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Departamentul de Monitorizare a Monumentelor Istorice 

 

Către,  

Consiliul Judeţean Suceava  

 

Spre ştiinţă,  

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional  

Institutul Național al Patrimoniului 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Suceava  

Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor  

 

 

RAPORT 

PRIVIND STAREA DE CONSERVARE 

A MONUMENTELOR DIN JUDEŢUL SUCEAVA 

ÎNSCRISE ÎN 

LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL 

 

În urma vizitelor de monitorizare a stării de conservare a monumentelor înscrise în Lista 

Patrimoniului Mondial din judeţul Suceava, din mai 2011, Departamentul de Monitorizare a 

Monumentelor Istorice, a constatat că sunt necesare anumite intervenţii, unele în regim de urgenţă, 

în vederea salvgardării atât a componentelor artistice, precum şi a integrităţii structurale a 

monumentelor. 

Considerăm că este necesară revizuirea şi expertizarea, de către o comisie de specialitate, a 

învelitorilor, structurilor de rezistenţă, elementelor de împrejmuire, a tuturor componentelor 

ansamblurilor monumentale, degradarea unora dintre ele fiind uşor observabilă de la nivelul solului. 

Se impune monitorizarea parametrilor de micro- şi macroclimat (umiditate și temperatură, 

lumină, poluare, vibraţii), prin intermediul unui sistem de înregistrare permanentă, atât pe timpul 

lucrărilor de restaurare, cât şi după încheierea acestora. 

Menţionăm că toate monumentele incluse în Lista Patrimoniului Mondial sunt marcate cu 

sigla specifică monumentelor UNESCO. De asemenea sunt prezente plăci de informare cu date 

referitoare la monumente, în limbile română, engleză şi germană, excepţie făcând mănăstirea 

Moldoviţa, unde placa de informare din faţa monumentului lipseşte. 

Atât la interior, cât şi la exterior, vom prezenta starea de conservare a monumentelor, în 

urma analizei vizuale, în zonele accesibile, precum şi investigaţiile în laborator, chimice, fizice şi 

biologice, în funcţie de necesitate sau posibilităţi. 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA 

MUZEUL BUCOVINEI 
Str. Ştefan cel Mare, nr. 33, Suceava, 720003, România 

Telefon: 40-230-216439, Fax: 40-230-522979, e-mail: contact@muzeulbucovinei.ro, 

www.muzeulbucovinei.ro 

Cont: RO39.TREZ.5915.010X.XX00.0247, Trezoreria Municipiului Suceava, Cod fiscal: 4244628 

 

 

Nr.    2258     din  30.06.2011 
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Biserica „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul ” din Arbore 

1. Starea de conservare a monumentului 

1.1. Biserica 

1.1.1. Exterior 

În urma observaţiilor directe a stării de conservare a monumentului s-au constatat 

următoarele: 

 Deși anul trecut găurile din acoperișul bisericii au fost acoperite provizoriu, gradul de 

deteriorare al învelitorii, pune serioase probleme în ce privește conservarea picturilor murale (atât la 

exterior, cât și la interior), dar și a structurii edificiului (Fig. 1). 

 

   
Figura 1. Învelitoarea bisericii continuă să fie într-o stare avansată de degradare, fapt ce poate cauza 

probleme de conservare picturilor murale, chiar și pe suprafețele care au fost deja restaurate. 

 

Având în vedere că biserica are le partea superioară o centură din beton, iar bolta naosului 

este și ea suprabetonată
1
, infiltrațiile din vara anului trecut ar putea duce la evoluția eflorescențelor 

saline și a agenților biologici. Acest fapt poate avea ca rezultat inevitabil deteriorarea picturilor 

murale nu doar la exterior, dar și la interior în zona bolții naosului și a arcelor (zonă deja restaurată) 

(Fig. 2).  

 

 
Figura 2. Elevație, fațada de sud, jumătatea estică – amplasarea aproximativă a zonei de infiltrație (la 

exterior aceasta s-a prezentat sub forma unei pete închise la culoare) în raport cu centurile din beton și bolta 

suprabetonată a naosului și cu elementele arhitecturale de la interiorul edificiului (boltă, arce etc.).  

                                                           
1
 Dosar INMI 3805/ 18.04.94, Proiect M48, faza II,Consolidare Biserica „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” 

– Arbore, Iulie, 1994.   
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 Tot la nivelul acoperișului pot fi observate cuiburi ale păsărilor, care se adăpostesc și în 

tuburile de ceramică de la exterior, fapt ce afectează și pictura murală, prin dejecțiile care se scurg 

direct pe fațade (Fig. 3). 

 

a.  b.  c.  

Figura 3. Structura și degradările acoperișului oferă păsărilor oportunitatea de a-și face cuiburi (a) în 

apropierea picturii; degradări datorate păsărilor - fațada de sud (b) și absida altarului (c). 

 

 Vegetația arboricolă din jurul monumentului contribuie la menținerea unui microclimat 

închis, fără ventilație, cu o umiditate excesivă care favorizează și evoluția unor agenți biologici 

(licheni, mușchi), în special pe trotuarul și rigola din jurul bisericii (Fig. 4a - c). Fenomenul poate fi 

observat în special pe latura de nord și pe absida altarului, unde crengile copacilor se află la o 

distanță foarte mică de parament și învelitoare (Fig. 5). Acest fapt a contribuit și la dezvoltarea 

proceselor de pierdere a aderenței și coeziunii stratului de culoare din zona superioară a absidei 

altarului. 

 

a.  b.  c.  

Figura 4. Trotuarul și rigola perimetrală - Vegetația abundentă din jurul bisericii menține  

un microclimat ce favorizează apariția și dezvoltarea unui atac biologic (a - c) care poate duce la 

pierderea aderenței mortarelor de rostuire (c). 

 

     
Figura 5. Pe partea de sud-est a bisericii se află mai mulți arbori a căror crengi se află foarte aproape de 

parament, favorizând totodată menținerea unui microclimat închis, umed.  
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 Pavimentul şi rigola perimetrală au ajutat la menținerea umidităţii de capilaritate din zidurile 

bisericii, în special datorită materialelor din care au fost facute. Drept urmare, structura de zidărie şi 

pictura murală au fost îmbogăţite cu săruri din cimentul folosit pentru rostuirea pietrelor de râu 

încastrate într-o placă de beton. La momentul actual, atât trotuarul, cât și rigolele, se află într-o stare 

de conservare precară, datorită pierderii aderenței mortarelor de rostuire. 

 

1.1.2. Interior 

La interior, în pronaos, pictura murală este restaurată, cu excepţia tabloului funerar, iar în 

naos, pictura murală se află în curs de restaurare. Lucrările de restaurare sunt executate de CERECS 

ART S.R.L., sub coordonarea expert restauratorului de pictură murală prof. univ. dr. Oliviu 

Boldura.  

 Singura încăpere de la interiorul bisericii care nu a fost supusă unor intervenţii de restaurare 

este altarul. Drept urmare întreaga suprafaţă a picturii murale din această cameră prezintă o gamă 

largă de degradări: depuneri aderente şi neaderente de fum, praf, pânze de păianjen, lacune ale 

stratului suport şi a celui de culoare, fisuri (Fig. 6a - c). De asemenea, pot fi observate voaluri 

albicioase care pot ascunde procese de degradare diferite (eflorescenţe saline, atac biologic), acestea 

putând fi identificate doar prin analize specifice de laborator. Acest fenomen se datorează 

microclimatului închis, lipsei de ventilaţie şi umidităţii ridicate. Zonele superioare sunt afectate în 

special de umiditatea de infiltraţie (datorită stării precare a învelitorii) şi de condens, iar cele 

inferioare – de umiditatea de capilaritate (existentă de altfel în toate încăperile bisericii). 

 

a.  b.  c.   

Figura 6. Absida altarului, registrul Ierarhilor (a, c), al draperiei (b) - Depuneri aderente și neaderente, 

voaluri, pete albicioase, lacune ale stratului suport și ale stratului de culoare.  

