
Casa Ver ncscu, rece nt restauratt~ 

Sarcin·~ fundamentală, în m omentul de faţă , es te res
p ctarea, prin aplicarea cu s tri cte ţe, a normelor Jcgale 
privi nd patrimoniul cultural. Calităţ ile lui ele uni cat, ele 
m~1rturi e directă a continuei deveniri , a capacilă ţ ii crea
toa1·c a poporului nostru, obligă înti·caga naţiun e la ve
gherea ş i co nser va.rea patrim oniului cultural naţi on al. 
Valoarea lu i is to ri că , arti.s ti că, arhitecturală şi mate
ricllă, part " :intrinsecă a av uţi .i întregului popor, va fi 
în C l'eş tc•re permanenlă . . De aceea se impun e ant renarea 
tutu ro r contemporanilor la opera de alcătuire şi de n pă
r<.1re u ace ' tor bun uri, de la tem eini ca populariza r a 
normat ivelor legale, uplicarca recomandărilo r C.C.E.S. 
privind conse1·varca, Ja î ncurajarea actului el e col ecţi o 
nare, atit p lini ele s tat cît ş i pe calea persoa ne1or fi
zice. 'ea m a i mare par te a ac tual i. av uţii el e patrim oniu 
cultural p rov in din ·o.lecţii datora te un o1· oameni nu 
numai compete nti clar şi buni patrioţ i . 

Se simte, to tuşi, n 'Vo.ia , în v iitor , a un ei colabo r~1ri 
mai eficiente şi luc l'a ti.ve între Sec \ ia ele arh i.tectu ră şi 
sistematizare, proiectare a municipiului ş i O.P .C.N. -
M.B. în cadrul că re i a să se adopte soluţii ş i m od ali tăţ i 
opt im e, comun , în problem el co nservării ş i valorifică
rii fondului ele monumente is tor ice şi de arhitectură , ast
fel încît O.P.C. N. - M.B. s~1 nu fi e consultat doar faculta
tiv sau în fin al, cu rol aproape de executor în materializa
rea deciziilor anterioare. 

Casa Vern escu, faţada clin Calea Vi ctoriei 

! n privinţa monumentelor, lucruri le se pun cu mai 
multă stringenţă acum cînd a u sporit enorm grija ş i 
preocuparea pentru aprofundarea cunoaşl rii istori i, a
cea tă carte de căpătî i ·1 naţiunii. 

S-au produs mari mutaţii demografice. Populaţia 

urbană a căpătat o importantă infuzie clin lumea rurală. 
Sîn t oameni stabiliţi pentru }'{rima oară în oraşele ţării, 
în dreptăţiţi şi obligaţ i să cunoască n oul lor loc clie trai, 
să-i şt i e valorile. O.P.C.N., muzeul, a l ţ i factori a u înda
torirea să participe la informarea con etă ţenilor, să con
tr ibuie la cultivarea sentimentului lor de dragoste de 
1x1tr ie, par tid ş i popor, de demnitate de a fi cc t~1ţean al 
Homân iei socialiste . 

Se impune un program special el e popularizare a mo
numente lor şi locurilor is torice, a pa trim oniului în ge
n ral. Ministerul Turismului ar trebui să fie mai mult 
antre nat pentru a lu a parte mai activă la popularizarea 
şi î ntreţin rea monumentelor . Va trebui , de pc acum, să 
gînc.lim asupra viitoarelor monumente ale mileniului III, 
opere ca re să ilus treze măreţele realizări ale zilelor 
noas tre. 

