
--------CRONICĂ, RECENZII 
CRONICA RESTAURĂRILOR DIRECŢIEI PATRIMONIULUI CULTURAL 

NAŢIONAL - 1976 
în anul 1976 prin gr ij a Direcţiei Patrimo

niului Cu ltural Naţional a fost te rminală 
restaurarea ş i efectua tă recepţia , parţială sa u 
totală, căt re beneficiarii de folosin\ă, la o 
seric de 21 de monumente. 

BISERICA DE LEMN DIN ONCEŞT! -
MARAMUREŞ 
A fost construită ln a doua jumătate a 

secolului a l XVIIT-lea. Pentru protejarea şi 
valorificarea ştiinţifică a monumentului, s-a 
propus st rămutarea ln Muzeul satului de la 
Vad - Sighet. 

S-a u executat lucrări de restau ra re com
plexe, recondil iontndu-se piese le de lem n dete
riorate . Monumentului i-a fost reda tă forma 
sa originară. Amplasamentul actual, ln cen
trul de gre utate a l viitorului muzeu , li asigură 
o deosebită punere ln valoare (arh . Niels 
Auner). 

~ CETATFA TÎRGU MUREŞ 
r· S-a lucrat la incinta fortificatti, construilli 

ln secolul al XV-iea ln jurul şi ln l egătură cu 
biserica şi mă năstirea francisca nă preexis
te ntă . 

Din această fază s-au păst rat doar 2 tur
nuri - turnul mic ş i o parte din bastionul 
Blănarilor, dar au mai fost identificate şi 
marcate , ln ruine , un turn la sud (toate pe 
plan pătrat), precum şi zidul de incintă pc 
laturile sud şi vest. 

în seco lul al XVII-iea, aces tea au fost 
lnglobate lnlr-o incintă vastă (cca 6 ha) , cu 
7 turnuri , pe plan poligonal , avl nd :3 - 4 nive
luri , cu rol de fortificaţi e orăşenească . 

Prin restaurare s-au reconstituit integral 
incinte cu drumuri de strajă şi s-au marcat 

etapele de evo lu\.ie ale acesteia. Pc baza unor 
documen te din arhiva austro-ungară (1715-
1745) precum şi prin analogii cu c lemente le 
de arhitectură conse rva te, s-a revenit la 
fonna originară a bastioanelor, cu go lurile , 
planşee le şi accese le lor , punlndu-sc ln valoare 
părţile originare (goluri de trage re, rampe 
pentru tunuri , slllpi şi ni ve le dispărute prin 
transformări ulterioare etc). 

învelitorile au fost şi e le reco nstituite volu
metric după docu1nentele existente dar, acolo 
unde lipseau c lemente le originare, s-a adoptat 
o structură modernă - ln întregime aparentă 
- din ferme din sclnduri pc mari descl1ideri. 

întregul ansamblu urmează să fi e ada p
tat unor fun c\.iuni cullural turis tice: muzeu , 
ateliere meşteşugă reş ti şi unilă\. i de alimenla\ie 
public:i. în apropiere se va amenaja un hote l 
tnlr-o c lăd ire din secolul a l XVIII-iea, ampla
sată tn partea de nord a bisericii. (a1h. S111ul11 
Jgnut). 

BISERICA DIN HAIE - BlllOR 
Biserica, riclicabl la sflrşilul secoh1lui a l 

XIII-iea - începutul secolului al X IV-iea, 
se afla lnlr-o stare avansată de degradare. 
Lucrările ele rcs tau1·a rc au constat din co nso
lidarea monum entului, refacerea finisaj e lor 
şi amenajarea exterioară la cola vechiului 
nive l ele c:ilca re. Monumentul va fi redat cir
cuitului turistic (arh. Vtetorlt11 Urlneu). 