 

Unele portrete din altarul bisericii au suferit intervenții neavizate, perioada în care au fost 

realizate acestea fiind necunoscută (Fig. 7). 

 

   
Figura 7. Altar, registrul Ierarhilor, perete de sud - Urme rezultate în urma unor curățări efectuate de 

persoane neavizate. 

 

 Instalaţia electrică a monumentului, care în naos şi pronaos se află la nivelul pardoselii, este 

învechită, majoritatea prizelor care sunt încastrate în suporturi de piatră, fiind deteriorate. În altar, 
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conductorii electrici, accidental, pot pune în pericol de incendiu întreg monumentul, inclusiv 

patrimoniul pe care îl deţine. 

 De-a lungul timpului, Tabloul Funerar al familiei Arbore a suferit mai multe distrugeri 

intenţionate. Dintre portretele personajelor (Luca și Iuliana Arbore, Sfântul Ioan Botezătorul, Maica 

Domnului şi Iisus Hristos) doar cele ale celor doi copii nu au fost refăcute. La limita dintre pictura 

originală și intervențiile ulterioare pot fi observate ușoare desprinderi și lacune la nivelul stratului 

de culoare și a stratului suport, în special la portretul Sfântului Ioan Botezătorul (Fig. 8a, b). 

 

a.  b.  

Figura 8. Pronaos, Tabloul Funerar, portretul Sfântului Ioan Botezătorul, fragment (a) și detaliu (b) cu 

degradările apărute la limita dintre pictura originală și reparația ulterioară.  

 

Pe întreaga suprafaţă a Tabloului Funerar pot fi observate lacune, rezultate din pierderea 

aderenţei stratului de culoare la suport, fenomen favorizat de persistenţa unei umidităţi ridicate, o 

problemă încă nesoluţionată la acest monument. Cele mai afectate sunt zonele inferioare ale 

Tabloului Funerar, în special veșmintele Iulianei, a lui Luca Arbore și cele ale copiilor, pe care sunt 

prezente eflorescențe, pulverulențe și solziri care pot contribui în timp, la pierderea totală a stratului 

de culoare afectat (Fig. 9a, b).  

 

a.  b.   

Figura 9. Pronaos, Tabloul Funerar, fragment (a) și detaliu (b) – Pierderea aderenței și coeziunii stratului de 

culoare, unele fragmente menținându-se doar prin autoportanță; pe suprafața picturii poate fi observat și 

fenomenul de recristalizare a sărurilor. 
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O altă problemă aferentă acestui spațiu al arcosoliului este lipsa unei aerisiri 

corespunzătoare, dublată și de păstrarea pe piatra de mormânt a ctitorului, a textelor cu istoricul 

monumentului care acoperă aproape în totalitate piatra de mormânt și împiedică evaporarea apei de 

pe suprafața acesteia (Fig. 10a). Acest lucru favorizează dezvoltarea unor agenți biodeteriogeni și 

migrarea sărurilor. De asemeni, în spațiul de sub baldachin, apare umiditatea de condens, rezultată 

din respirația vizitatorilor care, uneori în număr mare, se înghesuie pentru a citi datele despre 

biserică (Fig. 10b). 

 

a  b.  

Figura 10. Pronaos, arconsoliu (a), piatra de mormânt a lui Luca Arbore (b).  

 

Tot în zona inferioară, pe peretele de est din interiorul arcosoliului, sunt prezente degradări 

sub forma pierderii aderenței și coeziunii stratului pictural (Fig. 11b), datorate în special umidității 

de capilaritate (Fig. 11a).  

  

 a.  b.   

Figura 11. Pronaos, arcosoliu, perete de est - Zona inferioară, mai închisă la culoare (a), indică prezența 

unei umidități de capilaritate, aceasta cauzând degradări sub formă de pulverulențe și solziri ale stratului 

pictural (b). 

 

 Păianjenii, prin activitatea lor, pot constitui un real pericol pentru starea de conservare a 

picturilor murale. Într-un timp foarte scurt aceștia reuşesc să ţese cantităţi mari de pânză. Acestea se 

transformă într-o perdea deasă care, pe lângă faptul că micşorează gradul de vizibilitate a picturii 
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murale (Fig. 12a), acumulează insecte şi suspensii din atmosferă (Fig. 12b, c), care prin prezenţa 

lor pe o suprafaţă marcată de pierderea adeziunii stratului de culoare, pot contribui la pierderea unor 

fragmente de pictură. 

 

a.  b.  

c.  

Figura 12. Pronaos, calotă (a), perete de sud (b) și colțul de sud-est (c) – Acumulările pânzelor de păianjen 

pe suprafaţa picturii din pronaos, pot cauza, pe lângă disconfortul optic, și pierderea unor fragmente de 

pictură, în cazul în care suprafața pe care se află este afectată de pierderea aderenței stratului pictural.  

 

1.1.3. Iconostas și mobilier bisericesc 

Iconostasul este în curs de restaurare, sub coordonarea experţilor restauratori Cornelia şi 

Dinu Săvescu, HARMENING 1824 S.R.L.  

 

1.2. Turnul clopotniţă 

Acoperişul şi faţadele turnului clopotniţă, prezintă degradări sub forma atacului biologic 

(licheni, muşchi), favorizat şi de microclimatul închis şi umiditatea întreţinută de vegetaţia 

arboricolă din imediata apropiere. Partea inferioară este afectată de umiditatea de capilaritate până 
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la o înălţime considerabilă, la fiecare cădere de precipitaţii, aceasta menținându-se ulterior și 

datorită arborilor înalți din preajmă. Drept urmare au avut loc dislocări şi pierderi ale unor elemente 

de zidărie (Fig. 13). 

 

 

 
Figura 13. Turnul clopotniță, fațada de sud.  

 

1.3. Gardul de incintă 

Umiditatea persistentă din jurul monumentului, menţinută şi de vegetaţia abundentă, a 

favorizat apariţia şi evoluţia unui atac biologic. Acesta se regăsește şi pe gardul de incintă al 

monumentului (Fig. 14), dar şi pe crucile mormintelor şi pe arborii din spaţiul ambiental al bisericii. 

Trebuie menţionat faptul că la exteriorul bisericii a fost efectuat un tratament de biocidare, însă fără 

stoparea proceselor biologice la nivelul obiectelor înconjurătoare, există posibilitatea unei noi 

contaminări. 

 

 

Figura 14. Gardul de incintă. 
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1.4. Zona de protecţie 

Din acest punct de vedere, monumentul din Arbore se află într-o situaţie dificilă, pentru că 

la cca. 10 m de latura de nord a bisericii se află o arteră rutieră. În urma circulaţiei intense, în 

special a autovehiculelor de mare tonaj, se produc vibraţii ce se induc şi se resimt şi în structura 

monumentului. Un alt aspect care trebuie semnalat este cel referitor la poluarea provenită de la 

combustiile traficului auto care, în combinaţie cu alţi factori, pot constitui un real pericol pentru 

pictura murală. Menţionăm că o porţiune din artera de circulaţie se află în zona protejată a 

monumentului (Fig. 19). 

 

 

Figura 19. Biserica „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul”. Harta cu indicarea zonei protejate (y) şi a 

zonei tampon (x) (www.unesco.org). 

 

Propuneri de măsuri în vederea protecţiei monumentului:  

 Implementarea unui program de monitorizare a microclimatului bisericii care să includă şi 

dotarea cu aparatură de înregistrare permanentă a parametrilor de micro- şi macroclimat. 

 Refacerea trotuarului şi a rigolei cu realizarea unui sistem de drenare a apelor. 

 Restaurarea picturii murale din altar. 

 Intervenţii de refacere a adeziunii a stratului de culoare de la exterior, de pe absida altarului.  

