementele de piatră de 
la toate nivelurile. 

Zidul de incintă şi Turnurile de colţ
Dată fiind situaţia în care se aflau înaintea începerii 

lucrărilor, mai ales zidul de incintă, dar şi turnurile de colţ, 
acestea ar fi necesitat lucrări de îndepărtare şi stopare 
a umidităţii (costisitoare şi de lungă durată), plombări, 

Fig. 27 – Turnul Go-
lia; etajele boltite 

Fig. 28 – Turnul Golia; fațada nord 

Fig. 29 – Turnul Golia; 
galeria deschisă  
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injectări, ţeseri de fisuri, desfacere şi refacere a rostuirii cu 
mortar de restaurare, curăţare, biocidare şi hidrofobizare.

Din considerente economice dar şi din necesitatea 
încadrării lucrărilor într-un anumit termen, relativ scurt, 
mare parte din aceste lucrări nu au mai fost executate.

Zidul de incintă
În final la zidurile de incintă au fost realizate doar 

următoarele lucrări:
- desfacere şi refacere învelitoare din olane pozate pe 
mortar de zidărie M25T cu grad mare de impermeabilizare 
pe tot conturul;
 - reparaţii, ţeseri la fisuri doar pe alocuri la zidul de sud; 
- reparaţii, curăţare rosturi şi rostuială la zidărie de piatră 
doar în mică măsură;
- curăţare doar în foarte mică măsură.

Turnurile de colţ
Interior 

- pardoseală în stil „opus incertum” din lespezi de piatră 
poligonale, de diferite forme neregulate; 
- desfacere zidărie piatră la ferestre;
- desprăfuire zidărie piatră;
- curăţare zidărie piatră;
- reparaţii, curăţare rosturi şi rostuială la zidărie de piatră;
- tâmplărie (uşi) dulapi stejar pe toc stejar cu balamale, 
mânere, şilduri din fier forjat ciocănite la cald;
- vopsitorie la uşi de acces din dulapi de stejar cu toc de 
stejar; 
- ochiuri detaşabile din plexiglas cu trăgătoare metalice la 
gurile de tragere;
- desfacere planşee lemn stejar existent (acolo unde mai 
existau);
- planşee lemn stejar cu grinzi şi dulapi  aşezaţi 
perpendicular pe grinzi;  
- tratament ignifug şi fungicid (care să nu modifice 
culoarea lemnului) la planşee lemn stejar;
- coşurile de fum au fost reparate şi păstrate ca şi canale 
de ventilaţie; 
- scară cu 2 vanguri, trepte fără contratrepte, balustradă 

cu montanţi şi mână curentă din lemn stejar (numai la 
turnul de sud-est);
- reparaţii, ţeseri, plombări la bolţi din cărămidă executate 
cu cărămizi şi rosturi de aceleaşi forme şi dimensiuni cu 
cele existente;
- rostuială integrală la arce şi bolţi de cărămidă;
- tâmplărie cuplată lemn stejar cu geam clar la ferestre, 
acolo unde a fost cazul;
- tratament ignifug şi fungicid (care să nu modifice 
culoarea lemnului) la pardoseli lemn stejar;
- injectarea la interior, pe toata înălţimea pereţilor, la toa-
te nivelurile şi la bolţi cu mortar nisip var pe o adâncime 
medie de 40÷45 cm pentru realizarea continuităţii zidări-
ei de piatră.

Exterior
- plombare pe alocuri la zidărie de piatră (executată nu-
mai la turnul de nord-est şi doar în foarte mică măsură la 
celelalte);
- curăţare rosturi + rostuială la zidărie de piatră (executată 
numai la turnul de nord-est şi doar în foarte mică măsură 
la celelalte);
- desprăfuire zidărie de  piatră;
- îndepărtare intervenţii cu mortar de ciment (executată 
numai la turnul de nord-est şi doar în foarte mică măsură 
la celelalte);
- curăţare integrală a zidăriei de piatră;
- reparaţii zidărie piatră şi cărămidă la cornişă;
- strat amorsă de legătură între materiale pe bază de 
ciment;
- învelitoare olane pozate pe mortar de zidărie M25T cu 
grad mare de impermeabilizare;

Casa Ion Creangă
Dată fiind starea bună în care se afla la Casa Ion 

Creangă au fost necesare numai foarte puţine lucrări de 
reabilitare exterioară:
  - confecţionare şi montaj uşi din dulapi stejar pe toc 
stejar cu balamale, mânere, şilduri decorative (cele două 
uşi de pe peretele nordic);

Fig. 30 – Turnul Golia; etajele boltite Fig. 31 – Turnul Golia; etajele boltite 
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  - reparaţii, curăţare şi vopsitorie la uşa principală de 
acces din dulapi de stejar cu toc de stejar;
  - vopsitorie grilaje şi balamale metalice decorative la uşi 
şi ferestre (culoare brun închis);
  - curăţare şi vopsitorie la ferestre (culoare brun închis);