CASTELUL DIN BRÂNCOVENEŞTI 
Monumentul, construit Intre 15:37 şi 1555, 

a suferit uncie transformări la lnceputut seco
lului al XIX-iea, fiind reprezentativ pentru 
arhitectura şi sculptura renascentistă din 
Transilvania . 

Datorită stării de uzură a conslruc\ici , 
beneficiarul a lnceput executarea 1ino1· lucrări 

de reparaţii capitale şi insta laţii de lncălzire, 

concomitent cu restaurarea exte riorului cas
te lului. 

Monumentul va fi utilizat ln continuare 
de căminul-spital. 

BISERICA VECHE ROMÂNEASCĂ DIN 
MĂNĂSTIREA - MICA 
Biserica ortodoxă este da ta bilă, clupă 

lncadrarea slilistiC11 a elementelor ele arhitec
tură , ln secolele XlH - XIV. în secolul al 
XV li 1-lea respec tivului lăca ş i s-a u făcut 

importante modificări. 
Lucrările de restaurare au fost justificate 

de vechimea monumentului ajuns tnlr-o stare 

de ruină ava nsată; malul ce sprijinea biserica 
pe la tura de vest fiind şi e l degradat. Prin 
refacerea şarpantei ş i turnuleţu lui - foi şo r , a 
prid vorn lui din lemn , a bolţilor şi a unor 
pereţi s-a redat monumentului aspectul st1u 
originar. Cu prilejul lucrărilo1· ele consolidare 
a ma tului vestic s-a lărgit accesul la bisericii, 
crelnclu-sc şi un balcon-be lvedere spre valea 
Someşului. Au mai fost exec utate amenajări 
exte rioare şi plantaţii care contribuie la pune
rea ln valoare a noului obiectiv turistic. 

BISERICA DIN SCHE I - BRAŞOV 
Monum ent religios , fă clnd parte dintr-un 

valoros ansamb lu ce cuprinde printre altele 
şi prima şcoa lă românească , biserica din Schei, 
redă o suprapunere de e tape istorice, Intre 
secolele a l XIV-iea şi al XVlll-lea, ilustrlnd 
rela\.iile Transilvaniei cu Tara Românească 

şi Moldova. 
Pc baza unei amănunţite cercetări a rh eolo

gice şi de parament (după lnlălurarca adaosu
rilor llrzli neva loroase) a u fost puse ln valoare 
principa lele eta pe rcf:lclndu-se vechea decoraţie 
şi tulndu -se loale măsurile de consolidare 
necesare. 

Ctitorie a lui Neagoe Basarab, refăcută ln 
timp ş i de afli domnitori (Petru Cerce l, Mihai 
Viteazul ş i Co nstantin Brâncoveanu) , monu 
mentul a fost reintegrat circuitului turtistic 
(arh. iU11rl1111 lllescu). 

BIRTUL POŞTEI DIN LUGOJ 
Construit ln secolul al X V 111- lea, monu 

mentul a fost re făcut şi amenajat ulterior, 
fiind un ansamblu important pentru acest gen 
de construc\je. 

După tucrii rile de restaurare genera lă, edi 
ficiului i s-a dat o destinaţie muzeisticii . 

COLOANA INF INIT UL U I - TÎRGU JIU 
în cursul anului 1976 s-a u executat tucr:irilc 

necesa re a lămirii cunoscutei opere a tui Con
stantin Brâncuşi , ridicată ln anii 19:37 - 19:!8. 

BISERICA TÎRGUL I - TÎRGOV IŞTE 
Ctitorie a cărturarului Ud rişle Năs ture l din 

anul 1654, pe locul unei biserici mai vechi din 
secolul al XV-iea, biserica Tirgutui este im1>or
tantă pentru istoria arhitecturii româneşti, 
fiind un monument caracteristic pentru arhi
tec tura religioasă de oraş din secolul a l XVfl-lea. 

