
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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ai O.J.P.C.N„ îndeo cbi a speciali ·tului pentru istoria ar
telor, a conservatorului general şi muzeografului înca
drat pentru etnografie-artă şi arhitectură populară. I n 
situaţia existentă, fir - şte, cu toate rezerv le c se im
pun, s-a urmărit implicarea permanentă a Oficiului ju
deţean p ntru patrimoniul culturnl naţional în activi-
1'1te<. d o rotire ·1 n-.onumentelor istori e, la nivelul în 
tregului judeţ. 

Cu scopul actualiz~trii şi rea li zării -viden ţei clare 
.,i compl te a obiectivelor din lista monument lor isto
ric' a fost cfe tuat un program el d plasări pe teren, 
orientat sistematic spre cuprinderea tuturor zonelor geo
grafice, acţiune care s-a desfăşurat pe mai mulţi ani. 

Dobîndi.rea un i bune cun aşteri a situaţi ei fi ecă rui 
momrn1 ent, în part , a p rrni s O.J.P .. N. Cara;;-S .v rin s;'.'t 
ses izeze, la timp, deţinătorilor de monument modifică
rile intcrv nite în starea d conservare a acestora, c -
municînd, cînd situaţia o impunea, măsurile cc trebuie 
aplicate, în baza preved rilor legale, pentru r parar a , 
întretinerca sau r staurarca m onumentelor afectate sau 
d 'tcriorate. Urm'irind oportunitat -a interv nţiilor, ur
gentarea şi sporirea eficienţei lucrărilor de conservare
restaurare , s pec inJi ~tii Ofi c: i liui jud eţean s-nu im pl icat ~ i 
sub diferite alte forme cum ar fi: 

- annli zn doc um ntaţi ilor tehni ce lu faţa locului ') i 
m·izarea propunerilor p entru r estaurar n, reparar a sau 
în treţinerea monumentelor vizate ; 

- păstrarea evidenţei curente şi c.11·rn[1rirca perio
dică a desfăşurării lucrărilor r espective în teren, de fapt, 
a modului r csp ctării condiţiilor şi r e ornandărilor la-

llidia-Ct tnk . .-\ spcrl di 11 ti 1npul co n su licl ării ~ i CO ll S(' rvi'irii vcsti g_i ilor 
bi sericii -salr1, incon juraHt cu fLr1ifi caj ic din şant, va l .;i rali sad ă (,cl C. X l ll ) 

]'vl c.Jdova 'l\ouiL - „Ogaşul Dtii cş ul ui ''. Vcci r rc par!ial ă clin aşezarea roma11(L 
de miniC'ri (·1csti gii - S(C . J I - IV a le n11<:i co ns lruc !:ii consoli date ~ i con-

senair). · 

borate d specialiştii C.C.E.S. - Direcţia econom ică şi 
~1 patr.imoniului cu ltura l n <:tţion a l , cu ornz i•1 aprobări i do
cumentaţiilor; 

- participar -a la recepţia finală a lucrărilor el e r cs
lu ururc-c nscr var . 

Pe de altă parte este cazul să subliniem, aic i, r ep
t ivitatea şi sprijinul, aportul unora dintr deţină torii de 
monum nt în activitat a d ocrotir - a p atrimoniului. 
Astfe l, î ncl e plinirei:I fun c ţii I r ·p cific , a ~ a t cinil or , e de
curg din Ic, eforturil e ;; i prcoc: upăril c spcc i u li ş ti1 or 
O.J.P.C.N. au găsit un c u lnrg h co n · iliil popula r 
cw·1 şen('Şti ci la Oravi ţa, Caransebeş ;;i lVJold ova N ou[t ~au 
la consilii! populare ale unor comune ca : Ciclova Ro
mân~1 , Sicheviţa şi Brebu. M nţionăm , ele as menea, m o
dul direct în care s-au implicat conduc rea Consiliului 
popular orăş nesc Băile Herculane şi Intr prindcr a Bal
n ară şi d Tur.i m, în activitatea de întreţinere şi con
servare a imobilelor-monumente de arhitectură, car 
conferă o notă specifică, ele originalitat şi distin ţi , de 
farmec ş i am bianţă arhai [1, r numite i staţiuni el e pe 
malurile Ccrnei. 