 Aplicarea tratamentelor de biocidare, în vederea îndepărtării agenţilor biologici cu 

extinderea acestora şi la obiectele din vecinătatea monumentului (banchetă, gard, cruci de 

mormânt). 

 Schimbarea de urgenţă a învelitorii bisericii, dar şi a celei de la turnul clopotniţă şi gardul de 

incintă. În cazul bisericii, întârzierea acestui proces ar putea pune în mare pericol atât pictura de la 

exterior, cât şi pe cea de la interiorul monumentului (în special din zonele bolţilor şi arcelor).  

 Proiectarea şi refacerea instalaţiei electrice din biserică potrivit cerinţelor normativelor 

tehnice de dotare şi siguranţa funcţionării.  

 Se recomandă realizarea unui studiu privind regimul vibraţiilor la care este supus 

monumentul şi măsura în care, însumarea acestora pe termen lung, este periculoasă pentru 

integritatea monumentului.  

y 
x 
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 Instalarea unor indicatoare de limitare a vitezei de circulaţie în zonă şi urmărirea respectării 

acestor indicatoare şi, în perspectivă, realizarea unei variante de circulaţie auto care să ocolească 

monumentul.  

 Amenajarea unei parcări corespunzătoare standardelor monumentului.  

 Instituirea unui program de pază specializată monumentelor istorice înscrise în Lista 

Patrimoniului Mondial.  

 Întreţinerea curentă a monumentului.  
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Biserica „Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul Gheorghe” a Mănăstirii Humor 

 

1. Starea de conservare a monumentului 

1.1. Biserica 

1.1.1. Exterior 

La exterior, pictura murală prezintă mai multe forme de degradare determinate de acţiunea 

factorilor fizici, chimici, biologici şi umani: 

 Diverse forme de degradare, date de prezenţa atacului biologic determinat de muşchi, lichenii, 

alge, fungi se pot observa la nivelul învelitorii bisericii (Fig. 1a). Păsările care şi-au creat un habitat 

în zona superioară a bisericii (streaşină, cornişă) provocând o varietate de degradări asupra picturii 

murale, prin contact direct (zgârieturi sau ciocănituri), prin construirea cuiburilor, prin alterări 

provocate de compuşii chimici din excrementele ajunse pe suprafaţa picturii (Fig. 1b). 

 

a.  b.  

Figura 1. Învelitoarea bisericii – atac biologic (alge, fungi), (a); zona superioară a absidei altarului - 

degradări datorate prezenței păsărilor (dejecții, ciocănituri, zgârieturi), (b). 

 

 Menționăm pierderea aderenţei stratului de culoare care s-a constatat atât în pridvor, pe toți 

pereții (Fig. 2a), pe latura de nord și de sud a bisericii (Fig. 2b, c) precum şi pe absida altarului. 

 

a.  b.  c.  

Figura 2. Pierderea aderenței stratului de culoare manifestată prin exfolieri vizibile în lumină razantă – 

pridvor (a), faţadă sud (b, c). 
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 Pierderea aderenței stratului suport se observă în pridvor (pe est și vest), la nivelul draperiei, 

pe marginea frescei (Fig. 3a). Izolat menționăm urme de intonaco pe stratul decorat cu imitaţie de 

asize, ca urmare a dispariției unor mici fragment de frescă (Fig. 3b).  

 

a.  b.  

Figura 3. Pridvor – desprinderi ale stratului suport pe marginea frescei, (a); zone ce indică pierderea unui 

fragment de frescă, în partea de vest (b). 

 

 Umiditatea din jurul monumentului, combinată cu umiditatea de capilaritate (în zonele 

inferioare) și cu umiditatea de condens (în zonele superioare) a întreținut și favorizat dezvoltarea 

atacului biologic. Acesta este evident cu precădere în interiorul pridvorului, atât în partea inferioară 

(Fig. 4a) cât şi în zonele superioare (Fig. 4b),  pe latura de nord, pe soclu şi deasupra acestuia (Fig. 

4b, c) și pe latura de vest, în zona soclului. 

 

a.  b.  

c.  d.   

Figura 4. Dezvoltarea atacului biologic pe un fond de umiditate persistentă – interiorul pridvorului, 

în partea inferioară (a) şi în zonele superioare (d); pe latura de nord, în zona soclului (b, c). 
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 Pe trotuarul şi rigola perimetrală, cu precădere pe partea de nord a monumentului, menţionăm 

prezenţa agenţilor biodeteriogeni (Fig. 5): muşchi şi licheni în faze diferite de dezvoltare şi 

pierderea aderenţei mortarelor de umplutură. 

 

  
Figura 5. Fațada de nord – ascensiunea atacului biologic de la trotuar pe soclu. 

 

1.1.2. Interior 

La interior, pictura murală prezintă mai multe forme de degradare: 

 În pronaos (Fig. 6a) și gropniță (Fig. 6c), menționăm lacune apărute în urma pierderii 

aderenţei stratului de culoare. În zonele superioare ale pronaosului (Fig. 6b), păianjenii au țesut de-

a lungul timpului, o perdea deasă care micşorează gradul de vizualizare a picturii dar totdată 

acumulează insecte şi suspensii din atmosferă. Acestea prin prezenţa lor în timp pot duce la apariția 

lacunelor în special dacă în zonele respective se manifestă pierderea aderenței stratului de culoare. 

 

a.  b.  c.  

Figura 6. Pronaos (a); gropniţă (c)  - lacune ce indică pierderea aderenţei stratului de culoare; pronaos (b) – 

pânză de păianjeni. 

 Atât în pronaos, cât şi în gropniţă, se poate observa prezenţa atacului biologic. În pronaos, 

pe pandantivul de NE, există o zonă acoperită cu un voal alb, caracteristic atacului biologic 

combinat cu eflorescențe saline (Fig. 7a). Voaluri specifice unui atac biologic sunt vizibile şi pe 
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peretele de est la nivelul registrului cu sfinți cuvioși (Fig. 7b) dar şi pe cel de vest în dreptul uşii de 

intrare. În gropniţă (Fig. 7c) atacul biologic s-a produs, foarte probabil, ca urmare a apariţiei 

condensului, inactiv în momentul vizitei (martori sunt urmele sub formă de picături de pe suprafaţa 

stratului de culoare). În ambele camere, atacul biologic se prezintă pe aceleaşi suprafeţe ca şi la 

ultima vizită de monitorizare, fără o evoluție vizibilă.  

a.  b.  c.  

Figura 7. Voaluri specifice atacului biologic - pronaos, pandantivul de NE (a); pronaos 

peretele de est (b); gropniţă, perete sud (c). 

 

 Registrele inferioare (registrul draperiei şi al cuvioşilor) din pronaos şi gropniţă, se prezintă 

într-o stare de degradare mai avansată faţă de registrele superioare (Fig. 8a, b). Întâlnim diverse 

degradări cum ar fi: lacune ale stratului suport şi de culoare, abraziuni, fisuri, incizii de toate felurile 

şi dimensiunile care mutilează pictura murală.  

 

a.  b.  

Figura 8. Lacune ale stratului suport şi de culoare, abraziuni, fisuri şi incizii - registrul 

sfinților reprezentați în picioare, gropniţă (a) și pronaos (b). 

 

1.1.3. Iconostas și mobilier bisericesc 

 Iconostasul a beneficiat de intervenţii de conservare-restaurare. În zona inferioară a uşilor 

împărăteşti se observă unele mici lacune ale stratului pictural, posibil datorate uzurii funcţionale. 
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1.2 Turnul Clopotniță 

 La exteriorul turnului lui Vasile Lupu (Fig. 9) se observă diverse degradări: atac biologic, 

lacune atât la nivelul tencuielii exterioare, cât şi în zidărie, desprinderi ale tencuielii, fisuri. Trebuie 

să menționăm și prezența umidității de capilaritate vizibilă până aproape de partea superioară a ușii 

(cca. 2 metri). Acoperişul, ca şi cel al bisericii prezintă atac biologic favorizat de factorii externi. 