Res taurarea , justifica tă de necesitatea lu
crărilor de lntrc\inere , a redat monumentului 
adevăra ta sa valoare, alterată ln trecut de 
o serie de modificări şi adăugiri. 

ANSAMBLUL FOSTEI MĂNĂSTIRI 
COTMEANA 

Biserica fostei mănăs tiri Cotmcana (c ti 
loritii cu probabilitate Intre anii 1:387 - 1389 
pe locul unui edificiu mai vechi) este s ituată 

la 4 km de şoseaua naţională dintre Piteşti ş i 
Rlmnicu Vllcea. 

La lnceputut acestui an s-au lnclrniat lucră 

ril e de restaurare care au constat din refacerea 
şi completarea ziduh1i de incintă, deschiderea 
porţilor originare, la biserică cxecutlndu-sc 
pardoseli de cărămidă şi lnvelirca acoperi 
şului cu tablă de plumb. La turnul-clopotniţă 

ridicat ln 1777 s-au refăcut partea superioară 
din lemn, şa rpanta şi învelitoarea de şiţă. 

Pentru realizarea unui ci rcuit fluent ln 
jurul mon umentului ş i agrementarea inci ntei 
s-au executat lu c ră ri de amenajări exte rioa re, 
aici , lnierbări (arh. Radu \lotnuroskl). 

MONUMENTUL TRIUMFAI DE LA 
ADAMCLISL 
În a nul 1976 a fost terminată degajarea 

terenului ln jurul monumentului pentru a se 
reda adevărata proporţie a obiectivului. 

CASA GEORGE ENESCU - TESCANI 
Construită in 1894 , casa memorială E nescu 

este o clădire de piatră şi cărămidă pc dou:i 
nive le, avlnd fa\.acla principală clecoral:i cu 
coloane neoclasice. Destinaţia monumentului 
este de muzeu, casii memorială ş i casă de 
crea \i c. 

MĂNĂSTIREA SECU-CH ILII EST 
Lucrările de restaurare care au reda t lrcp

lat aspectul originar al ansamblului 1rninăs ti 

resc au fost co mple tate in 1976 cu corpul de 
chifii est. Restaurarea a constat clin consoli-
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darea lntregutui Lronson , cu refacerea ş:ll'pan 
tei ş i a balconului , precum ş i din lucră ri de 
finisaje (pardose li , tencuie li , timplă rii ). 

Lucrările continu ă pentru restaurarea ul 
tim ei aripi a incintt•i - ch iliile sud (arh. findu 
\lotnuroskl). 

BISERICA MĂNĂSTJRJI BISTHITA
- NEAMT 
BisCl'ica mănăstirii Bistriţ. a, construită de 

Alexandru Lăpuşneanu ln secolul al XVI-iea, 
pc locul celei clilorite de Alexandru ce l Bun, 
a suferit transformări radicale tn secolul ul 
XIX-iea în specia l p1·in adaptarea unui aco
periş st răi n ca lnfăţişare de ceea cc numim noi 
acoperiş moldovenesc, zidindu-se pc !alura 
ves tică a acoperişului un pinion-fronton, aco
perişiul nou tngloblncl ln structură ferestrele 
turlei. Din schimbările aduse frumosului monu
ment amintim clleva: un pridvor care lua 
clin silueta bisericii, scurtllri la ferestrele mici 
de la naos , micşorarea p1·in zidărie a feres trelor 
mari de la pridvor şi pronaos . 

Prin resta urare s-a reve nit la 1111 acoperiş 
tradiţional cu cozoroc, s-a u degaJal bazele 
stelate ale turlei , acoperindu-se fiecare com
ponentă a constru cţiei separnt, s-a revenit la 
vechile go lu1·i de la naos, s-a degajat biserica 
de adaosurile inadecvate. Restul lucră rilor 
au cuprins finisarea pardoselilor, reface rea 
con lraforlurilor, llmplări e i , vitrourilor, ten
cui eli i etc. (arh. Nleulue Dlnconu). 