Dr. PANAIT I. PANAIT, 
directorul Muzeului de Istorie şi Artă al 

municipiului Bucureşti 

JUDEŢUL ARGEŞ, UNUL ~INTRE JUDEŢELS, CU O BOGATĂ ACTIVITATE 
îN DOMENIUL CONSERVARll ŞI RESTAURARll MONUMENTELOR 

Înainte ~e a menţiona realizările obţinute în co_n e~·
varea s1 restaurarea monumentelor de cultura dm 

judeţul Arg~ş. este nevoie, cred, să spun cîteva cuvinte 
despre zona căreia i se circumscriu aceste m onumente. 
Pentru că, dacă Argeşul a fost hărăzit de natură cu fru
muse ţi neasemuite, cumulînd pe teritoriul său toate for
mele de relief, dispuse ca un uriaş amfiteatru ce coboară 
de la nord spre sud, el este, în acelaşi timp, o vatră de 
etn.og·e neză românească, cu profunde rezonanţe în isto-
ria n oastră multimilenară. · 

Zona Argeşului a înregistrat faze timpurii ale an
tropogenezei, atestate de materialul litic aparţinînd cul
turii de prund descoperit pe văile rîurilor Argeş, Mo
zacu, Dîmbovnic, Neajlov. Intensa locuire a acestui spa
ţiu, în perioada de începuturi, este relevată prin nume
rosul inventar arheologic neolitic din aşezările de la 
Teiu, Popeşti, Surduleşti sau cel din epoca bronzului 
ele la Rîncăciov, Bucşăneşti, Stolnici, Zărneşti, Şerbă
neşti ş . a. 
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Continuitatea unor puternice comunităţi geto-dacice 
este dovedită, începînd din secolul al VI-lea î.e.n. ş i pînă 
la cucerirea romană, prin bogatele materiale arheologice 
d scoperite la Tigveni şi Cepari (pe Topolog), ·Hadovanu 
ş i Vîlcele (pe Argeş), Davideşti, Conţeşti şi Tiţeşti (pe 
Argeşel), Cetăţeni (pe Dîmboviţa), Rîncăciov, Hociu etc. 
Dintre aşezările geto-dacice de la sud de Carpaţi, cea 
el e la Cetăţeni, locuită fără întrerupere încă din secolul 
al III-lea î.e.n., marchează, alături de alte centre simi
la re de pe cuprinsul ţării, apogeul organizării politice a 
dacilor. 

In Argeş se găsesc şapte din cele 13 castre romane 
de pe limesul tr~nsalutan care păstrează mărturii ale 
perioadei de stăpînire romană în Dacia şi ale procesului 
de simbioză daco-romană . 

Tezaurele monetare de la Săpata şi Piteşti, cerami
ca de factură provincială romană din secolul al IV-lea 
e .n., descoperită la Vrăneşti ş.a. sînt dovezi peremptorii 
ale continuităţii populaţiei autohtone romanizate după 
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Casa Tolea clin Piteş ti, fragment clin ansam blul ele picturi mura le recuperat 
de sub straturi ele z u grăveli ultcri arc , de către propriciarul ca sei ( 1985) 

Fragment ele z id ă ri e mcclieval [t în pe ri metrul fost ei Cur ţ i Domneşti 
{descoperi t[1 c u pri le jul! ucrărilor ele sis te ma ti zare a zo nei ce ntral e a Piteş
t i lor, 1988) 

r etrager a <:1 urelia n ă, iar depozitul ele un elte agri ole, 
clescop~ rit în zona el e sud a j ttdcţulu i, la Dîrlogu , datî nd 
clin secolele lX-XI, atestă continuihtea un ei 1nd le tni
cm car impli că sta bilita te la aces t popor „de linibă ro
mană - după cum spunea savantul V·~s ile Pârvan -
da.r în hota.rele dacice şi cu suflet docic-aborigen, pînă 
în înclepărtoţii ei clescenclenţi de a.stă zi". 

Primele oe tăţi de scaun domnesc şi primul scaun 
mitropolitan s-au înt meiat î n această zonă în care s-a 
cîştigat şi marea bătălie pentru neatîrnare de la 1330, 
cînd oastea lui Basarab I Intemeietorul a zdrobit oastea 
trufaşului rege al Ungarie i. 

