
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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Di sl' ri ca „ f. N i olac.:" d i1 1 Tiol t iur. Faţada ele v esi (1 977) 

peri oad ă, a u sal vat, chiar, m onumente a căror degradare 
avan sa tă le pericl ita existenţa . La Tioltiur (co rn . Corneşti) , 
în vecinăb tea Luj rdiului, unde se află ctitoria lui M iha i 
Viteazul , o biserică ele lemn de Ja 1800, într-o avan ată 
s ta r ' d d gradar (vezi fo to), a fost r ad u să în tr-o bună 
star de vizi tar (vezi foto). La Gh rla, lu crările d r st au
rare a u ne i fru moa e clădiri civile baroce din str. Mihai 
Viteazul nr. 6, apro piindu-se de final, vor da posibilita
tea publicu lui :ă-şi regăs as ă , într-un spaţiu a me naj a t 
s p ci<ll , col ecţ i ile muzeulu i · orăşenes ; r u ş it C:-1 sin1bi ză 
în tre arhitectura d valoare şi funcţiunea muzea lă , aceas tă 
r0a liza re e: te ş i un irt•portant factor de educaţie ş i instru -
ţie a p ubl icului , în sens ul înţel ' gerii tr ecutului nostr u ş i 
ocrotir ii rn[1rturi il r lui. 

Des igu r, exper i enţele în pr otejarea patrim oniulu i de 
'1rhi tectur i:1 ·î nt ma i num eroase . Nu totdeaun a , în ·ă, ele 
se ridică la nivelul impus azi de conservarea şti inţi fică . 
Un exemp lu aş dori să-l prezint, cu intenţi a susţinerii 
unei o bservaţii mai vechi, aceea a li psei cadrelor cu expe
rien ţă î n conse rvarea-rest aurarea monumentelor, atît în 
proiectare ît ş i în execuţi e . Es te vorba de un imobil afla t 
în piaţa centrală u municipiului. Cluj-Napoca (Pia ţa Li
bertă ţii nr. 10), ce urm ează a primi o nouă destina ţi e re
pr ezentativ;;\ : sediul O.J.T., CLL toate funcţ ii 1e anexe, 
necesare unei organi ză ri moderne. Clădirea se afl C:-1 în 
stare proastă (<wi pa nordică ) , accentua tă prin ru per a 
unui stîlp de că răm i.d ~1 la parterul foişorului s pre curte 
(vez i fo to). Un n efericit proiect de consoli dare ( o ndiţiile 
impuse de avizul C.C.E.S. neres1xctîndu-s·e ) şi o execuţi e, 
în consecinţă , a u modifica t toa te ·al i tă ţile ca re stătu eră 
la baza în ·crieri i clădirii în rîndul mo num entelor . Struc
tura vech , c pornea din se olul al XVI-lca, cu modifi
c'=tr i şi a mplifi că ri de valoare în secolul al XVIII-lea , şi o 
a doua serie de extinderi din secolul al XlX-lea, a fost 
ascu nsă de soluţiile moderne de consolidare, modificîn
du-se şi caract rul specific b e: roc al arhitecturii c urţii 
(vezi foto). 

Consider că este necesar să se introducă în toate in
stituţiile de învă ţămînt superi or, de profil, din ţa ră .un 
curs privind evoluţi a construcţiilor , a stilurilor , a t ehni
cilor de execuţie, m odul în care se face ex pertizarea 
unei clădiri, citirea structurii cu toa tă istoria ei. De ase
menea, cursul ar trebui să cuprindă " instrucţiuni asupra 
t ehnicilor şi tehnologiilor, a m a terialelor de consolidare 
compatibile cu structura clădirilor civile şi industriale-. 
Căci, faza actuală , de realizare a unor investiţii m ajore 
în diferite domenii, trebuie urmată de o fază d - întreţi

nere şi con servare a fondului construit, fiind nevoie de o 
pregătire specială . 

Oficiul judeţean al patrimoniului cultural naţional 
Cluj desfăşoară o activitat e complexă în vederea ocroti-
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ri i monum entelor trecutului . Relaţia strîns\ perma n e ntă, 
cu orga nele municipale ş i judeţen e de sistemati zare per
rn ite co relarea m ajori tă ţii ac ţi un il or pentru reuş i ta aces
tora. Menţionam anteri or numero·~se l e Ş<t nti ere arheolo
'~ i ce de salvare, ce se on ·tituie, în .:icelaşi timp, într-o 
modalitate fructuoa:ă de î mbogăţire a JJ Rtr imoniului. S-au 
fil cut, de aseme nea, colabod1ri în vedereu ocrot irii monu
m entelor naturii de pe rc:t za judeţului , pr in cerce tăr i plu
ri d isc iplinare (în Cheile T'uren ilor), asi stenţă de speciali
tate, born·-n-i ale rezervaţiilo r naturale (Cheil e Turzii) . 
A:istenţ'J. de specialita te privind ocrotirea ş i punereG în 
valoa re ·1 monumentelor ş i ansamblurilor de arhitectură 