BISERICA MĂNĂSTIRII CETĂTUIA -
IA Ş I 
Biserica mănăstirii Cc tă\ uia din Iaşi , co n

s truită de Duca Vodă ln a doua jum:italc a 
secolului al XVII - iea, a fost restaurată in mai 
multe rlnduri , ultima schimblnd cu totul for
mele ini\iale a le accpcrişului. ia r une le distrugeri 
par\.ia lc (provocate de calamităţi) au adus multe 
modifică ri ln construcţie, cum ar fi renun\area 
la una din intrările ln pridvor. S-a u distrus 
ancadramente de pia tră, s-a u rncut lcncu icli 
de ciment ce au url\it fa ţadele. 

Prin res taurare s-a revenit la vechea lnfă
ţişare , lulnclu-sc ca model tabloul votiv, aco
perişul redind de data aceasta caracteristi
cile ini!.ial c. S-au relntregit ancaclramcntclc , 
s-au plombat por\iunile distruse ale paramen
tului , s-au refăcut pardoselile, tlmplăriil c etc . 
(arh. Nlculue Uhwonu). 

BISERICA SF. GHEORGHE - SUCEA
VA 
Lucrările de restaurare s-a u limitat ta 

refacerea pardoselilor, urmlnd ca res tul lucră
rilor să fi e reluate ln fun c\.ie de rcs lau rarc·a 
lntregului a nsamblu a l mănăstirii Sf. Ioan 
(arh. Nleulue Dl11('(11111). 
TURNUL-CLOPOTNITĂ AL MĂNĂSTIRII 

PUTNA 
Construc\.ie Urzic, executatii ln incinta 

mă năstirii Putna (secolul al XX-ten) , străină 
de arhitectura noastră , dar lncadrală in an
sa mblu . 

Lucnlrilc au constat clin co nsolidă ri ş i 
întreţ ine ri , rcfăctndu -se acope rişul , terasa su
perioară, plombe , tencuieli , tlmplării şi repa
ra\ii la scara de acces şi eşa fodajul c lopote lor 
(arh. Nlculue Dlnconu ). 

BISERICA DOBROVĂT 
Ultimul monument ridicat de Ştefan 

cel Mare , l>ise ri ca mănăstirii Dobrăvăţ a 
fost ctitorită la 1502. Construcţie de tipul 
celor fă ră turle, a suferit ma ri tra nsformări , 
tn special ln secolul al XVIII -iea , clnd i se 
plantează trei turle cu arhitectură cu lotul 
diferită de cca iniţiahi . 

Acest adaos a dus la spargerea bolţilor ln 
pronaos ş i naos, distinglnclu-se splendida pic
tură, iar deasupra gropniţe i s-a l ăsat bolla , 
turl a de deasupra rărnlnlncl fără contact di
rect cu interiorul bise1·icii. 

În trecut biserica a fost piclal:'i şi ln exte
rior şi, probabil fiind deteriorată , a fost deca
pa tă lntr-o perioadă cinci cunoaşterea şi posi
bilităţile materiale de consolidare sa u refacere 
au lipsit. 

Prin mărirea intrărilor di11tre pronaos
gropniţă-naos s-au distrus ancadramentele. 
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Resta urarea şi-a propus ca ln afara lucră
rilor curente, obişnuite lntr-o intervenţie, să 
se revi nă la forma iniţ.ială a rnonumentului. 

În acest scop s-a u demolat t url e le greoaie 
cc au produs crăpături ş i fisuri ln zidăria 
biseri cii , pe riclillnd întregul ed ifi c iu. S-a co n
solidat zidăria cu centuri de be ton armat ş i 

s-a ridicat o şarpa ntă deosebită avîncl la bază 
imaginea tabloului votiv. 