Cişmeaua
La Cişmea au fost propuse şi executate în principiu 

aceleaşi tratamente ca şi la paramentul Bisericii şi anume:
- desprăfuire suprafeţe;
- îndepărtarea văruielilor executate anterior;
- îndepărtarea intervenţiilor anterioare cu mortar de 
ciment;
- îndepărtarea chiturilor şi plombărilor necorespunzătoare 
executate anterior;
- curăţarea suprafeţelor de piatră;
- rostuirea spaţiilor dintre modulele de piatră precum şi 
repararea micilor spărturi, ciobituri existente cu mortar 
de completare la culoarea pietrei;
- biocidarea suprafeţelor de piatră;
- tratament de hidrofugare a suprafeţelor de piatră 
integral;

În afară de acestea a fost realizată refacerea instala-
ţiei de funcţionare a cişmelei.

Incinta
Prin proiect s-a propus ca atelierele de tâmplărie şi 

confecţii metalice să fie integral dezafectate (mutate pe 
un alt amplasament din afara incintei), iar spaţiul ocupat 
de ele să fie amenajat. Singura construcţie care urma a 
fi menţinută şi reamenajată era actuala tâmplărie, acolo 
urmând a fi funcţionat un atelier de icoane.

Până la data recepţiei această prevedere nu a fost 
realizată.

În incintă au fost propuse şi realizate următoarele 
lucrări:
- rigola adiacentă zidului de sud al incintei (la interior) 
s-a reparat, executându-se şi lucrări de sistematizare 
verticală, racordul şi deversarea la canalizare în zona 
turnului de colţ de sud-vest. 
- au fost executate lucrări de sistematizare verticală 
pentru îndepărtarea apelor pluviale stagnante lângă baza 
zidurilor şi intrările în turnurile de colţ.
- au fost extinse aleile pietonale pentru a se asigura accesul 
la turnurile de colţ iar vechile alei rostuite cu mozaic au 
fost înlocuite de alei din dale de piatră.
- a fost desfăcut (pentru lucrările de consolidare) şi 
refăcut cu acelaşi material pavimentul din piatră cubică 
din zona turnului.
- a fost amenajat în zona de sud-est un parcaj pavat cu 
dale autoblocante de diferite culori, din acelaşi materiale 
fiind realizate şi trotuarele din jurul ansamblului.

Instalaţii electrice interioare
Iluminatul arhitectural a fost realizat în actuala 

etapă doar pentru Biserică şi Turnul de intrare – Turnul 

Golia într-o etapă ulterioară, funcţie de disponibilităţi, să 
fie realizat pentru întreg ansamblul.

Conceptul de iluminat arhitectural a căutat a realiza 
o ierarhizare dar şi o mediere a celor două construcţii 
reper ale Ansamblului Mănăstirea Golia din Iaşi, 
urmărind iluminarea conform funcţiunii lor, în relaţie 
cu caracteristicile constructive şi ţinându-se seama de 
restricţiile cu privire la amplasarea proiectoarelor.

Turnul de intrare – Turnul Golia este iluminat pe 
cele patru laturi în tonuri calde date de surse cu descărcări 
în vapori de sodiu la înaltă presiune. Pasajul boltit este 
iluminat în aceleaşi tonuri calde provenite din acelaşi tip 
de surse, printr-un iluminat de tip indirect, care împreună 
cu cele patru aparate de tip torţă cu lumină albă caldă, duc 
la obţinerea unui contrast discret de culoare şi lumină.

Biserica are partea de jos pusă în evidenţă printr-un 
iluminat ascendent obţinut de la 17 proiectoare amplasate 
la sol care ritmează accente pe pilaştri. Nivelul superior 
este iluminat prin patru grupe a câte două proiectoare 
amplasate la distanţă. 

Din câte cunoaştem, beneficiarul – Consiliul Jude-
ţean Iaşi – a întreprins demersuri aflate într-o fază avan-
sată de rezolvare pentru atragerea de fonduri în vederea 
consolidării şi restaurării integrale a picturii murale a bi-
sericii.

Nutrim speranţa ca o dată cu aceasta să fie cuprinse 
în cadrul proiectului şi lucrări exterioare (rămase neexe-
cutate din diferite motive) precum: reîntregirea volume-
trică a unor piese din piatră, biocidarea şi hidrofobizarea 
la corpul Bisericii; biocidarea şi hidrofobizarea paramen-
tului din piatră de carieră rostuită de la Turnul de intra-
re - Turnul Golia; rezolvarea problemelor de umiditate, 
plombarea, rostuirea cu mortar de restaurare, curăţarea, 
biocidarea şi hidrofobizarea integrală la zidul de incintă 
şi turnurile de colţ; cercetarea, consolidarea, restaurarea 
şi punerea în valoare în cadrul ansamblului, a pivniţelor 
boltite descoperite în timpul lucrărilor (într-o zonă la sud 
de clădirea stăreţiei) şi nu în cele din urmă finalizarea ilu-
minatului arhitectural pentru întreg ansamblul.

Decembrie 2010 
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