In răstimpuri1e de pace şi de linişte, voievozii r o
mâni au durat, în Argeş, bijuterii î n piatră: curţile dom
neşti de la Argeş, Cîmpulung şi Piteşti, ansamblurile feu
dale de la Cotmeana, Glavacioc şi Tutana, cetăţile Poie
nari şi Oratea-Podul Dîmboviţei. între acestea, cel mai 

„Poarta eroilor" ele la Regimentul 4 „Dorobanj'i Argeş" clin Piteşti, după 
resta ura re . 

vechi monument el amploare, r idicat în Ţara Românească 
Muntenia - Biserica Domnească de la Curtea de Argeş , 
conservă pictură originară din s colul al XIV-lea , ală
turi de capodopera arhitecturii medievale româneşti, cti
toria lui Neagoe Basarab, aureolată de mitul creaţ i ei prin. 
jertrn, clin nemuritoar ea ba ladă a m 'Ş terului Manole. în 
Cîm pulungul Argeşului îşi duce eternitatea, sub ciea 
m ai veche pia tră tombală voievodală conservată (1 364), un 
Basar ab ctitor de ţară - Nicolae Alexandru . 

Alături de monumentele voievodale, co nacele ele la 
Goleşti, Budeasa, Tigveni , culele de la Şuiei, Retevo
ieşti şi Racoviţa , monumentele de arhitectură popul<:i ră 
român esacă - biserici! de lemn din Cuca , Morăr şti, 
Dr·1gnnu, Jupîneşti, Bascov, Teleşti, Zorile, Broşteni, 
Gorganu - sînt, ca ş i casele, durate de meşterii ţărani 
din Argeş şi Muse 1, mar tori peste timp, car e ilustre·:tZă 
capacitatea creatoar e a oameniior aces tui pămînt. 

Sînt, apoi, monw11 entele rupestre ş i acele „hri soa
ve" săpate în piatră , ca re, pe lîngă caracterul lor docu
mentar , prezintă surwinză to '1re elemente decorative de 
tradiţi e românească , precum ş i numer oasele monumente 
ridicate în memoria eroi lor car s-au jertfit sub stea 
gul p atriei, dintre care se detaşează mausoleul ele pe 
muntele Matei aş şi P oarta Eroilor din Piteşti, ambele 
resta urate recent. 

în total, judeţul Argeş îşi înscrie în teza urul spiri
tualităţii n aţionale 745 de monumente i ' torice, de nrtă 
şi arhitectură . O zestre bogată, dar şi o mare r s
ponsabilitate din partea deţinătorilor de monumente, ca 
şi a O.J.P.C.N. în a le restaura şi conserva pentru noi 
şi pentru generaţiile viitoare. 

Cred că judeţul Argeş se numără printre judeţ le 
cu cea mai bogată activita te în domeniul conservării ş i 
res taurării monumentelor. Ar fi dificil să prezint, detn
lb t, întregul fond de monumente de cultură din Argeş, 
care au fost restam-ate în ultim a perioadă sau sînt în 
curs de restaurare. De acee·1, mă voi limita la relevarea 
principalelor obiective. 

Cel ma i v aloros obiectiv de arhitectură medievală 
ridicat în Ţara Românească şi conservat în form a origi
n ară - Biserica Domnească din cadrul Complexului feu
dal de la Curtea de Argeş, se află în atenţia noastră , a 
tuturor celor care ne preocupăm de conservarea pentru 
viitorime a martorilor civilizaţiei create de poporul ro
mân de-a lungul secolelor. De cîţi va ani, speci alişti ai 
Institututului de arte plastice „Nicolae Grigorescu" din 
Bucureşti, sub coordonarea cunoscutului pictor restau
r ator Dan Mohanu, efectuează, cu înalt profesionalism, 
operaţiunile de restaurare a straturilor succesive de pic
tură extrem de valoroase. Totodată, se procedează la 
consolidarea obiectivului. Pentru a se reda atmosfera 
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Biserica Mănăsti rii Tutana. 
Săpături pentru lucrările de 
consoli dare ( 1988) 

Monumentul le arhitectură 
medievală Drujeşti -
Curtea de Argeş, aspect de 
la şantierul de restaurare 
( 1988) 

. „ 
. y; 
I 

„ ... 
I 

de epocă a Curţii Domneşti, recent au început lucrările 
de refacere a turnului de intrare, situat pe latura estică 
a ansamblului arhitectural. Lucrările de conservare şi 
restaurare a ansamblului Bisericii Domneşti s-au bucurat 
de sprijinul nemijlocit al p, s. Calinic Argeşanu!. 