 

 
Figura 9. Turnul lui Vasile Lupu, sud. 

1.3 Ruinele din incintă 

 Ruinele din incinta mănăstirii se află într-o stare de degradare avansată prezentând 

urmatoarele tipuri de degradări: dezvoltarea agenţilor biologici, pierderea aderenţei mortarelor de 

rostuire, friabilizarea şi dislocarea pietrelor din componenţa zidurilor (Fig. 10a, b). 

 

a.  b.  

Figura 10. - Ruinele din incinta mănăstirii (a, b). 

 

2. Propuneri de măsuri în vederea protecţiei monumentului: 

 Implementarea unui program de monitorizare a bisericii, care să includă şi dotarea cu 

aparatură de înregistrare permanentă a parametrilor de micro- şi macroclimat. 

 Efectuarea tuturor demersurilor în vederea iniţierii intervenţiilor de conservare-restaurare în 

pronaos și gropniță. 

 Realizarea analizelor biologice în gropniţă în vederea stabilirii măsurilor pentru înlăturarea 

atacului biotic.  

 Intervenţii de urgenţă la pictura murală de la exterior, consolidarea stratului suport și a 

stratului de culoare. 
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 Aplicarea tramentelor de biocidare, în vederea îndepărtării agenţilor biologici, de pe faţada de 

nord, absida de nord, soclu şi trotuarul perimetral. 

 Revizuirea trotuarului şi rigolei din jurul monumentului.  

 Revizuirea învelitorii bisericii, în vederea schimbării acesteia. 

 Expertizarea stării de conservare a turnului lui Vasile Lupu.  

 Expertiză privind consolidarea şi punerea în valoare a ruinelor de pe latura de sud, din incinta 

mănăstirii. 

 Întreţinerea curentă a monumentului. 

 Instituirea unui program de pază specializată monumentelor istorice înscrise în Lista 

Patrimoniului Mondial. 
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Biserica „Buna–Vestire” a Mănăstirii Moldoviţa 

1. Starea de conservare a monumentului 

1.1. Biserica 

Biserica mănăstirii Moldovița beneficiază de intervenții de restaurare a picturii interioare și 

exterioare, ca urmare a unui proiect finanțat prin fonduri europene pe perioada 2010 – 2012. 

 

 
Figura. 1. Schele ridicate pe fațada de nord și vest în vederea realizării intervențiilor de conservare-

restaurare a picturii murale. 

 

1.2. Iconostas 

Iconostasul bisericii a fost restaurat, iar în prezent nu prezintă probleme din punct de vedere a 

stării de conservare. 

 

 
Figura 2. Iconostasul bisericii – ansamblu. 
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1.3. Zona de protecție 

În parcarea ce deserveşte monumentul, circulaţia autovehiculelor grele (autocare), produce 

vibraţii care se resimt în structura monumentului. Acestea pot cauza degradări atât la nivelul zidului 

de incintă și a turnurilor, cât și a bisericii, prin apariția unor fisuri sau dislocări la nivelul structurii 

sau tencuielilor acestora.  

 

 
Figura 3. Parcarea din imediata apropiere a monumentului. 

 

2. Propuneri de măsuri în vederea protecţiei monumentului: 

 Implementarea unui program de monitorizare a bisericii şi dotarea cu aparatură de înregistrare 

permanentă a parametrilor de micro- şi macroclimat.  

 Realizarea unui studiu privind regimul vibraţiilor la care este supus monumentul şi măsura în 

care, însumarea acestora pe termen lung, este periculoasă pentru integritatea monumentului.  

 Instituirea unui program de pază specializată monumentelor istorice înscrise în Lista 

Patrimoniului Mondial. 

 Întreţinerea curentă a monumentului. 
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Ansamblul bisericii „Înălţarea Sfintei Cruci” din Pătrăuţi 

 

1. Starea de conservare a monumentului 

1.1. Biserica 

1.1.1. Exterior 

La exteriorul bisericii se observă o serie de forme de degradare determinate de acţiunea 

factorilor fizici, chimici, biologici şi umani. 

 Învelitoarea bisericii şi a turlei nu mai asigură izolarea eficientă a monumentului, de apele 

meteorice, datorită degradărilor existente: atac biologic determinat de muşchi, lichenii, alge, fungi 

(Fig. 1a), sau orificii în acoperiş, realizate de păsări în căutare de hrană (Fig. 1b). Astfel că, 

învelitorile nu-şi mai pot îndeplini rolul lor funcţional, de protecţie, contribuind la determinarea şi 

accelerarea degradărilor componentelor ansamblului monumental. Petele de umiditate, apărute în 

urma infiltraţiilor pe faţade şi la baza turlei (Fig. 2a, b), împreună cu acumulările de natură organică 

duc la degradarea structurilor de zidărie şi a picturii murale, în special în zona bolţilor. 

 

a.  b.  

Figura 1. Acoperișul bisericii – atac biologic (mușchi și licheni) (a) și găuri realizate de păsări (b). 

 

a.  b.  

Figura 2. Urme ale infiltraţiilor apelor meteorice prin acoperişul degradat - faţada de sud (a) și 

turlă, nord (b). 

 

 La plăcile de ceramică de pe turlă şi abside menţionăm pierderea aderenței mortarelor de 

rostuire, lacune şi posibile desprinderi (Fig. 3a, b). 

 

a.  b.  

Figura 3. Pierderea aderenței mortarelor de rostuire și posibile desprinderi la nivelul plăcilor ceramice - turlă 

(a) și absida de sud (b). 
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 În partea superioară a soclului și în zona inferioară a firidelor de pe abside, atât pe sud cât şi 

pe nord, se pot observa lacune în mortarul de intervenţie anterioară care acoperă biserica, fie la 

nivelul unui singur strat de tencuială, fie până la zidărie (Fig. 4). 

 

 
Figura 4. Faţada de sud – lacune până la nivelul zidăriei în mortarul de intervenţie anterioară. 

 

 Pierderea aderenţei mortarului de rostuire dintre pietrele de la soclul bisericii a fost 

favorizată de umiditatea din jurul monumentului. În consecinţă în zona inferioară se poate observa 

friabilizarea pietrei şi apariţia lacunelor în structura soclului, atât pe nord (Fig. 5a), cât şi pe vest 

(Fig. 5b). 

 

a.  b.  

Figura 5. Friabilizarea pietrei, pierderea aderenţei mortarelor de rostuire, lacune în structura 

soclului - faţada de nord (a), vest (b).  

 

 Acțiunea agenților biodeteriogeni este favorizată de umiditatea persistentă din jurul 

monumentului, putând fi observată atât pe trotuar și rigolă (Fig. 6a), cât și pe faţada de nord, absida 

de nord şi turlă. Astfel se disting coloniile de licheni pe tencuiala care acoperă biserica, pe fațada de 

nord a bisericii în zona inferioară a firidelor (Fig. 6b), precum și pe partea nordică a turlei.  

 

a.  b.  

Figura 6. Partea de nord a bisericii – atacul biologic de pe trotuar, rigolă (a) și fațade (b). 
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1.1.2. Interior 

 Instalaţia electrică este deteriorată, subdimensionată, cu reparaţii improvizate şi poate 

constitui un factor de risc pentru integritatea monumentului. 

 În pronaos, arcele de nord şi sud sunt puternic deteriorate (Fig. 7a, b). Procesul de 

conservare-restaurare a picturii murale este oprit, până la soluționarea problemelor apărute la 

structura bisericii. 

 

a.  b.  

Figura 7. Pronaos, zona superioară – degradarea arcelor. 

 

 Atacului biologic existent în pronaos, la nivelul pardoselii din lemn (Fig. 8a) și în zona 

inferioară a pereților la nivelul draperiei (Fig. 8b) se poate extinde pe zonele proaspăt restaurate.  

 

a.  b.  

Fig. 8. Pronaos, zona inferioară - contaminarea microbiologică la nivelul pardoselii (a) și al pereților (b). 

