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ţat şi nici consultat de că tre orga nele în drept, atunci 
cînd se procedează la an umite lu crări ce afectează con
strucţiil de valoare. 

Ofi ciu l jude ţean pentru patr imoniul cultural naţi o
nal, prin Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, arhi
tectul referent pentru judeţ şi comisiile de specialitate 
au constatat star ea monumentelor, au întocmit docu
mentaţii pentru lucrări de conservare, au făcut verifi
cări p rivind modul de lucru pe parcur ·u l lucră ril r de 
conservare, precum şi propuneri pentru situaţiile care 
neces itau intervenţii d urgenţă . S-a acordat prioritate 
acelor lucrări are ţin eau dire t de intervenţii asupr:1 
construcţiilor din punct de vedere al structurii de rezis
tenţă , al finisajelor, consolidării straturilor de pictură 
etc. 

În atenţia Oficiului judeţean Suceava pentru patri
moniul cultural naţional intră organizarea şi introduc rea 
în circuitul de vizitare a unor spaţii expoziţionale din 
incint a unor monumente după t erminarea restaurării lor, 
exemplificînd , în acest sens, cu turnul Lăpuşneanu din 
Suceava şi turnul de colţ al incintei Mănăstirii Solca. 

Continuăm actiunea de identificare a unor valori 
deosebite de arhitectură , în v derea alcătuirii de docu
mentaţii pentru introducerea lor în patrimoniul cultural 
naţional. 

Cauze insufici®t s tL1diate (probabil poluarea at
mosferei cu substanţe nocive) afectează în mod vizibil 
starea de conservare a monumentelor din zonă . Exem
plul c 1 mai conclud nt ni-l oferă bis r ica Mănăstirii 
Suceviţa unde, în ultimul timp, exfolierile de pigmenţi 
din pictura exterioară pun în pericol întregul ansamblu 
pictural. Considerăm necesară studierea grabnică a aces-
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tui fenomen de către o echipă complexă de sp cialişti 
pentru depistarea cauzelor ce-l provoacă şi înlăturarea 
lor. 

In functie de numărul de monumente la care t rebu ie 
să se intervină , în vederea restaurării şi conservării lor, 
în unele judeţe considcrb\111 n c sar să se înfiinţeze 
grupe de muncitori calificaţi în efectuarea lucrărilor de 
int rvenţie la monumente. în judeţul Suc -ava, în cadrul 
Muzeului judeţean, există o grupă formată din şase 
muncitori zidari şi dulgheri coordonaţi de către un teh
nician, una din recentele lor intervenţii fiind r est aura
rea turnului Lăpuşneanu (lucrările sînt în curs de fina
lizare). 

Intrucît activitatea unor asem nea grupe nu este 
reglementată prin nici un fel de acte normative, ele sînt 
lipsite de posibilitatea aprovizionăr ii planificate cu ma
teriale, precum şi de dotarea cu mijloace ce necesită 
investiţii (mijloc de transport , un minimum de utilaj e 
- betonieră, mijloc ridicător - etc). In acelaşi timp 
nu există normative speciale pentru lucrări de conser
vare şi restaurare şi nici altele care să asigure muncito
rilor calificaţi categoriile asimilate cu cele ale lucrăto
rilor din alte sectoare. A tf l de măsuri ar fi menite sii 
co ntribui - la perfecţion area modalităţilor de abordare, în 
viitor, a problematicii din ·dom ni ul ocrotirii ş i valori fi 
că rii monum ent lor. 
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OCROTIREA MONUMENTELOR NECESITĂ O ABORDARE GLOBALĂ , SISTEMICĂ, EXTINSĂ 
LA CONSERVAREA MEDIULUI CONSTRUIT 

A tualita tea problemei ocrotirii şi puneru m valoa
re a patrimoniului cultural naţional accentuează , în preo
cupările contemporane, ori ntarea spre intervenţia con
trolată şi perfecţionarea mijloacelor de conservare ştiin
ţifică, în vederea păstrării cît mai îndelungate a monu
mentelor. 