A fost definitivată restaurarea celei mai importante 
opere comemorative de război de pe teritoriul judeţului, 
Mausoleul Mateiaş, lucrările fiind coordonate direct de 
către organele de partid şi de stat ale judeţului Argeş 
şi ale oraşului Cîmpulung. 

14 

Conacul Budi şteni lor, după decaparea tencuielilor care a permis dete r
minarea fi surilor reale şi a moclificliril or, în timp, aduse construcţiei ( 1987) 

Turnul ele la complexul feudal „Negru Voclri" din Cîmpulung ( 1983) 

In urma restaurării, Mausoleul de la Mateiaş a de
venit, prin crearea unor noi spaţii destinate amenaF1rii 
unei expoziţii comemorative, un important complex is
toric şi artistic prin care se glorifică eroismul fă ră de 
seamăn al ostaşilor r omâni, un puternic centru de edu
caţie patriotică şi revoluţionară a oamenilor muncii. !n 
prezent, în cadrul complexului, se realizează o mare 
dioramă - cea mai mare din ţară - r eprezentînd o 
secvenţă din luptele duse pentru apărarea pămîntului 
străbun. 
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l\fausoleul Mateiaş (Valea Mare - Pravăţ), clupă restaurare. 

Mnnifestîndu -se aceeaşi su ·ţi nut~1 preocupare pentru 
soarta monw11entelor dedicate eroilor , municip <.1litatea 
Piteştilor a r estaurat Poarta eroilor clin Trivale, monu
m nt unic în ţară ca structură compoziţională printre 
operele comemorative de război. De asemenea, au
torită ţil e pitcşt ne au proc dat la reamp1asarea într-un 
c::i dru ambi ntal adecvat, a monumentelor eroilor clin 
cartierele Prundu şi Găvana, în ved -rea ·un ei valorifi
că ri opt ime sub raport educaţio1nl. Oficiul judeţean pen
tru patrimoniul cultural naţiona l , împreun-1 cu C ntrul 
militar judeţean şi cu organe1e locale, se preocupă con
stant de starea de onservare şi de restaurare a monu
mentelor şi cimitirelor eroilor din judeţ. 

Un obiectiv de larg interes btoric ş i turi 'ti c, s itunt 
în apropierea oraşului Cîrnpulung - castrul roman Ji
dava, c 1 mai important de pc limesul transalutan -
e ·te în plin proces de restaur::ire. A fost consolida tă tru ·
tu ra constru ţiilor constitutive ale castrului , ex istente sa u 
relevate prin cercetările arheologice efectuate, iar, în 
prezent, se restaurează ş i , parţial, se reface întreg ul zid 
de incintă de pe laturn sudică, inclusiv poarta de acces 
ş i turnurile de apărare . Intr-o clădire din incinta castru
lui a fost am enaja t Muzeul limesului transalutan, care 
vo deveni, potrivit proiectelor existente, Muzeul li me
sului roman din Rom~inia. 

Ample lu crări de restaurare au fost întreprinse .La 
cliidirile-monu ment care aparţin mu zeelor. 

De asemenea, O.J.P.C.N. Argeş, în colaborare cu 
deţinătorii de monumente, sub îndrumare;:i permanentă 
a Comitetului judeţean de cultură şi educnţie soci alis t~t , 
a acordat atenţia cuvenită restaurării, conservă rii şi valo
rificării unor clădiri reprezentative sub nport arhitectu·
ral, ca, de pildă, conacul Budiştenilor clin Budcasa, cas
telul Perdicari-Davila din Izvoru, casele djn Dobrogos
tea, Borleşti, comuna Merişani ş.a. 

Rezultate concludente s-au obţinut şi în direcţi a res
taurării şi conservării monumentelor cleziastice din zo
nă . Prin contribuţia financi a ră a Episcopiei Rînmicului 
şi Argeşului se află în curs de r estaurare mănăstirea Tu
tana (comuna Băiculeşti), ctitorită de domnitorul Mihnea 
Turcitu pe ruinele unui edificiu atribuit lui Mircea cel 
Mare şi al cărei ispravnic de lucrări a fost banul Mihai, 
viitorul domnitor Mihai Viteazul. 