 

 În calota turlei din naos, pe mortarul de la ultima intervenție se observă modificări cromatice 

aleatorii asemeni unor pete datorate unor posibile infiltrații ale apelor meteorice prin acoperișul 

degradat (Fig. 9). 
 

 
Figura 9. Naos, turlă – urme ale unor posibile infiltrații ale apelor meteorice prin acoperiș. 
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1.1.3. Iconostas și mobilier bisericesc 

 Iconostasul necesită intervenţii de conservare-restaurare (Fig. 10a). Dintre degradările 

prezente enumerăm: depuneri de praf, fum, gudroane, ancrasări şi îmbrunări ale verniului, arsuri 

(Fig. 10b, c), slăbirea coeziunii între materiale la toate nivelurile stratului pictural concretizate prin 

cracluri şi desprinderi de pe suport ale grundurilor, lacune şi exfolieri ale peliculei de culoare (Fig. 

10d), fisuri, distanţări, lacune şi pierderea unor fragmente din decorul sculptat, atac biologic 

(fungi, insecte xilofage). 

 

a.  b.  c.  d.  

Figura 10. Iconostasul (a) cu detalii ce evidențiază unele degradări specifice (b, c, d). 

 

1.2 Zidul de incintă 

 Zidul de incintă (Fig. 11), prezintă atac biologic activ (muşchi, licheni), precum şi fisuri, 

pierderea aderenţei mortarelor de rostuire și lacune. 

 

 
Figura 11 - Zidul de incintă – aspecte cu degradările prezente: atac biologic, fisuri, pierderea aderenței 

mortarului de rostuire. 
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2. Propuneri de măsuri în vederea protecţiei monumentului: 

 

 Implementarea unui program de monitorizare a bisericii, care să includă şi dotarea cu 

aparatură de înregistrare permanentă a parametrilor de micro- şi macroclimat. 

 Realizarea unei expertize de urgenţă privind starea de conservare a elementelor de 

arhitectură din pronaos şi elaborarea proiectului de restaurare. 

 Stoparea atacului biologic din pronaos, pentru evitarea contaminării altor suprafețe din 

interiorul bisericii. 

 Continuarea intervenţiilor de conservare-restaurare a picturii murale interioare. 

 Restaurarea iconostasului. 

 Proiectarea şi refacerea instalaţiei electrice din biserică. 

 Stoparea degradărilor active la nivelul plăcilor ceramice de la exteriorul bisericii.  

 Consolidarea soclului bisericii. 

 Tratament de biocidare, la exteriorul bisericii, la turlă, la trotuar şi soclu, (pe zonele care 

necesită aceste intervenții), cu extinderea tratamentelor și la obiectele din vecinătatea monumentului 

care ar putea contribui la recontaminarea acestuia (turn clopotniță, zid de incintă). 

 Schimbarea învelitorii de la biserică.  

 Schimbarea pardoselii din biserică. 

 Restaurarea turnului clopotniţă. 

 Instituirea unui program de pază specializată monumentelor istorice înscrise în Lista 

Patrimoniului Mondial. 

 Întreţinerea curentă a monumentului. 
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Biserica „Sfântul Nicolae” a Mănăstirii Probota 

 

1. Starea de conservare a monumentului 

1.1. Biserica 

1.1.1. Exterior 

Acțiunea factorilor fizici, chimici, biologici a determinat la exteriorul monumentului, apariția 

diferitor forme de degradare, care la momentul actual se află în diverse stadii de dezvoltare.  

 Învelitoarea bisericii prezintă mai multe tipuri de degradare datorate agenților biologici, dar și 

mișcărilor dimensionale caracteristice materialului din care este realizată (Fig. 1a-b).  

 

a.  b.  

Figura 1. Forme de degradare la nivelul învelitorii. Fațada de vest (a) și de nord (b). 

 

a.  b.  

Figura 2. Fațada de sud, jumătatea de est. Zonă afectată de pierderea aderenței mortarului de rostuire (a) și 

de denivelări de teren (b). 

 

 Pe fațada de sud și pe cea de nord, în special în dreptul absidelor naosului și a contraforților, 

inclusiv zona din imediata apropiere a acestora (Fig. 2a), pot fi observate mai multe tipuri de 

degradări, la nivelul rigolei și al trotuarului perimetral. În cele mai multe cazuri este vorba despre 

desprinderea și pierderea mortarului dintre rosturi, precum și a unor bucăți de piatră din banchetă 

(Fig. 3a-b și 4), cauzate pe alocuri și de tasarea și denivelarea în timp a terenului (Fig. 2b). Acestea 

permit infiltrarea apei prin rosturi (Fig. 3c) și pătrunderea ei până la nivelul fundației bisericii. În 

același timp, denivelările de teren cauzează stagnarea apelor în mai multe zone pe lungimea rigolei, 

creând condiții favorabile atacului biologic (Fig. 5).   

 

a.  b.  c.   

Figura 3. Desprinderea și pierderea mortarului de rostuire - fațadă de sud, contraforți (a,b) și rigolă (c).  
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Figura 4.  Fațada de nord – pierderea aderenței mortarelor de rostuire.  

 

a.  b.  c.  

Figura 5. Acțiunea agenților biodeteriogeni poate fi sesizată atât pe latura de nord, pe rigolă (a) și banchetă 

(b), cât și pe bancheta de pe latura de sud (c) a bisericii.    

 

La fel ca și învelitoarea, trotuarul și rigolele au rolul de a proteja edificiul de acțiunea 

factorilor externi. Deteriorarea elemente de construcţie duc inevitabil la apariția și dezvoltarea unor 

fenomene nedorite pe suprafața murală, atât la exteriorul bisericii, cât și la interior.    

 

1.1.2. Interior 

 Atacul biologic s-a dezvoltat atât în pronaos și gropniță, cât și în naos. Acesta se prezintă sub 

forma unui voal roz, vizibil în special la nivelul draperiei (Fig. 6a), dar și la cel al Sfinților în 

picioare (Fig. 6b).  

 

a.  b.  

Figura 6. Atac biologic vizibil în naos, la nivelul draperiei (a) și în gropniță, pe peretele de nord (b).   

 

 În pronaos pe peretele de vest spre nord, pe peretele de est și de o parte şi de alta a intrării spre 

gropniţă, în dreptul ocniţelor  poate fi observată pierderea aderenţei stratului suport. În gropniţă, pe 

peretele de nord (în mod special de la draperie în sus, până la fondul verde), aceasta se prezintă sub 

forma unor mici modificări a planeităţii peretelui pe anumire zone, care în momentul atingerii se 

mişcă. Desprinderi ale stratului suport se manifestă şi pe peretele de vest, la limită cu glaful ușii 
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(Fig. 7a, b), pe peretele de est şi în zona intrării înspre naos. În naos, pe peretele de vest pe partea 

dreaptă a intrării spre gropniţă, în zona inferioară a draperiei, se observă lacune în stratul suport şi 

uşoare desprinderi ale acestuia. Prezenţa desprinderilor izolate, neconsolidate, riscă în timp să ducă 

la extinderea acestora şi chiar la pierderea unor fragmente de frescă. 

 

a.  b.  

Figura 7. Gropniță, perete de vest, glaful ușii, ansamblu (a) și detaliu (b). 

 

 În gropniță sunt prezente zone întinse afectate de pierderea adeziunii și coeziunii stratului de 

culoare. Acestea se manifestă pe zonele inferioare ale registrului Sfinților Cuvioși, mai puțin pe 

peretele de est (latura dinspre peretele de sud). În schimb pe peretele de sud (Fig. 8a) și pe cel de 

sud-vest degradările sunt prezente pe suprafețe extinse, afectate fiind în special culorile de pământ. 

În lumină directă, pierderea aderenței poate fi depistată după lacunele rezultate prin pierderea 

stratului de culoare (Fig. 8b), degradarea fiind cel mai bine vizibilă în lumină razantă (Fig. 8c, Fig. 