este acord a tă mer eu de c'Hre oficiu în proiectc! re şi exe
cuţ i e: întocmirea documentelor în sp iritul Decretului 
Consiliului de Stat nr. 120/1981 pentru zonele în tran. -
formare, pr ezenta r a inform aţii lor asupra evo l uţ i ei unui 
edi ficlu ·au ansa mblu , a valorii sale arti st ic sa u docu
mentare, a l eg islaţiei ca re ocroteşte patrimon iul nrhitec-

Dist' ri ca di n Tioltiur ( 1977) 

tu rn l, a normelor de c0nservare-restaurare. Acţiunile ajung 
pînă la nivelul detaliu1ui de exec uţie, şi alege rea m ate
ri alelor ca şi a t ehnologiilor compatibile con ervă rii. Ca
tegorii variate de deţinători oliciti'.i colabor area oficiului 
nostru pentru intervenţii la diverse monumente civile, 
r eligioase, militar e. 

Anual ·e întocmeşte planul de intervenţii pentru clă
dirile monument din reţeaua Comitetului de cultură şi 
educaţi e socialistă. 

Monumentele n oastr au fost deseori înzestrate cu 
u n decor sculptat, a cărui conservare r.idi că, uneo ri, pro
bleme deos bite fie din pricina m aterialului 1din care a 
fost realiza t , fie din pricina accesibilităţii. Eforturile con
jugate ale diverşilor speciali şti au reuşit însă să învingă 
dificultăţile şi să redea publicului importante valori de 
pntrimoniu, asigurîndu-le şi prelungindu-le viaţa. Un 
exemplu recent este cel al celor două grupuri sculpturale 
ce încununează turnurile nordice ale Teatrului Naţional 
din Cluj-Na poca (Piaţa Victoriei). Realizate la început de 
secol, într-un alia j special, grupurile alegorice au fost 
afectate de trecerea timpului, prezentînd pericolul d~s-
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BisC' ri cu di11 Tioltiur (aspec t cli n a nul 1984) 

prinderii un or piese . Conservarea presupunea o inter
venţi e de specialitate. S- ·~ facut npel la La bora torul zonal 
de co nservare-restaurare din cadrul :Muzeului de is tori c , 
care a desfficut în budiţi c le do uă cr rupuri , apli.cîndu-l c 
în laborator un trat ament ele consolidare şi conservare . 
După C1sam bl area fragrnen telor şi ·onsolidarea su portu
lu i, sculpturile au b ·t ridi ·a te ş i reaşezate la locul lor, 
redî nd edificiului monum entalitntea ş i t111 ihtea iniţială. 

1n cadrul muzeului , în prezent se are în vedere co
rebrea pian urilor de cercetare şi evidenţă a patrimoniu 
lui vechi cu acţiunile noi de sistem atiza re teritorială. O 
sumar~1 investiga ţi e a pus în evidenţă vechimea multor a 

dintre aşezan, doved ind co ntinuitatea d -• locuire r om-1-
nească a acestor meleagu ri .. l n cad rul acestui program se 
urmăresc, pe de o p :.irte, întocmirea un or documente ex
haustive asupra evoluţie i aşeză rilor , tradiţiilor şi valorilor 
etnografice, decelarea valorilor cndrului natural şi r e
suTselor ce a u asigura t viaţa a estora etc., ia r , pe de alt~i 
parte, ă trea modalit~1ţilor adecva te de ocrotire a tuturor 
categoriilor de monumente ce se află în aceste aşezări. 
Con ·ider că este necesarei co mpl tarea leg i sla ţiei de in 
vestiţii pentru a pe r mi te executar ea acestor st ud i.i îna
intea perioadei de xe ·u ţi e, la fel cum se finanţează şi se 
xecută proiectarea. 