Pra ·t ic, impli cilr a organismelor 111<1i sus e num erat 
s-a concretizat prin: preocuparea pentru întocmirea, cu 
maximum de urgenţ[1, a proiectelor şi devizelor ele lu
cră ri; grij ·i p ntru obţin erea ~i clirijar a rnijl oac lor m a
teriale şi băn e.; ti n ec sare as ;gur[1rii bazei t hnico-ma
terial e incli spc n a bil ; şi, în sfîrşit, as igurnP a xccuh1n
tului lu crărilor, angajar a , în egală măsur -1, a per sonalulu i 
zid ari, zugravi ele. ), excc uLar u unor lucrări ele r st<:1u
ratori) , ca şi a lu cră toril or cu înaltă califi ar (dulgheri, 
zidari, zugravi t e. ), xecutar a uno1· lu crări el r s tau
rare- ons rvar , a mple, co mp] xc .:i de marc r·hpunder . 

U n minus regr tabil. în dom eniul acti vit ·1 ţii res
taurării şi conservării monum ntelor din jud eţu l Caraş
Scverin, ce se impune a-l aminti, aici, şi, care, din pă
cat , creează o serie de neajunsuri, îl constituie irnposibi
l itatca . ta bilirii une i olaborări p ' rm<:11.10ntc, pricipial 
în int r sul ocrotirii monum ntclor, cu Secţia judeţeană 
de arhitectură şi sistemati zare ca re, pe lîngă posibHita
tea dirijării unor fonduri speciale, dispune ş i de un sec
tor pentru monum nte istorice, c 1 p r sonal d sp iali
ta tc core punzător, situ aţi ele car e, oricum, din motive 
obi ecti ve', nu disp un O„J.P.C.N. Or, limitarea preo ·u pc1-
rilor existente la niv lul acestui organism judeţ a n nu
mai la solicitarea unor liste de m onumente, sau a unor 
situ aţii r eferitoare l a evide nţa ace tora, întocmită ex
clusiv d O.J. E .. N„ făr[1 implicarea lui frctivă în activi 
tatea practică de restaurare şi conservare a monum en
telor, nu poate servi cau z i p1iorita l' a ocrotirii acestu i 
valoros patrimoniu supus er oziunii timpului şi degradă
rilor.de t ot f lul. 

Conscrvar a ş i amenajarea un or cdifi ci i-monc.1111 cnt, 
aşa c um ară tam anterior , au av ut ca :cop atribuirea 
un i d stinaţii s peciale, fi elev nind sediul unor in sti
tuţii muzca·le, fi e adă postind expoziţii perm an ntc ele un 
profil sau altul, fără îndoial~1 au t nticc a t de cultur~l, 
cu puternic valenţe in structiv-cdu ativc ş i patrioti c, 
patrimoniul cultural al jud ţului r pr z ntînd te m iul 
şi suportul materiai al într gii a ctivităţi muz ale, baza 
d zvoltării, diversifi ·ă rii şi eficienţei funcţi ei cultural-
clu ativc a in stituţi i. 

Practic, în domeniul valorific5rii omplexc a patri
moniului cultural, în general, ca şi al celL1i mu zeis tic, 
în special, au existat numeroase preocupări, fiind abor
date o varietate de căi şi forme sp cifice de acţiu n . Din
tre acestea, dorim să menţionăm, aici, în primul rîncl, 
eîteva expoziţii tematice, temporar sau itinerante, care 
consid răm că au purtat un m saj d osebit şi s-au bucu
rat de interesul vizitatorilor, avînd un ecou pe măsura 
aşteptărilor: 1) Arheologie în imar;ini: cercetarea şi con
. ervarea monumentelor clin epocile romană şi evul m e_ 
cliu - expoziţie fotodocumentară itinerantă; 2) Valori
ficarea monum,entelor istol"ice şi ele arhitectură în cir
cuitul turistic - expoziţie itinerantă; 3) Valori de artă 
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plostică în colecţii particulare clin jucleţul Caraş-Seve
rin - expoz iţie temporară cu valori origi.n ale în evidenţa 
O.J .P .C.N.; 4) Valori clin tezaurul arheologic al Clisurii du
nărene - expozi ţie tem. para ră cu expon ate orig inale pro
veni te din ce rce tăril e •1rh eologice efe ctu ate în Valea Du
nări i ; 5) J\IIinerilul şi m etaluroia, străvechi ocupoţii ele 
bază ole ro niânifor clin jucleţul Cc1mş-Severin - ex pozi
ţie temporară, fotodocumenta ră ş i cu expona te originale 
tridim ens ional ; 6) Valori ale 1x ttrinwniului culturc1l na
ţional clin sucl-v stul Roniâniei - expoz iţie tempo rară 
foto docu 111 ntarc"t; 7) V a.lori biblia fil e care au circiLlCt t în 
sec. XVJfl- X IX pe teritoriul Caraş-Severinului - ex
poz iţie temporar „'i. de carte v he românească .) alte ti
părituri; 8) Monumente m emoriale clin jucleţul Caraş-Se
verin - expoziţie fotodocumen tet r~1 itinerantă ; 9) Zestrea 
minerală a munţilor Banatului - expoziţie temporară cu 
valori mineralogice din col ecţia Muzeului judeţ an de 
istori e şi din colecţii particula re etc. 