9a-d).  
 

a.  b.  c.  

Figura 8. Gropniță, perete de sud, registrul Sfinților Cuvioși, fragment (a) și detalii în lumină directă 

(b) și razantă (c) – Degradări la nivelul stratului de culoare. 
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a.  b.  

c.  d.    

Figura 9.  Gropniță, perete de sud (a,b) și de vest (spre sud) (c,d). Pierdearea aderenței și coeziunii stratului 

de culoare, prezentă în special pe culorile de pămând, dar și pe fondul verde. 

 

Izolat, pot fi observate fragmente de culoare desprinse de pe zone superioare și ancorate pe 

suprafețele inferioare (Fig. 10). 

 

     
Figura 10. Fragmente de culoare ancorate pe zonele inferioare suprafețelor de unde provin. 
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Pe suprafețele afectate pot fi observate și pete albicioase sub formă de voaluri, picături sau 

scursuri (Fig. 11).  

Pierderea aderenței și coeziunii stratului de culoare și prezența petelor albicioase pe suprafața 

picturii, denotă existența sărurilor, dar și a unei surse de umiditate, precum și o foarte posibilă 

contaminare a suprafeței cu agenți biodeteriogeni. 

 

   
Figura 11. Interior, gropniță. Voaluri albicioase ce denotă prezența eflorescențelor saline.   

 

Pierderea aderenței stratului de culoare poate fi văzută izolat și în stadiu incipient, pe pictura 

murală din pronaos (perete sud şi nord) unde există lacune noi apărute în urma exfolierii stratului de 

culoare.  

 Pierderea adeziunii şi coeziunii mortarelor de umplutură de la nivelul zidăriei şi friabilizarea 

cărămizilor  se pot observa la registrul draperiei din pronaos, atât pe peretele de est cât și de vest, în 

zona glafului ușii (Fig. 12).  

 

  
Figura 12. Pronaos, perete vest – friabilizarea cărămizilor din zidărie. 

 

1.1.3. Iconostas și mobilier bisericesc 

 Iconostasul se află în curs de restaurare, sub coordonarea expert restauratorului Dana 

Postolache. 

 

1.2. Clisearnița  

În urmă cu doi ani, au fost demarate lucrările privind amenajarea clisearniţei în vederea creării 

unui muzeu, ca urmare a solicitării făcute de conducerea mănăstirii. 
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1.3 Turnul de intrare 

 Deasupra intrării turnului de poartă sunt prezente desprinderi și lacune în stratul suport până la 

zidărie (Fig. 13). Rețeaua deasă de fisuri, care de cele mai multe ori fac legătură între lacune, poate 

duce la pierderea totală a unor fragmente întinse de tencuială, motiv pentru care se impune o 

intervenție urgentă de consolidare a stratului suport. 

 

  
Figura 13. Turnul de poartă, fațada estică, deasupra intrării. 

 

Tot la turnul de intrare, pe fațada de est și pe cea de vest, pot fi observate, de data aceasta în 

partea inferioară, degradări la nivelul tencuielii, pierderi ale unor pietre sau fragmente de piatră din 

zidărie, friabilizarea cărămizilor și a mortarelor de rostuire (Fig. 14 a-c). Pe fațada de vest, tencuiala 

nu mai există, urme ale acesteea fiind vizibile pe anumite porțiuni (Fig. 14d). Aceasta se datorează 

cel mai probabil incidenței apelor meteorice, dar și umidității de capilaritate.  

 

a.  b.  

c.  d.  

Figura 14. Turnul de poartă, fațada de est – în zonele inferioare poate fi observat friabilizarea și pierderea 

mortarelor de intervenție, precum și dislocarea și pierderea unor pietre.  

 

Deși din punct de vedere structural, aceste deteriorări nu ar trebui să pună probleme serioase, 

aspectul turnului de poartă, principala cale de acces în incinta mănăstirii, poate suferi în cazul în 

care degradările ar înainta ca întindere.  

 

1.4. Zidul de incintă 

Pe toate laturile zidului de incintă, pot fi observate degradări sub forma friabilizării mortarelor 

de rostuire și dislocării pietrelor (Fig. 15a - d), acest lucru punând nu doar probleme de estetică, ci 

şi de siguranță. 
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a.  b.  

c.  d.   

Figura 15. Zidul de incintă al mănăstirii, latura de sud – zidul (a) și turnul de sud-est (b), latura de est (c, d). 

 

2. Propuneri de măsuri în vederea protecţiei monumentului: 

 

 Intervenţii de urgenţă privind consolidarea stratului de culoare de la interior, în gropniţă. 

 Intervenţii de urgenţă privind consolidarea locală a stratului suport desprins, din pronaos şi 

gropniţă. 

 Intervenţii de urgenţă în vederea stopării şi eliminării atacului biologic din gropniţă, naos şi 

pronaos. 

  Efectuarea unor teste şi stabilirea unei metodologii în vederea efectuării unui tratament de 

biocidare, la exteriorul bisericii, în special pe partea nordică. 

 Înlocuirea mortarelor de rostuire şi consolidarea pietrei de la soclu şi banchetă, acolo unde 

este necesar. 

 Realizarea unei expertize privind învelitoarea de la biserică. 

 Intervenții de urgență pe fațada de vest a turnului de poartă, în vederea refacerii aderenței 

stratului suport la zidărie.  

 Consolidarea zidului de incintă a mănăstirii pe zonele unde acest lucru este necesar. 

 Implementarea unui program de monitorizare a microclimatului bisericii, care să includă şi 

dotarea cu aparatură de înregistrare permanentă a parametrilor de micro- şi macroclimat. 

 Instituirea unui program de pază specializată monumentelor istorice înscrise în Lista 

Patrimoniului Mondial.  

 Întreţinerea curentă a monumentului. 
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Biserica „Sfântul Gheorghe” a Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava 

 

1. Starea de conservare a monumentului 

1.1. Biserica 

1.1.1. Exterior 

Ca urmare a observațiilor directe asupra stării de conservare a monumentului și a discuțiilor 

avute cu arhimandrit Vartolomeu Chira, la exteriorul bisericii s-au constatat mai multe forme de 

degradare determinate de acţiunea factorilor fizici, chimici, biologici şi umani. 

 Funcţionalitatea acoperişului bisericii este afectată datorită lipsei mai multor ţigle (Fig. 1 și 

2b). Atacul biologic se observă la nivelul lemnului de la streaşină și a țiglelor prin prezența 

fungilor, respectiv lichenilor și mușchilor (Fig. 2a, b). 

 

 
Figura 1. Biserică, pridvor nord – ţigle lipsă 

 

a.  b.  

Figura 2. Atac biologic şi lacune - degradări la nivelul cornișei (a) și acoperișului bisericii (b). 

 

 Infiltrațiile datorate scurgerilor apelor meteorice, prin spărturile acoperişului au dus la 

degradarea zidăriei şi tencuielii bisericii în zona cornişei (Fig. 2a). Este necesară repararea 

acoperișului, înainte ca infiltraţiile să afecteze pictura murală. Scursuri ale apelor meteorice se 

observă pe latura de nord pe contraforturi, pe pereţii bisericii sub ferestre (Fig. 3c), pe vest sub 

ferestre, iar pe sud în zona pridvorașului (Fig. 4a) și pe absidă (Fig. 4b). De cele mai multe ori pe 

zonele în care persistă infiltrațiile apar efectele atacului biologic (Fig. 3b, c) și pierderea aderenței 

tencuielilor (Fig. 3a), cu lacune până la nivelul zidăriei datorate scursurilor apelor meteorice (Fig. 

4a, b). 
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a.  b.  c.    

Figura 3. Fațada de nord - urme ale infiltrațiilor la nivelul contraforților și al pereților sub ferestre (c), cu 

apariția atacului biologic (b, c) și pierderea aderenței tencuielilor (a).  