Se restaurează, de asemenea, monumentele de la 
Drujeşti şi Flămînzeşti din oraşul Curtea de Argeş; s-a 
transferat, pe un amplasament favorabil, în incinta mă
năstirii Curtea de Argeş , cea mai frumoasă biserică de 
lemn din zona Argeşului, de la Drăganu, monument de
zafectat cultului şi în pericol de distrugere, datoritii u
nui atac masiv de Merulius lacrimans. 

O realizare deosebită în domeniu o consti tuie res
taurarea ansamblului feudal Negru Vodă din Cîmpu-

Cetatea P oicDari 

lung, în cadrul căruia s-a amenajat o expoziţie perma
nentă privind r olul şi locul aşezămîntttlui în istoria 
naţională. 

Oficiul judeţean pentru patrimoniul culturnl naţio
nal se preocupă consecvent, în colaborare cu deţinătorii 
de monumente, pentru restaurare şi atri buiren unor func
ţic;nalităţi adecvate obiectivelor aflate în stare avansa
tă de degradare, cum sînt: Pivniţele brincoveneşti din 
Valea Mare, Hanul Gabroveni şi Casa Brîncoveanu. din 
IT'unicipiul Piteşti, culele din Şuiei şi Retevoieşti, Casa 
Jurgulescu din Drăghlci ş.a. 

Din pă ate, obiective de valoare arhitectura1 2t nota
bilă au dispărut, deşi O.J.P.C.N. a atenţionat organele 
locale şi pe deţinători să întreprindă miisuri urgente pen
tru salvarea acestora. Este suficient să menţionăm cazul 
Conacului Belu din Popeşti sau casa slugerului Muşat din 
Ştefăneşti . 

Problema conservării, restaurării ş i valorifi cării mo
numentelor de cultură este o problemă compl exă, rezol
varea acesteia depinzînd de foart~ mulţi factori. 

In Argeş, datorită preo·~upftrii permanente a orga
neJor judeţene de partid şi de stat, datorită îndrumării 
competente vizînd corn;erva·ren pentru viitorime a unor 
nestemate ale a rhitecturii din zonă şi valorificarea cul
tural-educativă a acestora pentru generaţia actuală, s-au 
înregistrat rezultatele pe care le-am menţionat succint. 
Considerăm, însă, că, pentru accelerarea şi efectuarea 
de calitate a lucrărilor de restaurare a monumentelor, 
a r fi necesară constitutrea unor echipe de lucru specia
lizate în aceste operaţiuni, care să fiinţeze în cadrul mu
zeelor judeţene, deoarece o oarecare experienţă în &cest 
domeniu s-a acwnulat. 

Restaurarea monumentelor de cultură , de asemenea, 
ar trebui să fie facilitată prin urgentarea întocmirii şi 
avizării documentaţiilor, eliberării autorizaţiilor de con
strucţie şi a procurării materialelor necesare lucr[1rilor. 

Din experienţa noastră în acest domeniu, apreciem 
că se impune ca unii deţinători de monumente de cul
tură, precum şi unii factori de decizie, mai ales din rr:·e
diul rural, să se implice mai mult în acţiune:L de salva
re, conservare şi valorificare a bogatului tezaur arhitec
tural existent. 

Totodată, consider că trebuie să acţionţun cu mai 
multă fermitate în domeniul educaţiei, al conştientizării 
maselor în direcţia ocrotirii patrimoniului cultural naţio
nal - tezaur al culturii şi civilizaţiei româneşti, pe care 
avem obligaţia morală de a-l transmite îmbogăţit gene
raţiilor viitoare. 