Prin înţelegerea noţiunii de monument în sens larg 
extins de la valoarea individuală la ansamblul urban, 
această activitate trebuie să răspundă, azi, unei proble
matici complexe, ce deriv ·'i. din calitatea monumentului 
de colector şi distribuitor de mesaj, de păstrător al tra
diţiei şi specificului, modelator al ambientului. In acest 
context, în procesul dialectic de conturare a fizionomiei 
spaţiului construit, care înregistrează, azi, un ritm acce-

lerat, ocrotirea monumentelor necesită un control com
plex şi o abordare globală, sistemică, extinsă la conser
varea mediului construit. 

In judeţul Timi ş se înece rcă o ·1sifo l d abordare 
pentru centrul istoric al Timişoarei, rezervaţie de arhi
tectură, şi ar fi necesar să se aplice şi în cazul Lugoju
lui, Ceacovei sau D tei , unde există fronturi unitare, 
valoroase în întregul lor. 

Acest mod de tratare, de la ansamblu la elementul 
de detaliu, asigură, şi în cazul abordării problemelor de 
conservare a valorii individuale, o serie de avant aje, 
în sensul precizării mai clare a relaţiilor monumentului 
cu vecinătăţile şi cadrul am bient<1l, pentru optimiza ren 
aspectelor funcţionale şi de integrare, cu · Spor~re.a ·:posi-
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bili t[1ţilor de punere în valoare a monum n tului . Acea t [1 
formulă a fost aplica tă în Timişoara în cazul in terven
t<.' i d in Piata Unirii. 
· in ma.j oritat însă, lucrările d conser vare a monu
mentelor s-::m r zumat la lratarra cla i că a obiectivului 
individu nl. 

Avîndu-se în ved re sporirea capac ităţii de atracţie 
prin asigurarea ţinute i şi funcţion ali tă ţi i monumentelor, 
aceste lucr~tri s-au în cris într-o gamă variată, de la 
categoria operaţiilor curente de întreţinere , obligatorii 
pentru păs trarea monumentelor a t ive, la lucrări cu grad 
mai ri dicat de co mplex ita te, um sînt con. olid il ri[. şi re-
venirile asupra u nor forme valoroase, pi rdute în de
cursul timpul ui. 

S imp la lu rnre d î n treţ inere vid n ţi ază chiar o 
posibilitate d pun r în valoar a monumentului, pr in 
calitatea de s mnal a culorii, exemplu semnifieati\' în 
acest sens fiind „Vech -a Primări " din Tim i şoara, p n
tru care a crescu t astf 1 capacitatea de impact în co;n.ş ti in
ta col ctivi.tătii. Acceasi situatie se înregistrează şi în ca
zul monume1~tulu i de . pe strada Eminescu nr . 5, căruia, 
prin atribuirea noii funcţiuni de „bazar", i s-a ace n
tu at forţa de atracţie. 

Din categoria lucrări.lor de consolidare a structurii, 
probleme deos bite au ridicat monumentul baroc din 
Piaţa Unirii , biser ica e pisco pală sîrb ască de p la tura 
de vest, la care un complex de factori a făcut nec sare 
ample lucrăr i de consolidare, prin centuri metali e ) 
ti ra nţi la nivelul tmnuri lor ş i n'lVe i. 

N eccsi ta t a lucrărilor de consolidare prin subzid i re 
a a părut la Bis rica Mică din Partoş, monume;nt de 
secol XV, care, ca şi mănăstirea „Săraca" din Semlacu 
Mic, unde s-au cfectunt lucrări de conservare a struo
turii şi d re ·taurare a picturii, figurează într le 
rn ·ti valoroase monurn nte d arhit ctură ale judeţ ul ui. 