 

a.  b.  

Figura 4. Degradări datorate infiltrațiilor, lacune și desprinderi în mortarul de intervenție anterioară până la 

zidărie, cu scursuri ale prafului de cărămidă din zidărie în combinație cu apele meteorice - pridvorul de sud 

(a), absida de sud (b). 

 

 Decoraţia cu asize de pe absida de nord (Fig. 5b), prezintă lacune datorate pierderii aderenţei 

stratului de culoare (Fig. 5c). 

 

a.  b.  c.  

Figura 5. Absida de nord – lacune apărute la nivelul imitaţia de asize ca urmare a exfolierii stratului de 

culoare (b, c); dezvoltarea agenţilor biodeteriogeni pe soclu și deasupra acestuia, pe mortar (a, b). 

 

 Umiditatea (de diferite tipuri) a favorizat apariția agenţilor biologici pe trotuarul perimetral, 

pe soclu (Fig. 5b, 6a, b) şi pe mortarul de intervenţie anterioară de deasupra soclului, mai ales în 

zona absidei de nord (Fig. 5a). De asemenea, acţiunea umidităţii, a determinat pierderea aderenţei 

mortarelor de rostuire de la soclu şi trotuar (Fig. 6c, 7a), ducând izolat la dislocări ale pietrelor 

componente, la friabilizarea pietrei de la soclu pe latura de sud (Fig. 7b) respectiv vest și a 

contribuit la migrarea sărurilor de la nivelul soclului spre suprafață (Fig. 8a, b). 
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a.  b.  c.  

Figura 6. Dezvoltarea agenţilor biodeteriogeni (licheni și mușchi) și pierderea aderenţei mortarelor de 

rostuire (c)- latura de nord (a) și sud (b). 

 

a.  b.   

Figura 7. Degradări la soclu şi trotuar - pierderea aderenţei mortarelor de rostuire, nord (a); friabilizarea 

pietrei de la soclu, sud (b). 

 

a.  b.  

Figura 8. Faţada de sud – apariția eflorescențelor saline pe mortarul de la soclul bisericii, din zonele cu 

umiditate. 

 

1.1.2. Interior 

 Pictura interioară a bisericii, a fost restaurată în cea mai mare parte, cu excepţia zonei 

baldachinului din naos (Fig. 9a). Degradările picturii murale constau în: depuneri aderente şi 

neaderente de fum, praf, pânze de păianjeni, lacune şi fisuri ale stratului suport şi ale stratului de 

culoare, eflorescenţe saline, atac biologic, posibil desprinderi ale stratului suport și pierderea 

aderenței și coeziunii stratului de culoare. Trebuie amintite desprinderile şi lacunele apărute la 

nivelul stratului suport și al stratului de culoare de la amvon (vis-a-vis de baldachin) (Fig. 9b). 
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a.  b.  

Figura 9. Naos, zona baldachinului, suprafaţa picturii murale nerestaurată (a); amvon, lacune la nivelul 

stratului de culoare și al stratului suport (b). 

 

 Degradarea mortarelor de la ultima intervenţie de restaurare este vizibilă în pridvor (Fig. 10), 

pronaos (Fig. 11c, d) şi naos, absida de sud, în zona uşii (Fig. 11a, b). Pe anumite porţiuni această 

degradare a antrenat şi desprinderea stratului suport (Fig. 11b, c).  

 

a.  b.   

Figura 10. Pridvor, perete est - pierderea coeziunii şi adeziunii mortarelor de intervenţii anterioară. 

 

a.  b.  c.  d.  

Figura 11. Degradarea mortarului de la ultima intervenţie de restaurare, desprinderi şi lacune ale stratului 

suport - naos, absida de sud, glaful uşii (a, b); pronaos, perete vest (c, d).  

 

 Desprinderi ale stratului suport semnalăm în pronaos pe peretele de sud și nord, sub fereastra 

de NE de jur împrejurul fisurii existente (Fig. 12b) și lacune în stratul suport și de culoare în dreptul 

stranelor (Fig. 12a). 
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a.  b.   

Figura 12. Pronaos, nord – desprinderi de-a lungul fisurii, lacune ale stratului suport, ale stratului de 

culoare (b) și degradări ale intervențiilor de restaurare în imediata apropiere a stranelor (a, b). 

 

 Pierderea aderenţei stratului de culoare se observă sub forma lacunelor noi apărute ca urmare 

a exfolierilor stratului de culoare. Această degradare o întâlnim local în naos, în pronaos (Fig. 13a) 

și în pridvor (Fig. 13 b, c) în special în registrul sfinţilor în picioare. 

 

a.  b.  c.  

Figura 13. Pronaos şi pridvor – lacune apărute ca urmare a pierderii aderenței stratului de culoare. 

 

 În zonele superioare ale tuturor încăperilor bisericii, păianjenii au țesut de-a lungul timpului, 

după restaurarea picturii murale, o reţea de pânză, ce micşorează gradul de vizualizare a picturii dar 

care, totodată acumulează insecte şi suspensii din atmosferă, ce pot duce, prin greutatea lor, la 

apariția lacunelor (Fig. 14).  

 

 
Figura 14. Pronaos – degradări ale mortarului de la ultima restaurare, datorate pânzelor de păianjeni. 
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 Acțiunile necorespunzătoare ale omului sunt vizibile prin lacunele stratului suport, ale 

stratului de culoare şi ale prezentărilor estetice de la ultima restaurare, în special în apropierea 

stranelor sau pe zone uşor accesibile (Fig. 15a). Sunt prezente pe toţi pereţii din pronaos, pridvor și 

izolat în naos. Aceste tipuri de degradări sunt determinate de pelerini sau turişti, prin diverse 

manifestări: incizii de diferite feluri - de la simple zgârieturi (Fig. 15c), la inscripționarea numelor 

pe pictură, sau acţiuni evidente de profanare (Fig. 15b), deteriorări ale intervenţiilor de la ultima 

restaurare realizate prin ştergere (Fig. 15d).  

 

a.  b.  c.  d.  

Figura 15. Vandalizarea picturii murale - pridvor (a, b, c) și naos (d). 

 

1.1.3. Iconostas și mobilier bisericesc  

 Iconostasul în ansamblul lui, atât icoanele, cât mai ales decorul sculpturii policrome, se află 

într-o stare de conservare precară. Întâlnim majoritatea formelor de degradare caracteristice picturii 

pe lemn, sculpturii policrome şi a structurii suportului din lemn: depuneri de praf, fum, gudroane şi 

alte substanţe poluante, ancrasări ale vernisurilor, slăbirea coeziunii între materiale la toate 

nivelurile stratului pictural concretizate prin craclarea grundurilor, decolări de pe suport, lacune şi 

exfolieri ale peliculei de culoare şi policromiei, fisuri, distanţări, lacune şi pierderea unor fragmente 

din decorul sculptat (Fig. 16b), fragilizarea şi slăbirea structurii suportului din lemn determinat 

îndeosebi de apariţia atacului xilofag (Fig. 16c). Menţionăm că pierderea rezistenţei mecanice a 

structurii lemnului (registrul împărătesc) datorate îndeosebi atacului xilofag, reclamă urgente 

intervenţii de conservare–restaurare.  

 

a.  b.  c.   