Consider că schimburil e de opinii între speciali şt i i 
din toaF\ ţara sînt foarte t1 tile . Eficienţa r~tspunsurilor 
privind ocroti rea patrimon iulu i cultural na ţion al, a m o
numentelor în spechl, e. te un el ment din care toţi ave m 
de învăţa t. Reluarea simpozioan lor, avînd ca t mă prot -
jar a patrimoniului arhit ctural, d către C.C.E.S., care 
să dea po ·ibilita tea cun o·işte rii acţiunilo r de ocrotire din 
toată ţara, ar fi bin evc• nită . ăci , valorificarea unor ex
perienţe locale prin revi st e de spe inlitate, care nu aj un P 
încă ln o difu zare unitară în toate zonele, este insufi
c i entă. Difi cultăţile m ari înregistrate în diferite zone .. i 
la diferite niveluri pentru ocr tirea monw11entelor de 
arhitectură, pentru introducerea lor în circuitul publi.c 
apc:i r, cred, şi din lip. n de informare as upra istoriei. unu i 
loc sau a unui monument, asupra semnifica ţi ei lor, pen
tru înţelegerea sen ·u lui co nservării şt iinţifice . Este deo
sebit de important să se gă · ească modalită ţi de informare 
lesn icioase şi unita re pentru publ i ul la rg, dar şi a orga
n elor de avizare, a proiectanţ i lor ş i dililor asupra încăr
căturii complexe şi nu anţa te e o poartă m onumentele 
noastr : în ălţă torul s ntirnent al str[tmoşilor , faţ~i d lo
cu l pe care au co ntinua t s~t creeze urmînd strămoşilor. 

P o::i te, astfel, ma t 'ri al~ b ine int nţi onate în fond, dar 
insufic i nt elaborate , nu vor m ai. fi d 'tte public ităţii pînă 
la î n hegar ea lor , aşa cum s mai întîmplă cu un e le 
studii de cercet a re a a rhitecturii tradiţ ionale. Perso nal, 
con ·ider ·1. prin omisiuni le ş i sc[icl erile unora dintre ele 
se face un deservi ciu fondu lui no-·tru de arhitectură tra
diţională . 

A rh. MIHAELA BODEA, 
Oficiul pen tru pa trim oniul cu l tural 

naţion a l a l judeţului Cluj 

ASPECTE ALE STĂRII DE CONSERVARE A MONUMENTELOR MARAMUREŞENE 

S-au efectuat num roase repa raţii, consolidă ri de zi
dă rie şi tencuieli la monumente de arhitectură din 

într gul jude ţ Mara mur ş în: Baia Mare (bi seri ca cu hra
mul „Sfînta Treime" - 1717-1720; Monetăria, 1734 -
1739); Sighetu Marmaţiei (Bi erica reformată, sec. XIV
XV); Berch z (Bis rica reformată , s c. XV-XVI); Baia 
Sprie (casa parohia l ă romano-catolică, 1773; Bis rica ro
mano-catolică , 1846-1858). 

S-au întreprins lu crări de consolidare, repara ţii par
ţiale, tencuieli şi alte amen a j ări la unele monumente de 
arhitectură urbană , precum şi recondiţionări. la faţade 
din Baia Mare: casă sec. XVIII - reparaţii . :arpantă 
lemn, consolidare zidărie, tencuieli etc.; complexul „Mi
nerul", 1911-1913, reamenajări interioare, recondiţionă ri 

decoraţii exterioare , r condiţi o n ări faţade xterioare ; casa 
Iancu de Hunedoara , sec. XV, co nsolidare structură de 
rezistenţ~1, recondiţionări faţade exterioare; Turnul Mă
celarilor, 1697, consolidă ri structură de rezist nţă, rea
menajări interioare, amena jarea spaţiului de incintă; Ofi
ciul salinar, 1748, consolida rea structurii de rezistenţă, 

intervenţii pentru eliminarea igrasiei, reamena jări inte
rioare, ext inderi în incinta interi.oa ră, r efacer ea faţadei; 
Baia Sprie : casă, 1739, con ·olidări şi reparaţii şarpantă, 
recondiţionări faţadă ex terioară ; Sighetu Marmaţiei: clă
direa pr fecturii, reparaţii capitale integral, r eamena
j ă ri, consolidări structură de rezi stenţă , reparare şarpa ntă, 
igi enizare ; Mănăstirea piariş tilor - s c. XVIII, recondiţio
nare faţadă ; Liceul pedagogic, 11302, co li.solidare tructură 
de rezistenţă. 

S-au efectuat lucrări de consolidar e, fini sare şi rea
mena jare, conform cerinţelor muzeografice la următoa
r ele clădiri memoriale: casa „Ion Siugariu" (Băiţa); ca. a 
muzeu „Martirii de la Moi sei"; casa „Vas ile Lucaciu" (Si
ş - şti ); şcoala „Vasile Lucaciu" (Sişeşti). Sînt în curs de 
d sfăşurare lucră ri de reparaţii capitale şi drenaje anti
igrasie la casa „George Pop de Băseşti" (Băseşti) . 

In perioada 1976- 1987 s-au efectuat reparaţii par
ţiale şi capitale la un număr de 26 monumente de arhi
tectură populară în localităţile : Posta (biserica cu hra
mul „Sf. Ioan Botezătorul", 1675); Cupşeni (biserica cu 
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