Dr. RADU STANCU, 
directorul Muzeului Judeţean Argeş 
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APLICAREA PREVEDERILOR LEGALE, O CONDIŢIE ESENŢIALĂ îN DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
DE CONSERVARE-RESTAURARE A MONUMENTELOR 

În ultimii ani, activitatea de restaurare şi conserva
r e - cu accent special, în ceea ce priveşte judeţul 

Caras-Severin, fir este, asupra celui din urmă aspect -
se p~ate evidenţia 'şi prin cîteva obiective de pe terito
riul aces tui judeţ, reflectînd în mod corespunzător preo
cupările existente, la diferite niveluri locale, în raport cu 
actul de cultură, în gener al, şi cu domeniul respectiv, în 
special. Printre realizările notabile, în acest sens, consem
năm, mai întîi, restaurarea-conservarea a do1:1ă n:onu
m cnte de arhitectură : vechiul teatru din Oraviţa ş1 Ca
zarma grănicerilor din Caransebeş. Ambele edificii , de 
importanţă deosebită, din punct de vedere .cult':1ral şi 
artistic, sînt cuprinse în lista monumentelor istorice, ele 
artă şi arhitectură din judeţul Caraş-Severin. Din cauza 
stadiului avansat de degradare, dar şi a semnificaţiei lor 
pe planul culturii şi spiritualităţii româneşti bănăţene, 
monumentela respective s-au bucurat de o anumită aten
ţie şi prioritate. 

Restaurarea si conservarea clădirii vechiului teatru 
din Orav iţa s-au Încheiat, în linii m ari , între anii 1982 ş i 
1983. Edificiul, astfel r eparat şi r estaurat - at ît la in
t erior cît şi la exterior -, a fost d s tina t să adăpostească 
Expoziţia permanentă ele istorie a culturii din judeţul 
Caraş-Severin. Amenajarea noului sediu, cu un profil mu
zeistic specializat, avea ·şi are m enirea să răspundă unor 
necesităţi r eale spre a suplini, măcar parţial, absenţa, d •o
camdată, a expoziţiei de bază a Muzeului jude ţean de is
torie . 

Clădirea fostei cazarme a grănicerilor din Caran
sebeş, unde lucrările de r estaurare, reparaţie capitală şi 
conservare sînt în plină desfăşurare, va deveni, într-un 
viitor apropiat, sediul secţiei de etnografie şi istorie lo
cală a Muzeului judeţean. 

Subliniem că lucrările au fost iniţiate exclusiv cu 
fonduri şi mijloace locale, execuţia lor fiind urmărită, pe 
baza unor proiecte avizate şi a indicaţiilor primite, la 
faţa locului , din partea specialiştilor C.C.E.S. - Direcţia 
economică şi a patrimoniului cultural naţional. Fireşte, 
o preocupare primordială a fost aceea a respectării, cu 
rigurozita te, a aspectului orginar al monumentelor . 

Alte in tervenţii, lucrări de reparaţii curente ş i de 
întreţine re, s-au înregistrat la cîteva clădiri ce fac parte 
din reze rvatia de arhitectură de la Băile Herculan e în 
sectorul dintre P odul Roşu-Piaţa Hercule (construcţii din 
sec. XVIII-XIX). Asemenea intervenţii de reparare şi 
întrctinere a fataclelor s-au efectuat si la unele clădiri
mom~men t clin ~entrul istoric al oraş~lui Caransebeş. i n 
legătură cu centrul din Caransebeş, se impune să relevăm 
eforturile ce se fac, în prezent, de către muzeul din loca
litate, cu sprijinul conducerii orăşeneşti de partid şi de 
stat, p entru conservarea „în situ", amenajarea muzeis
tică şi valorificarea turistică a vestigiilor unui valoros 
monument ele arhitectură medievală (databil în sec. XIII
XIV), scos la lumină, relativ recent, prin demolările oca
zionate de m odernizarea vechiului centru. 

Un capitol, oarecum aparte, îl constituie lucrările de 
conservare si. r estaurare a unor monumente de arhitec
tură medi evală din localităţil - Berzasca, Fîrliug, Cruşovăţ 
(com. Corn ea), Domaşn ea şi din oraşul Caransebeş (bise
rica Sf. Gheorghe). in toate cazurile amintite m ai sus, in:
terventiile re · taurărilor au vizat, mai ales, pictura djn 
intcrio~·ul bisericilor (pr naos, n ao · sau altar) şi de pe 
iconostasele acestora. Lucrăril de rest 8urare au fos t asi
gurat e, în bune condiţii, prin activita tea unor artişti plas
tici autor iza ~i şi cu fondurile Mitropoliei Banatului şi ale 
paroh iilor ortodoxe r esp ect ive. 