A fost decapat terenul în jur, pînă la nive
lul de că lcare, redi ndu-se as tre i silue ta origi
nară a monumentului , patrimoniul cullura l 
fiind lnzcstrat cu o nouă piesă de mare preţ 

(arh . Niculae Dlnconu). 
MĂNĂSTIREA RÂSCA - CHIL II 

NORD 
La sfl rşitul anului 197G a u fost recepţio

nate lucră ril e de restaurare la corpul de chilii 
a fl a te pc laturn de nord a incintei mănăstirii. 

Restaurarea acestei c l ăd iri (dallnd din 
secolul al XIX-iea) lnccpută tn 1974 de Mi
tropolia Moldovei ci nel s-a executat jumătatea 
dinspre vest a c lild ir ii , scurta t ă cu două tra vc i 
de chilii , conform avizului aprobat, a rost 
pre luată tn planul DPCN ln 1975 . 

S-a co ntinuat acoperişul cu lnvclitoarea 
de şiţă pe jumă tatea dinspre est a clădirii ame
najate ln paraclis. 

A fost re făcu t cerdacu I exte rior pc fund a ţii 

noi , inc lusiv stl lpii , balustrada ş i duşumelele . 

S-a u executat toate fini saj e le inter ioa re 
şi exterioare , tencuie li , p1,1rdoseli , zu grăve li 
etc„ precum şi insta J aţ. iil c inte rioare aferente 
(ar·h. Şt. llnl ş). 

CASELE INC INTE[ BISERICII 
RĂZBOIENI 

Pentru definitivarea tntregului ansamblu 
a l bise ric ii Rilzbo ieni a u fost resta urate şi clă
dirile clin incintă - casa pentru custode ş i 

mu ze u, precum ş i cas'.I paznicului. 
Casa- muzeu , situat:\ tn spatele biserici i , 

es te o c l ă clirc-parler, mă rgi nită pe do uă la turi 
cu prid voa re ele lemn caracteristice regiunii. 

Construc~ ia , păs trlncl tntocmai formele exis
tente, a fost tn întregime refăc ută pc fundaţ ii 
noi , cu zidă ri e de că rămidă ş i tnvc li toa re de 
tablă ga l vaniza tă vopsită. 

Inte riorul , în a fară de J ocuinţ:ă, cuprinde 
o sa l ă marc de muzeu pentru expunerea obiec
telor legate ele is toricu l bisericii. 

Casa paznicului , aflată pe latura nord-esl 
a inc intei a fost şi ea refăcută tn ace l eaşi con
diţ. ii de păstrare a formelor ex istente , inc lusiv 
a interesantului tavan de lemn clin sclnduri 
ln capla ma folosit ln vechile case ţ.ărăncşti 
clin regiune (arh . ŞI. fini~). 

ANSAMBLUL BISERICI! VORONEŢ 
Pentl'll protejarea ansamblului de pictură 

al bisericii Voronct. importa ntă ctitorie a lui 
Ştefa n ce l Marc (1488), tn urma unui studiu 

aprofundat (autor, inginer D. Pârscoveanu), 
a l dinamicii curenţil o r de aer, a l umidităţii şi 
termicii interioare, a u fost luate m1ls t11·i de 
reface re a zidului de incintă pentru ecra narea 
monumentului . 

Concomitent , s-a u executat lu c ră ri de lăr
gire a şarpa ntei bisericii la s treaşi nă (cca 
il,25 m); acope ri ş ul avlnd sarcina principa lă 
de a proteja picturile murale exte rioa re, tnve
litoa rea de ş iţ. ă a rost JnJccuită Cil tablă de 
zinc ' aşeza tă tn so lzi. 

Oda tă cu J ucrările principale de prolecţ ic 
s-a u executa t amenajări ex terioa re ca pla ntaţii , 
a lei, tmprejnrniri noi la cele două case vechi 
din imediata vecinătate a monum entului , rc
cleschi zlnclu-se vechiul acces, originar, pe sub 
lurnirl -clopotni ţ ă . 