Un aspect important pentru preocupările de co n er
vare a monumentelor îl repr zintă refacerile de clemente 
valoroase pierdute sau modificat ; în cazu l „Vechii Pre
fectu ri" din Timişoara, răm asă în memoria oraşului ca 

palnt baroc", ele a u fos t posibil prin desco perirea în 
~nul 19133, sub stratu r i su ccesive de t ncuială , a unor 
martori din decoraţia iniţială. Astfel, încer carea de re
zolvare a fatadei vine în acord cu specificul stilistic ş i 
aspectul iniţial al clădirii şi r spectă caract erul domi
nant al Pieţei Unirii. 

P entru categoria monumentelor de lemn, dintre care 
un mare număr sînt pictate în interior, lucrările de con
servare, între prinse la: Crivobara, Căpăt, Povergina, Mar
gina, Lucareţ, Hezeriş au ridi a t probleme sp •cifi co, în 
cazul monumentului din Topla a părînd n ccsita t a une i 
acţiuni complexe de mutare pentru amplasarea lui în 
rezervaţia de arhitectură populară din Timişoara, unde 
urmează să se r alizezc operaţiunea de restaurare. 

Preocupările pentru asigurarea condiţiilor optime ele 
păstrare şi pun -re în valoare a monum ntelor de eroi . i 
comemorative de război, precum şi a celor de artă plas
ti că dedica te unor personalită ţi de seamă , au dus la ve
rificarea stării de conservare şi, totodată, realizarea unor 
intervenţii de întreţinere, într-o altă scrie de localităţi 
rurale din judeţul Timiş. 

Dacă pînă spre 19130 preocupările vizau doar monu
mente individuale cu problemele pe care acest a le ridi
cau, tratarea globală a centrului istoric ca rezervaţie de 
arhitectură este de dată recentă şi a debutat prin lucră
rile din Piaţa Unirii din Timişoara_. In aceeaşi idee, a 
abordării globale a ansamblului de valoare istorică, sînt 
luate în studiu întregi fronturi stradale din nucleul vechi 
al oraşului, care se constituie în rezolvări de detaliu pen:
tru intervenţia în centrul istoric, pentru a cărui revitalii
zare există în studiu un proiect, ce încearcă menţinerea 
sub control a procesului de conservare a întregului an
samblu urban păstrat in vechiul perimetru ·al zidurilor 
de incintă ale cetătii din secolul al XVIII-lea. Proiectul 
tratează numeroase' aspecte legate de: organizarea func
ţională, rezolvarea circulaţiilor, asanarea curţilor inte
rioare şi posibilitatea îmbunătăţirii condiţiilor de locuire 
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Mar i r a l cleccraţ i ci i ni ţi a le pc faţada Prefec t urii Ycchi din Ti m i şcara 

Ma teria li za rea proiectului de r eve nire la decoraţi a barocă a fa ţadelor 
monume ntului 

prin introducerea confortului modern, probleme de con
solidări ale structurilor, de r efaceri ale faţadelor şi fron
turilor stradale, în conformitate cu etapa sau succesiu
nea de etape valoroase, urmărind, totodată, limitarea în
locuirilor şi păstrarea controlului asupra ţinutei inser
ţiilor moderne. 

Necesitatea abordării studiului în această formulă 
porneşte de la o serie de tendinţe cu acţiune indepen
dentă, care pot produce alterări în acest valoros sector 
al oraşului. Acestea apar în special sub forma înlocuiri
lor de volume parter din zona periferică, sau de clădiri 
cu valoare arhitecturală mai mică şi structură deterio
rată, prin inserţii moderne, modificări sau adăugiri de 
elemente, formulă ce rămîne principala formă de inter
venţie, în ciuda complexităţii propunerilor cuprinse în 
studiu. 