Reparaţii curente, la zidăria exterioară sau la aco
peri ş, au fost executate la bisericile-monumente de arhi
tectură din localităţile Fîrliug, Obreja, Cîrnecea şi Tic
vaniu Mic (ultimele aparţinătoare comunei Ticvaniu Mare). 
O lucrare interesantă şi oportună, pe care dorim s-o a-
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mintim, a fost, de asemenea, restaurarea picturii interi
oare şi a iconostasului bisericii din Măru (comuna Zăvoi) , 
operă a pictorilor bănăţeni Gheorghe şi Co1 neliu Baba. 
Lăcaşul de cult r espectiv a fost, în acelaş i timp, propus 
spre a fi inclus în Lista m onumentelor pentru judeţul 
Caraş-Severin. 

in final, dorim să consemnăm că, în aceeaşi perioadă 
de timp, a fost acordată o atenţie deosebită consolid:1rii şi 
conservării „în situ" a vestigiilor unor m onumente isto
rice din epocile romană şi evul m ediu. Cercetările arheo
logice şi săpăturile de salvare de pe teritoriul judeţului 
Caraş-Severin au dus la identificarea şi dezvelirea vesti
giilor aparţinînd unor construcţii militare sau civile ro
mane, dintre care menţionăm : ferma romană de la Gor
nca, edificiile administrative aparţinînd unei aşezări de 
m ineri din aceeaşi perioadă de Ja Moldova Nouă, staţia 
de poştă de tip „mansio" de la Brebu, castrul ş i diferitele 
construcţii cu caracter civil de la Tibiscum (Jupa-Caran
sebeş). Aproape concom itent, primele săpături de arheo
logi e fe udală î ntreprinse în sudul Banatului au scos la 
lu min ;;1 complexu l ele arhitectură feudală de la llidia-0-
bliţa, format din co n strucţii aparţinînd uneia dintre cele 
m ai vechi reşedinţe cneziale romfmeşti. Din acest com
plex, pînă în prezent, au fost consolidate şi conservate 
„în si,tu" trei obiective : o locu inţă cu două încăperi, o 
biserică cu plan circular, de tipul „rotondă", şi un castel 
cu formă dreptunghiulară, de mari dim ensiuni, compus 
din cinci încăperi. In aceeaşi .localitate, Ilidia, pe dealul 
Cetate, ·m fos t dezvelite ruinele unei biserici-sală, forti
ficată cu şanţ, val de pămînt şi palisadă. Şi acest com
plex, datat, ca şi cel de la Obliţa , în sec. XII- XV, a 
fost consolidat ş i conservat „in situ", ambele intrînd ast
fel în circuitul cultural-turistic al ţării. 

Vestigiile unui alt monum ent de arhitectură feudală, 
biserica-sală de la Reşiţa (sec. XIV-XVI), au fost con
servate pe dealul „Ogăşele" din zona Mor oasa, constituind 
cea mai veche dovadă a ex i stenţe i unei aşezări autoh
tone pe vatra municipiului, cu mult înainte de naşterea 
şi dezvoltar ea m arelui centru al industriei metalurgice 
româneşti . 

Deşi r edus numeric şi lipsit practic de aportul unui 
personal de specialitat în domeniul monumentelor isto
r ice (arhitect, conductor arhitect sau inginer construc
tor), Oficiul judeţean al patrimoniului caută să r ezolve 
pr oblemele apărute în acest dom eniu, suplinînd caren
ţele statului d funcţiuni, prin activitatea celorlaţi m embri 

11idia-Obl iţa. :Rcconsiihiirea, conso li da rea şi conservarea fundaţiilor 
unui l ocn i nţc [ 11cla lc tim pnrii , apar ţi r tlnd reşedinţei cneziale (sec. XIJ). 
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