
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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Aspec t din tim pnl res tauri:ir ii tu rlei la monument ul ctitorit de Consta ntin 
Brâncoveanu la Drâncovcni ( 1987) 

cialistul oficiulu i sa u î111preu n2'1 cu reprezentanţi. ai orga
nelor superioar e, ai dcţin~itoril or şi î n cadrul comisiilor 
m ixte centrale); 

-- depista rea as pectelor ne rative ce apar în cu rsul 
restaurărilor (fisuri necunoscute anter ior, infiltraţii, ciu
perci etc.) şi lua rea m~t s urilor de remedi re, conform legii 
:;; i posibilită ţilor ştiinţifi ce . Exemplifi cînd, la m onumentul 
Adormirea Ma icii Dom nul ui din ornsul Slatina infiltra
ţii le au deplasat zidul de nord al pro1~aosului, a pfi rînd fi
suri penetnnte ca re nu mai permitea u r eali zarea unei 
restaură ri de c ·~Utate a picturii; ca atare, s-a opr it lucr a
rea ş i s-a u realizat coborîrea nivelului de călca re perime
trală ş i consol idarea zidului prin ţesere şi tirnnţi, după 
care s-a putut continua restaurarea picturii; 

- av izarea documentaţiilor, care se face nu du pă do
r inţa d eţinătorului , m ai întîi se av izeaz<".1 luc rările de 
consolida re, î nlătura rea igrasiei, refacerea învelitorilor 
;;i, abia după aceste lu c rări , res taurarea pi cturilor inte
rioa re şi exteri.oare; 

i n unele cazuri , determi narea de c·-itre Of iciu a deţi
n 2'1torilor şi a organelor judeţene ierarhic su perioare are 
menirea să contribui.e la reali za rea docume nta ţi ei şi a 
tu turor formelor necesa re act i v it2'1ţ ii de restaură ri (cwT1 

ste cazul culei de la Enoşeş ti , noul sediu al C.A.P .). 1n 
general , deţinătorii de monumente istorice sînt receptivi 
18 î ntreţine rea monumentelor , însă nu putem fi d acord 
cu încercă rile de intervenţ ii neavizate asupra lor, atî t 
din punct de veder e arhitectoni c cît ş i plastic. 

După încheierea restci ur~irii clăd irii stăreţi e i Mănfist i 
rii Clocociov (1045) de h Slatina s-a constituit aici D:=
pozi tul judeţean al cultelor , car e cuprinde p iese de artă 
decorativ·\ artă plastică şi carte veche românea că . De 
asemenea, s-a organiza t şi o expoziţi e permanentă de 

Aspect din timpul restaurării monumcniul ui Ostrov ( 1986) 

artă feudală şi carte veche, cu respectarea tuturor condi
ţiilor cerute de norm ativele în vigoare. Credem că aceste 
realizări pun şi m ai bine în valoare ansamblul respectiv, 
ca r - a devenit astfel un pun ·t turistic şi cultural intere
sant pentru orice vizita tor din ţar~l. 
· De asemenea, avem în vedere realizarea, în momen
tul actual, cînd ·-au încheia t amplele lucrări de r stau
r are ale ansamblului arhitectonic de la Brâncoveni, a 
unei expoziţii de artă modernă şi tipărituri specifice se
coiului al XIX-lca , considcrînd că astfel va apărea un nou 
punct de m are interes cultural în judeţul Olt. 

In casa-monument care a aparţinut familiei Jia nu 
din Caracal este amenajată Exp ziţi a „Iancu Jianu", sec
ţie permanentă a M uzeului or2'1 şenesc, un exemplu de va
loroa ă iniţia tivă a specialişti lor muzeului cu sprijinul 
orcranelor de stat locale. 

in monumentele la care se execută lucrări de res tau
r are a picturilor, în cazul în care există părţi compacte de 
pi ctură de executat din n ou, sugerăm să ·e stabilească , la 
n ivel central, obligat iv ita tea r estauratorului contractant 
al lucrării de a executa .;i picta din nou, pentru a se asi
gura stilul unitar pe întreg ansamblul monumentului -
este vorba de pridvoarele adăugate. De asemenea, este 
n ecesară interzicerea, printr-un act normativ, a tuturor 
intervenţiilor şi iniţi tivelor deţinătorilor, prevederea 
chiar a unor sancţiuni pentru cei care execută asemenea 
l ucră ri (ex. decaparea picturi i înainte de încheierea con
tractelor cu pictorii r estauratori , chiar cu aviz). 

DORIN TEODORESCU, 
Oficiul pentru patrimoniul cultural 

naţional a l judeţului Olt 

VALORIFICAREA PLENARĂ A MONUMENTELOR SE REALIZEAZĂ PRIN CERCETAREA LOR STllNTIFICĂ 

In ultimii am m judeţul Prahova, numeroase monu
mente istorice, de artă şi arhitectură au stat în atenţia 
instituţiilor de r esort, ca şi a c lor care se preocupă de 
cunoaşterea lor în profunzime, de urmărirea stării de 
conservare. in continuar , vom reda cîteva din realiză
rile mai notabile. Aşa de pildă, a fost restaurată integral 
(1 983), păstrîndu-se doar temelia şi căpriorii, Casa mu
zeală „N. Iorga" din Vălenii de Munte, puternic afectată 
de seismul din 1977; Casa de tîrgoveţi din sec. XVIII
XIX (finalizarea lucrărilor 1984); fosta casă Radu Sta
nian, actuala Casă a Căsătoriilor, datînd de la începutul 
secolului al XX-lea, în stil neoclasic. 

Se află în desfăşurare restaurarea clădirii Castelului 

. . 

„Iulia Hasdeu" din Cîmpina, deteriorată de acelaşi seism. 
. Se află în curs de restaurare pictura bisericii din 

lemn de la Jercălăi (Urlaţi), Mănăstirea Zamfira (pictată 
de N. Grigorescu), situată în comuna Lipăneş ti, ca şi Mă
năstirea Cheia (comuna Măneciu). 

Troiţa eroilor căzuţi în vremea primului război mon
dial, din comuna Starchiojd, ca şi troiţa cu osuar din Co
corăşti Misii au fost r estaurate, iar în oraşul Buşteni, sta
tuia lui Constantin Muşat. 

Toate exemplele enumerate mai sus trebuie apre
ciate· nu numai din punct de vedere cantitativ, sînt demne 
de luat în consideraţie calitatea lucrărilor şi profesiona
lismul ou care acestea s-aUJ efectuat. in ceea ce priveşte 
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