Dacă valoarea şi necesitatea păstrării şi protejării 
monumentului individual sînt înţelese şi res pectate atît la 
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Mo nu me ntu l di rl T opla, juclctul Ti m.i ş , l na int e ele de m o nta re 

nivelul deţinătorilor, cî.t ş i la cel al fa ctorilor de deci zie, 
în problema intervenţiei într-o zon[1 istorică, în care 
frontul construit prezintă s uficientă varietate, nu existJ 
încă o co nştientizare deplină a valorii ansamblului, că
ruia i se periclitează integritatea prin intervenţia de în
locuiri, neînţeleasă încă suficient sub aspectul lui de 
agent modificator ·al ,specificului ansamblului. Astfel, 
„plomba" în nucleul istoric poate constitui, şi pentru unii 
proiectanţi preocupaţi mai puţin de aspecte de conser
vare, o tentaţie pentru o demonstra ţie de virtuozitate, 
care nu totdeauna concordă cu vecin ătă til . 

In activitatea de s.itcmatiza re, apar, şi la niv lul lo
calităţilor din mediul rural, probleme de integrare, de 
asigurare a funcţionalităţii şi punerii în valoare a monu
mentelor, de care procesul de modificare a vecinătăţilor 
t rebuie să ţină seama, pentru păstrarea zonelor de pro
tecţie şi rezolvarea, în condiţii optime, a valorificării mo
numentelor. în acest sens, în colaborar a dintre factorii 
de decizie, Secţia de sistemati za re a Consiliului P opu
lar Judeţean , proiectant ş i Oficiul jud eţ an pentru pa
t ri moniul cultural na ţio nal , cîş lig~1 ter n formula de 
proiectare şi intervenţi , baza tă pe un studiu pluridis
ciplinar. 

In cazul lucrărilor de conser vare a monument lor 
individuale există , în ciuda înţelegerii ample din partea 
d eţinătorilor a necesităţii controlului de specialitate, în 
protejarea şi valorificarea monumentelor, o tendinţă de 
r ealizare a micilor lucrări de reparaţii şi întreţinere fără 
asistenţă tehnică prin posibilităţi proprii, ignor înd une
ori faptul că şi aceste lucrări pot aduce prejudicii mo
nument lor . In aceeaşi idee se ridică şi „problem a det a-

Clădire di u zo na perifcr icil a c n lrul ui ist oric a l Timi şoa re i 

liului", care apare fi e sub forma ~plombei" în ansam
blul cu valoare arhitecturală, fie ca element al unui mo
nument şi trebuie privită cu atenţia cuvenită . P ntru un 
deţinător preocupat de lucrări ample de conservare, în
locuirea unui detaliu poate apărea neînsemnată, după 
cum neînsemnate pot fi şi elementele de mobilier urban, 
care apar pe nesimţite în rezervaţia de arhitectură şi nu 
totdeauna în soluţia optimă . 

Sînt, deci, necesare o permanentă verificare şi cu
noaştere, la nivelul Oficiului pentru patrimoniu, a stă
rii de conservare şi folosire a monumentelor, mai ales a 
şantierelor de cons -r vare. 

Colaborarea din faza de proiectare între deţinători, 
proiectant şi Oficiul pentru p atrimoniu este una din căi-
1 de evitare a aplicării unor soluţii improprii monumen
telor , după cum realizarea lucrărilor cu aceiaşi meşteri, 
familiarizaţi cu cerinţele specifice ale intervenţiilor pe 
rn numente, ar contribui la specializarea lor ş i îmbună
tă \i rea calităţii execuţiei. 

Aspectele complexe ale ocrotirii şi valorificării mo
numentelor soli cită, pe Jîn cră dialogul permanent cu fac
torii de concepţie , decizie şi execuţie , îndeosebi popu
larizarea su ţinută a valorilor, cu accente pe importanta 
acţiune a integră rii monumentelor în circuitul turistic, 
inclusiv a celor cu acces mai dificil. 

Arh. LILIANA ROŞIU, 
Oficiul pentru patrimoniu I cu Hural 

naţional al judeţului Timiş 
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