P e lîngă activitatea xpoziţională prezentată s lecti v 
mai s us, din mulţimea celorlalt fo rm e prin care se rea l.i
zează o permanentă valorificare ştiin ţifică şi instru tiv
edu celt i v ă a patrimoniului cultural exist ent în judeţ , n e 
oprim doar la em net larea colocviilor tematice 1anuale ca re 
se desfăşoară s iste rnati la Oraviţa , Moldova Nou~1 ş i 
Bocşa. 

La Oravi ţa, în fiecar e an, u înce pere din se ptembri e 
1982, v h iul teat ru, devenit sediul Expoziţiei permanente 
el ' istor ie a cultmii ca şi al manifestă rilor s pec ifi ce, găz
duieşte u n int r esc:t nt olocviu care, su b genericul Pagini 
ele cultură roniâneoscă, val o rifi că, ş i pe plan ştiinţifi c, 
zes trea cu lturaLl din ·ele mai reprezenta tive zone geo
grafice ş i culturale a le judeţult:.ti : Valea Ca r •1 ş ului, Valea 
Alrnăjului , Val u Bîrzavei, Valea Cer n.e i, zo na Tirniş
Bistrn ş . a. 

La Moldova Nou~t, anual, se desff1 şoară un sim pozion 
cu participa re judeţea n ă şi interjudeţeană, ·ub ge nericul 
Milenii ele istorie î n V ol ea Dunării, prilej ele va lorificare 
a ce rcetării bogatului pa trimoniu istorico-arheologic din 
întreaga zonă. 

Din doi în doi a ni, la Bocşa, în s trînsă colnborare cu 
întrepri nde ril m iniere şi m eblurgi e clin însemnatul 
centru indu ·trial, se organizează o dezbatere u larg~1 par
ticipare d s pec ialitate pe tem a ev idenţei, ce rcetării ş i 
valorificării patrim oniului de istorie tehnică, s pecific şi 
deosebit de bine reprezen ta t, în ac st judeţ din s ud
vestul R omâniei. 

Credem că o contribuţie, e nu trebui e om1sa, în 
activitatea de va lorifica re a patrimoniului cultural ş i de 
cunoaştere a stadiului acestei valorifică ri la nivelul în
treg ului teritoriu din sud-vestul ţării , o aduc dezbaterile 
i nterjudeţene anuale, iniţiate de M uze ul din Reşiţa S,i 
orga nizate prin cele trei s cţii ale acestuia, potrivit pro
filului p care-l reprezintă fiecare : istorie veche 1Ş i a rl1eo
logie, i torie modernă şi contemporană, p·~trim oniul cul
tural naţional şi rezervaţiile naturale. La temeinicele ana
lize şi discuţii - completate prin expoziţii tem atice, cu 
un caract er extrem de specializat - îşi aduc aportul spe
ciali ştii de la toate muzeele şi oficiile judeţene înveci
n ate: Arad, Hunedoara, Mehedinţi, Timiş, ca şi alţi s pe
cialişti-invitaţi din partea institutelor Academie i R.S.R. 
şi din învăţămîntul superior, care se preocupă de cer ce
t area zonei geografice avU1te, aici , în vedere. 