Lucrările vor continua cu refacerea chiliilor 
de la sudul bisericii pen tru in cheierea comp letă 
a valc ro3uJui a nsa mblu (arh . Gh . Slon). 

* 
Pentru a nul 1977 ln pl a nul de lu c răr i de 

resta urare şi recepţionare a l Direcţiei Patrimo
niului Cultural Naţ iona l slnl prevăzute alle 
20 de obiective, dintre ca re amintim : monu 
mente le de arhitectură de lemn, bisericil e 
Zagra, Aghireş ş i Văleni, Casa Jon Zidaru din 
Bistriţa-Năsăud , Biserica domnească clin Cara
ca l , Casa Esz tc rhazy din Şa rd , Chiliile de nord 
din Mănăstirea Putna etc . G.S. 

TEHNICI DE CONSERVARE ŞI RESTAURARE A MONUMENTELOR 
(TERENURI ŞI FUNDAŢII) 

Despre monumen te le istorice , a le căro r 
probleme privind conservarea şi durata ln timp 
preocupă de rm:lt pe specialişti , s-a u e la bora t 
documenta ţiile rneni te să contribuie la desco
perirea cauzelor ce produc distrugerile acestora 
precum şi la sugerarea modului cum trebuie 
să se clesfilşoarc cercetările pentru remcdierealor, 

O serie de sfa turi ş i soluţii practice ln ceea 
ce priveşte tratamentul monumente lor istorice 
clin punctul de vedere a l funda ţiilor lor slnt 
expuse, cu acurateţă şi ţinută ş tiin ţ ifi că , ln 
volumul T ehnici de conservare ş i re~taurare a 
m omunentelor (Terenuri ş i funda/ii) de Edgur 
Schullze, ed itat la Roma sub egida Facultăţii 
de Arhitectură a U ni versităţii şi a Centrului 
Inte rnaţiona l de Studii pentru conservarea 
şi res taurarea bunurilor cultura le. 

Ce le două părţi distincte a le lu c rării, fami
liariztndu-nc cu prob lemele subsolului şi cu
prinztnd a naliza cauzelor stri cilciunilor - de
terminate p e baza obţinerii datelor exac te - şi 

sol uţiile cc trebuie adopta te pentru asanarea 
monumentelor istori ce , se fragmentează ln 
şase cap itole. 

Prin prezentarea fenomene lor ivite ln 
de teriora rea clădirilor ce s-au datorat ele nrnlte 
ori fi e unor fundaţii cu structuri ne reuşite fi e, 
ln une le cazuri, suprasolicitării vechil or fun
daţii ce trebuiau să supor te o tncărcătură mai 
importantă din cauza amenaj ă rilor noi pentru 
moderniza rea monumentelor, p1·in sugestive le 
desene şi pl a nuri , nenumărate exemple de 
monumente cerce late ilustrează şi clasifici!, 
tn capitolul 1 (Ex cm p I c), diferite tipuri 
d e fund a ţii. 

La monumente le istorice se lntllnesc numai 
două sau tre i tipuri, tehnica de a ltădată nefiind 
destul de avansată pentru a reda diversitatea 
formelor de astăzi: 
l. funda/ii pu/in profunde 

- funda/ii izola te 
- funda /ii fi/ant e 

2. funda/ii pe slîlpi 
în ceea ce priveşte {uncla/ii/e pufin profunde 

şi cele pe s/îlpi , e le „sini foarte vechi şi la 
originea principale/or tipuri de {uncia /ii în 
istoria om enirii", lnlllnindu-sc uneori caz uri tn 
care era u puse pc un spalie r de traverse din 
lemn , trunchiuri de a rbori dispuse orizon ta l 
sau lemne eca risate pentru a augmenta 
suprafaţa rezistentă , a vinci corespondenţe azi 
fundaţiile radiale clin beton armat. 

