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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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hramul „Sf. Arhangheli", 1600); Jeud (cea cu hramul 
„Naşterea Maicii Domnului" , sec. XVII); Bârsana (biseri ca 
cu hramul „Intrarea în Biseri că " , 1720); Rozavlea (bi se
rica cu hramul „Sf. Arh c ngheli", 1716); Să li ştea de Sus 
(biserica cu hramul „Sf. Nicolae", 1736); Tăuţii de Sus 
(monumentul cu hramul „Sf. Apostoli", 1797); Vim a Mică 
(monumentul cu hramul „Sf. Arhangheli" , sec. XVIII); 
Borşa (biseri ca „Sf. Arhangheli", 1700); o rn eşti (bi sericc1 
„Sf. Nicolae", 1800); P oienile Izei (biserica „Cuvioa a P a
raschiva", 1700); Valea Chioarului (biserica „Sf. Nicohe'\ 
sec. XVII); Rona de Jos (biserica „Adormire·:i Maicii Dom
nului", 1641); P oienile de sub Munte (biserica „Schimba
rea la faţă", 1788); Plopiş (biserica „Sf. Arhangheli ", 
1798); Dobricul Lăpuşului (biserica „Intrarea în Biserică ", 
sec. XVII); Hărniceşti (monumentul „N aşterea Precistei" , 
1665); Bogdan Vodă („Sf. Nicolae", 1718); Fereşti (,,Sf. 
Nicolae", 1700); Şurdeşti („Sf. Arh angheli" , 1721); Coruia 
(biserica „Sfînta Ana", 1794); Călineşti-Căieni (bi serica 
„Naşterea Domnului", 1700) ; Budeşti-Josani (biserica ,,Sf. 
Nicolae", 1643) şi Budeşti-Susani (biserica „Sf. Nicolae", 
158'6). 

Intervenţiile au avut în vedere consolidarea struc
turii de rezistenţă, repararea şarpantelor şi a altor ele
mente anexe din esenţb't lemnoasă. Nu s-au făcut inter
venţii la pictura parietală. 

Acţiuni intense urmăresc dezvoltar ea rezervaţiilor 
de arhitectură populară : Muzeul judeţean Maramureş şi, 
respectiv, Muzeul maramureşean Sighetu Marmaţiei, prin 
achi ziţionarea , restaurarea, tratarea şi rea menajarea a 
noi obiecti ve, precum şi prin tratarea şi reparaţii pe
riodice la cele existente. 

De asemenea, periodi c, s-au efectuat şi se efectuează 
lucrări de reamenajări şi întreţinere a m onunientelor 
eroilor de la Baia Mare şi Sigh etu Marmaţiei. 

Oficiul judeţean pentru patrimoniul cultural naţio
nal iniţiază periodic instructaje cu prelucrarea normelor 
de conservare, pentru cunoaşterea procedurii legale de 
aviza re a reparaţiilor şi restaurărilor, precum şi aplicar ea 
Legii 63/1 974 şi a celorlalte normative adiacente privi
toare la regimul bunurilor de patrimoniu cultural n a-

\ ional, cu deţin5torii d ' monumente, în special cu repre
zentanţii cultelor. în aces t sens, documentaţia cores 
punzătoare lucrăril or de r esta urare ş i repa raţii pa rţiale 
la obiect ive] m nţionak anteri or a fost avizată conform 
procedurii legale, O.P.C.N. urmărind res pectarea preve
derilor cuprin se în avizul Direcţ ie i economi ce şi a patri
mon iului cultur;.11 naţi o nal. "J\lfa jor itatea lucrărilor de re
Pc raţii menţion;.1te au fost finanţa te de către benefi ciari . 

În do111eniul valori fi că rii monu111 ntelor, în afar::i 
celor curente , turi stice sau ocazionate de ev nimcnte fes
tive, sublini em acţiunile com plexe ce se desfăşoară în 
cadrul rezervaţiilor de arhitectură populară: spectacole 
folclori ce ; d emonstraţii ale creatoril or populari contem
porani ; parada portului popular; tîrguri a rti za nale, rea
lizate în co] a bor are cu Cen lrul de îndrumare a creaţie i 
popuhre şi mişcări i a rti sti ·e de ma ·ă . De asemenea, sem
nalăm o act ivitate pe r111 anent[1 - Tîrgul erg ilor - or
ganizată în incinta Turnului Măcela ril o r, Baia Mare. Se 
preconi zeaz·"1 orgnni za rea, î n. luna octom bri e, în cadrul 
festivalului „Toa 111n c1 băimăreană", a unei dezbateri cu 
privire la asanar e<1 ş i resta ura rea zonelor urbane vechi -
monumente istorice şi de arhitectură, cu parti ciî)area 
unor specialişti din ţară. 

in veder 'a eli minării unor aspecte care complică ac
t ivitatea de resta urare şi amena jare adecvată a monumen
telor istorice, co n siderăm utile ur111 [1toarele proplmeri: 

- prevederea expres[1 în bugetele consiliilor populare 
a necesa rului. de fonduri pentru resta urări , co respunzător 
pri ori t[1ţilor locale ; 

- acordarea corespunzătoa re de repartiţii consiliilor 
po pulare sau muz lor judeţene pentru m aterialele ne
cesare lu cr[iril or de repa raţii , întreţinere şi restaurare: 
materi al lemnos (bîrne, ş indril ă, scînduri etc.), ci ment, 
pigmenţi . 

ION IGNA, 
directorul Muzeului Judeţean Maramureş 

UNELE ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII OCROTIRII ŞI VALORIFICĂRII MONUMENTELOR ISTORICE 
DIN JUDEŢUL OLT 

Î n lista monumentelor istorice, judeţul Olt figurează 
cu 87 de monumente de toate tipurile (arheologice, 

istorice, arhitectonice, artă plastică) . Dintre acestea, în 
cursul anilor 1986- 1987, au fost cuprinse în operaţii de 
restaurare 18, iar în anul 1988 s r ealizau restaurări de 
pictură la trei monumente, consolidări şi reparaţi~ zidărie 
la alte trei monumente (dintre care cel m ai important este 
cula de la Cîmpu Mare, corn. Dobroteasa), precum şi re
amplasarea n1.onumentului Ecaterina Teodoroiu din Sla
tina, integrat în ansamblul arhitectonic şi peisagi tic al 
municipiului, mult m ai adecvat decît în vechea poziţie. 

Sînt avizate dofumentaţiile pentru lucrările de res
taurare a monumentelor de la Fălcoiu, Cioroiu (ambele 
consolidate din punct de vedere al rezistenţei în anii an
teriori), Greci şi Caracal (la acesta din urmă realizîndu-se, 
în prealabil, protecţia împotriva ape~or pluviale). 

S-au întocmit doctm1entaţiile Ştiinţifice necesare 
restaurării momunentelor de la Sîm bureşti (Curtea lui 
Marcu Armaşul, sec. XVII), Milcov Deal şi Deleni, iar, în 
viitor, urmărim restaurarea culei de la Enoşeşti (Piatra
Olt). 

in activitatea Oficiului judeţean pentru patrimoniu 
figurează următoarele sarcini: 

- studiul concret al problematicii legate de restau
rare şi, ulterior, avizarea devizului cu observaţii, obiec-
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ţii ş i condiţii ce urmează a fi anali za te la nivelul C.C.E.S.; 
- urm·'irirea periodică a lucrărilor de restaurare în 

cur · şi a tehnici lor folosite de restauratori (de către spe-

Aspect a l restaurării stltreţ i ei Mirnăstirii Brâncoveni ( 1986) 
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