In sfîrşit, o ultim ă modalita te de valorificare, pe care 
dorim s-o evidenţiem - fireşte, fără a epuiza formele 
specifice şi numeroase din acest domep.iu - este activi
tatea editorială , ca re populari zeaz.ă , pline în valoare m ai 
bine, Fi.murind diferite aspecte şi probleme, introducîncl 
î n circuitul ştiinţific şi cultural naţional valori .deosebite, 
investiga ţii istorico-arheologice şi descoperiri recente, mo
numente istorice, d artă şi arhitectură din toate epocile, 
reprezentînd patrimoniul real şi chiar virtual din judeţ . 

P ornind de la importanţa şi interesul naţional pe 
care, în epoca contemporană, le prezintă problema tica 
ocrotirii şi valorificării monumentelor, considerăm foarte 
util ca, la nivelul ţării, să revină o practică permanentă 
dezbaterea anuală zonală a situaţiei monumentelor is-

18 

Moldova Nouă - „Ogaşul Dăie şului ", fun daj:iilc unei cons trncţii admi-
11i s lra live din a CC'aş i aş zare . 

Brebu-Valea Ma tului . Aspc t di n timp ul execulitrii lucrărilor le cerce tare 
şi conservare a fundaţiil or un ei const rncţi i romane de tip „ma nsio" 

Gornea-Căuniţa de Sus. F rmă romană (sec . 11 - IV) . 

torice, de artă ş i arhitectură , cu privire la eventualele 
urgenţe apărute şi stadiul lucrărilor în resta urarea şi 
conservarea acestora , asigurarea bazei tehnico-materiale 
a acestei activităţi, cu privire la urse ş i perspective de 
finanţare. 

Considerăm că dezbater ea zonală anuală - inclu
zînd 6- 7 judeţe din fiecare zonă geografică - a acestor 
probleme trebuie să se desfi'.!,şoare sub conducerea C.C.E.S., 
în strînsă colaborare cu secţiile de propagandă ale comi-
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tetelor j udeţene de pa rt id . La dezbaterile zonale ar fi 
nece. a r să participe efectiv preşedi nţ i i C.J .C.E.S. ş i in 
stru cto rii pentru mu zee, conducerile muze lor judeţene, 
coord ona torii O.J.P.C.N. ş i specialiştii ele resort din cu
drul ofi ciilor, conducerea Secţie i judeţene de arhitectudl 
ş i sistematizare, tehni că şi de investiţii , de ase menea, ar
hitecţi ş i proi ecta nţi din pri rtea institutelor judeţene de 
proiectare. P e baza prezentării t1nor dări de seamă cu 
probleme-tip ş i a un or referate tehni ce, timp de mini.
mum două zile, se pot analiza con ret, cu această ocazie, 
situaţiile fiecărui judeţ , în pa rte , realizîndu-se, în t oa te 
domeniile activit~1ţii de ocrotir e a monum entelor, cunoaş
te rea exacU1 a stăr i i edif iciilor şi un util schimb de ex
peri enţă . 

Con luziile acestor dezb ateri trebu ie să cu prindă 
aprecier i asupra activităţii desg1şurate , m ăs uri obliga
torii, pentru viitor, r fe~·itoarc la orga niza rea as i stenţe i 

de specialita te , la asigurarea bazei tehni o-materiale şi 
valorificarea turi sti că a monum ntelor, în ondiţiil - auto
f i nanţării in stituţiilo r muzerile. 

în vederea cre''\ rii un or pos ibi l ităţi r ri le, pentru a se 
interveni oportun, în cazul a pariţi ei cu caracter de ur
genţă a unor lucdu·i de în tre ţinere, repan.1 ţii sau conser
vare a monumentelor, credem că este nece ar un demers 
la n iv lu l forurilor centrale competente pentru a se 
hotărî crearea unui fond special cu aceasF\ destin·~ ţi e re
prezentînd o cotă parte, eventual ele 25-300/o, clin contri
buţia bănea ·că anu ·~ lă a cetăţenilor . 