Clădiril e cu funda/ii pu/in profunde se 
odihnesc, in majoritatea cazurilor, pe un 
sol relativ bun ln timp cc ce le pe funda/ii 
pe s/îlpi se sprijină pe un subsol moale sa u cu 
apă . 

Fi ecărui tip de fundaţ.ie i s-a u afectat , Jn 
cadrul acestui capitol , subcapitole grupate, 
ln cazul primului tip, după profilul solului 
(puţin rezistent, rezistent) variaţiile artifi -

cia le a le lncă rcăturii ş i clupă influcnţ.a exploa
tării miniere !n zona monumentului respectiv, 
iur Jn ce l de-al doilea tip , după starea de rezis
t en ţ.ă a sti lpil cr de lemn la suhso lul necorcs
punziltor sau la va ria \:iile apei frea tice ş i, 

după gradu l de lncărcare a piloţilor . 

Deosebit ele convingător este exemplul 
enstelulul l.orsfcld clin Germa nia , construit 
Jn sec. X V, transformat şi m ărit ln sec. X V 111. 
Aşezat pc un so l lejer coerent , care a fost mai 
llrziu usca l prin coborl rea plnzei apei freatice. 
Acest fenomen an trena o cădere a pereţilor 
ex te riori , provoclncl fi suri , de la acoperiş ditre 
bază. Tasările datorate variaţiilor apei frea
tice nu sl nt numai cauze le stri căciu nilor , e le 
a u produs a ici un verita bil fenomen de retra
gere a stratului supe rficial care se compune ln 
special din nisip sili cios şi ca re este de o gro
sime va riabilă. Coborîrea plnzei freatice este 
un fenomen des lntllnit ln cazul monumente lor 
istorice, ln ţ:ările umede, apa frea ti că fiind 
infJuenţ.au\ de lucră ri de urba nizare , de măsurile 
tehnice ca amenajarea rlurilor e tc. 

Cauza Inc li nă rii turnului din J'Jsn ( 1174 -
1370) se datoreazil terenuhri moa le , Jn profun
zime pc o g1·.:isime ele cca 40 m , ş i presiunilor 
pe ca re Ic exe rcită talpa fundaţ i e i. Procese le 
meca nice ale c reşte rii continu e a lnc lina ţici 
turnului stnt datorate echilibrului instabil 
ln care c i se af l ă . Turnul es te atras foa rte len t 
către bază prin Inclinaţia Jui ln creşte re: miş

carea ele rotaţie datorată greutăţii , care acţ io

nează de la t n ă l~imc spre ce ntrul de gravitate, 
creşte cu deviaţia şi as tre i Inclinaţia sporeş te 

co ntinuu . 
în ca zul funda/ii/or pu/in profunde, c l ă

dirile pe piloţi slnt adesea expuse pe ricole lor 
prin putrezirea stl lpilor de lemn , sub funda
ţiile izola te, ce apar atunci ci nci apa frea tică 
coboară sub muchi a supe rioa ră a stllpilor. 
Pc l i n gă acest proces, o profunzime ins uficientă 
a sttlpilor ca şi o supralncă rca rc a piloţilor, 
ca urmare a numărului insuficient de stllpi, 
pot să ca uzeze unor aslfel de funda ţii. 

Capi to lul a l doilea (Ca 11 z e I e p ag 11 -

b e I or) rezu mă ca uze le ce produc stric1ici uni 
edificii lor : 

l . Supratncărcarea printr-o transformare 
ultc rioar<i a c l ăd iril or vechi sa u prin fisuri şi 

o transpoziţie a for\.e lor ; 
2. Cobori rea nivelu lui apei freatice, seca-

rea ridica tă a acestui nive l ; 
:-i. Putrezirea stl lpilor ele lemn; 
4. Influenţa exploa tăril or miniere; 
5. Zdruncim\rilc produse de traficul rutier, 

lucră ril e de şa ntier, ele maşi nil e clin vecin ă
tate şi cutremure le de pămlnt. 

După cc arată rolul pe ca re li au foraje le 
şi sondajele , pc baza date lor pe diferite s tra

turi de subso l in stabi lirea măsurilor de asa
na re , şi după ce face o c lasificare a sondaj e lor, 
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a utoru l prezintă tn capitolul a l treilea (Cer
e e l ă r i p e ş a n t i e r) a lt aspect, acela al 
pu ţ urilor indispensabile funda/ii/or p11fin pro
funde servi nd la obţinerea indica ţiilor asupra 
profunzimii şi genului (unda ţ: iilor acolo unde 
aceasta es te posibil ca şi la stabilirea nive lului 
apei frea tice de a cărei situare depinde oarecum 
aprecierea stă rii fundaţiilor. Pc de a ltă par te , 
nu'\surilc ta sări l o r au şi e le o oa recare impor
tanţ:ă ln acesl sens, ln condiţiil e ln ca re s-au 
putut obţine dale asupra istoricului tasării 

unui elifici u, ca ş i observarea lărgimii fisurilor 
cu a jutorul benzilor de gips pentru obţinerea 
de informaţii asupra dezagregării unui edi
ficiu e tc. 

Capito lul a l patrulea , intitulat Prob e 
ci c I a b o r a tor, se ocupă de stabilirea 
tipuril or de sol pe baza a na lizei gra nulometrice 
de laborator , a densităţii, a conţ. inulului tn 
a pă, a rez iste nţ ei, precum şi a a ltor proprie
tăţ i a le solului. Ca urmare a rezultate lor aces
tor probe, cunoscute şi verificate pe teren, sînt 
furni za te bazele pentru cercetarea concl i\.iilor 
de statică a solurilor de sub c lăd ire. 

Aces te ce rce tă ri de statică, a căror perti
nentă a na liză face obicclul capildului următor 
P r o b 1 c m e ci e s ta t i că a s o I u r i I o r, 
indică mijloacele cc vor fi utiliza te p entru 
asana rea operei a rhitectura le ş i cum se vor 
dimensiona noile părţ i a le funda ţiilor necesare . 

În posesia datelor sufi ciente, rezulta te clin 
ce rcetăril e de laborator , clin sondaje le efec
tua te pc şa ntier - ca re dau posibilita tea tra
versării tuturor straturilor solului - sa u clin 
s tabilirea re laţiilor tn lre proprie tăţ il e contu
rate ln laborato r pe ca le directă şi ace lea r eie
şite clin sondaj e, se poa te recurge la observa rea, 
inte rpretarea şi es tima rea tasărilor globale, 
importante pentru depis ta rea ca uze lor pagu
belor şi planificarea asană ril o r necesare . 

în cadrul aceluiaş i capitol autorul , pe baza 
exemple lor trase din prac ti că, estimează tasă rile 
pornindu-se de la lnceputul lucrărilor ele con
struc ţi e, pc baza modelului u rmă tor : 

1. Compararea cu edificiile vecine ca re n-a u 
fost influenţate. 

2. Nivelul pînzei freatice . 
3. Deformări a le stra turilor. 
4. Starea scă rilor sa u a i eşi rilor căt re su

prafaţ:a solului. 
în continuare, aces t cuprinzător capi tol 

analizează calculele privind cauzele pagubelor, 
precum ş i asana rea edificiilor deteriorate, au
torul făclncl considera ţii asupra lncărcării 
admise a solului fundaţiei, asupra tasărilor 
observate la clădiri analoage ş i situa te pe 
acelaşi teren, asupra deformărilor clastice a le 
edifici ilor ş i rupturii so lului prin alunecări, 
asupra ca lculului lmpingerii solului prin in
fluenţ a escavaţii lor ce produc deplasări peri
culoase la baza tălpii fundaţie i etc. 
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