ILIE UZUM, 
direc toru I Muzeul u i Ju d e ţean 

Car a ş- Severin 

CUNOAŞTEREA PATRIMONIULUI ARHITECTURAL-ISTORIC, O NECESITATE A OMULUI MODERN 

A ctivita~~a ?e si s:cmatiza~~ a ter~to~·iul~i ş~ ~ocali~ăţ~~ 
lor ţăru, dm ce m ce ma t mtensa ş1 cxtmsa m ult1m11 

ani, presupune mod larea cadrului în care „vieţuiesc" 
monumentel noastre. Totodată , cerinţele vieţii moderne 
impun adaptarea p rmanentă a patrimoniului arhit~ctu.
ral la confortul funcţional şi san itar superior fazelor an
terioare din cvolutia acestu ia. Aceste două importante 
acti vităti co ntemp01'.ane rid i că permanent problema ocro
tirii si '.yalorificării patrim oniului cultural naţional, con
tribui.c, în ac laşi timp, la îmbogăţirea avuţiei naţionale 
prin valoar a vestigiilor rezultate în urma cercetărilo r 
a rh eolog ice de eliberare a amplasamentelor, pe de o parte, 
si d salvare a obiectivelor cu încărcătură istor i că , pe de 
~ltă parte. In ultima per i oadă , în municipiul şi judeţul 
Cluj s-au întreprins m a i mult cer tă ri de obiective a r
heolog ic , corelate cu proiecte ele inv s tiţii, al căror a m
plasam ntc purtau informaţ ii d spre civilizaţii străvc hi. 
Aşa d pildă, o operaţiune de sistematizare, cc urm a să 
înlocui ască un fond constru it fără valoare, a fost revi
zuită, în fază de proiectare, pentru includerea, în viitoa
rea compoziţie urbană, a unei rezervaţii arheologice, 
afla tă în vecinătatea colţului sud-estic al centrului is
toric cl ujea n. Este vorba de scoater a la lum ină şi pun -
rea în circuit public a celei m a i mari necr opole romane 
~i postromane. Cercetarea arheologică, în curs de desfă
şurare, a pus în evidenţă peste 100 morminte de inhuma-

Cluj-Napoca, Piaţa Libcrtăj"ii, înaintea înc0pe rii J ucrăril or de consolidare; 
se va turnări pri ma d schidcrc duprL arcada oarbă 

ţie, adăpostite în sarcofage de piatră, drămidă sa u d că
rămidă şi ţigle. Multe din mormintele datînd din perioada 
po. ta urelia n"t r cutili z_a u fragm nt liti e din m onum ente 
romane civil sau funerare. In paralel cu proiect le blocu
rilor de locuinţ , ce vor mobila zona, se elaborează şi 
proiectul pentru această rezervaţie , lucrare unicat pen
tru arhitecţii clujeni. 

Asemenea lucră ri de salvare s-au mai într -prins în 
oraş, pe străzile Cuza Vodă, Baba Novac, în zona Calva
ria te. , toate dcmonstrînd continu itatea de locuir a aces
tor m eleaguri printr-un important material ceramic, prin 
piese de metal, monede, podoabe. In judeţ , lucrări simi
lare de salvare s-au întreprins, în ultima vreme, în Cheile 
Turenilor (cu acţiune pluridisciplinară avînd şi scopul 
protejării rezervaţiei naturale), la Apahida, Baciu ş.a . 

O altă lucrare în curs de elaborare es te studiul pri
vind salva rea şi conservarea mater ialelor arheologice din 
aşezările istorice afla te în zona Someşului, sectorul Dej
Vad, zonă cuprinsă în cadrul lucrărilor unor hidroc en
trale. Studiul va da posibilitatea cercetării a aproxima
tiv 50 situri arheologi , ·dar şi coi1s rvări i şi p uner ii în 
ci rcuitul public a unor aş zări importante cum înt cas
trul, aş zarea şi drumul roman de la Căşeiu. 

Continuă în Cluj-Napoca acţiunea d împrospătare 

a cromaticii fa ţadelor din cen trul istoric. 
Lucrări de restaurare d sfăşuratc în jud eţ, în ultima 

C.Ii:j-Napoca, Pi aţa Libertăţii - ac0caşi clcschidcrc, în iimp11l int crvcn
ţ 1 c1 ele consolidare (1988); a S> urmări ncua formă a arcului 
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