Figura 16. Iconostas (a) - degradări la nivelul sculpturii policrome (b); afectarea structurii materialului 

lemnos datorită atacului xilofag (c). 
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1.2. Turn Clopotniță 

 Turnul clopotniţă prezintă diverse tipuri de degradări, cum ar fi: fisuri de structură pe laturile 

de nord şi sud cu dezvoltări laterale, dislocări ale pietrelor profilate (Fig. 17a) ce marchează arcul 

pe latura de sud, precum şi cele de la partea inferioară de pe faţadele sud şi est, constituie un pericol 

nu numai pentru existenţa şi funcţia arcului, dar şi pentru siguranţa publicului vizitator. Pe pereţii 

exteriori ai turnului clopotniţă, atât în zona inferioară, cât şi în cea superioară se poate observa 

prezenţa agenţilor biodeteriogeni. Umiditatea de infiltraţie şi cea din jurul monumentului, a 

întreţinut dezvoltarea atacului biologic (Fig. 17b, c), determinând totodată pierderea coeziunii 

cărămizilor din zidărie (Fig. 17d) şi a aderenţei mortarului de rostuire. În partea superioară, pe zona 

unde anul trecut erau fisuri și desprinderi ale tencuielii (Fig. 18a), menționăm apariția, sub acțiunea 

factorilor externi (umiditate, temperatură, îngheț/dezgheț, acțiunea eoliană, vibrații), a unei lacune 

în tencuială până la nivelul zidăriei (Fig. 18b, c). La nivelul acoperişului se poate observa, lipsa mai 

multor ţigle, ceea ce îi afectează funcţionalitate, iar lemnul de la streaşină prezintă atac biologic. 

Datorită acestor degradări, care pot aduce prejudicii siguranței publicului, dar şi bunei funcţionări a 

turnului clopotniţă, este necesară intrarea cât mai urgentă a acestuia într-un program de conservare-

restaurare. 

  

a.  b.  c.  d.  

Figura 17. Turnul Clopotniță – fisuri și dislocări (a), atac biologic (b, c), 

 friabilizarea zidăriei de cărămidă (d). 

 

 a.  b.  c.  

Figura 18. Turnul Clopotniță – fisuri și desprinderi la sfârșitul anului 2010 (a) și aceeași zonă la sfârșitul 

lunii mai 2011 (b, c).  

 

1.3. Zidul de incintă 

 Zidul de incintă se află în proces de refacere, şantierul de lucru fiind deschis la data de 

12.04.2010 cu avizul Ministerului Culturii, Nr. 372/Z/2009. Data finalizării acestor lucrări este 

stabilită la 12.04.2012. 
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1.4. Zona de protecție 

• Traficul auto de mare tonaj de pe artera de circulaţie din imediata apropiere a monumentului, 

produce vibraţii ce se induc şi afectează structura componentelor monumentului. Această problemă 

s-ar putea soluționa odată cu finalizarea variantei de ocolire a orașului, aflată momentan în lucru și 

interzicerea circulației autovehiculelor de mare tonaj în zona tampon. Se impune de asemenea 

limitarea vitezei de circulație în această zonă. 

 

 
Figura 19. Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou – obiectiv înscris în Lista Patrimoniului Mondial – cu indicarea zonei 

protejate și a zonei tampon de protecție (www.unesco.org). 
 

 

2. Propuneri de măsuri în vederea protecţiei monumentului: 

 Intervenţii de urgenţă la pictura murală de la interior (pridvor şi pronaos), în zonele cu 

exfolieri, în vederea refacerii aderenţei stratului de culoare. 

 Consolidarea desprinderilor stratului suport, în zonele unde această intervenţie se impune. 

 Finalizarea intervențiilor de conservare-restaurare a picturii murale din naos din dreptul 

baldachinului. 

 Implementarea unui program de monitorizare a bisericii, care să includă şi dotarea cu 

aparatură de înregistrare permanentă a parametrilor de micro- şi macroclimat. 

 Este necesară realizarea unui sistem de drenaj în vederea uscării fundațiilor bisericii. 

 Găsirea unei soluţii adecvate pentru amplasarea stranelor din imediata apropiere a pereţilor 

bisericii în vederea protejării picturii murale. 

 Restaurarea iconostasului. 

 Expertiză privind starea de conservare a elementelor de arhitectură din biserică şi elaborarea 

lucrărilor de consolidare specifice. 

 Expertiză privind măsura în care învelitorile de la biserică şi turnul clopotniţă îşi pot sau nu 

îndeplini rolul lor funcţional. 

 Realizarea lucrărilor de consolidare şi restaurare specifice turnului clopotniţă. 

 Se recomandă realizarea unui studiu privind vibraţiile la care este supus monumentul şi 

măsura în care, însumarea acestora pe termen lung, este periculoasă pentru integritatea acestuia. 

 Instituirea unui program de pază specializată monumentelor istorice înscrise în Lista 

Patrimoniului Mondial.  

 Întreţinerea curentă a monumentului. 
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Biserica „Învierea Domnului” a Mănăstirii Suceviţa 

1. Starea de conservare a monumentului 

1.1. Biserica 

1.1.1. Exterior 

Datorită acțiunii cumulate a factorilor fizici,chimici, biologici și umani, la exteriorul bisericii 

au rezultat mai multe tipuri de degradări. 

 Datorită materialului din care sunt confecționate, învelitorile sunt mult mai susceptibile la 

acțiunea factorilor de degradare (Fig. 1a, c). Majoritatea formelor de degradare se prezintă sub 

forma atacului biologic sau a lipsurilor și distanţărilor elementelor componente ale acoperişului. 

Drept urmare, învelitoarea bisericii nu-şi mai poate îndeplini rolul ei funcţional, de protecţie, 

contribuind la determinarea şi accelerarea degradărilor ansamblului monumental.  

 Zburătoarele au provocat  o varietate de degradări și la nivelul picturilor murale, atât prin 

contact direct – construirea de cuiburi, zgârieturi, ciocănituri – cât şi prin dejecţiile ajunse pe 

suprafaţa murală (Fig. 1b). 

 

a.  b.  c.  

Figura 1. Învelitoarea bisericii și fațada de nord – urme lăsate de zburătoare (păsări, lilieci) (a, b) și atacul 

biologic favorizat de infiltrațiile apelor meteorice (c). 

 

 La partea superioară a paramentului, în zona cornișei, pot fi observate degradări ale 

mortarului de intervenție (Fig. 2a, b). Trebuie să menționăm că mortarele de reparație sunt din 

ciment, iar umiditatea de infiltrație are ca rezultat migrarea sărurilor, în care acesta este bogat, către 

zonele cu pictură murală. Acest fenomen are ca și rezultat antrenarea unor mecanisme de degradare 

care se pot solda cu pierderea stratului de culoare sau chiar a stratului suport (Fig. 2c).  

 

a.  b.  c.  

Figura 2. Fațada de est (a) și de vest (b) – degradări la nivelul mortarelor de ciment de la cornișă; pierderea 

unor fragmente de tencuială din zona superioară de pe peretele de vest (c). 

 

 În zona pridvorului de sud, pe latura de vest (Fig. 3a, b) și pe cea de sud (Fig. 3c), pot fi 

observate pierderi ale aderenței stratului suport soldate izolat cu lacune la nivelul acestuia. Lipsa 

unor intervenții ar putea rezulta în pierderea altor fragmente de tencuială și extinderea fenomenului 

pe suprafețele învecinate. 
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a.  b.  c.  

Figura 3. Pridvor de sud, fațada de vest (a, b) și de sud (c) – pierderea aderenței și lacune la nivelul stratului 

suport. 

 

 Pe fațada de nord și pe cea de sud, pot fi observate degradări sub forma pierderii aderenței 

stratului de culoare (Fig. 4a-d). Pe zonele cu exfolieri mai pot fi observate și pulverulențe, și lacune 

noi apărute în urma pierderii fragmentelor de culoare (Fig. 5a, b). Izolat pot fi observate voaluri 

albicioase (Fig. 5b). 
 

a.  b.  c.  d.  

Figura 4. Fațada de sud fragment (a) și detaliu (b), absida de sud (c, d) – pierderea aderenței stratului 

de culoare 

 

a.  b.  

Figura 5. Fațada de sud – pierderea coeziunii și adeziunii stratului de culoare,  

lacune și voaluri albicioase (a, b). 

 

 Pierderea aderenţei mortarelor de rostuire de la soclu şi dislocarea pietrelor a fost favorizată 

de umiditatea de capilaritate și de atacul biotic întreținut de această umiditate (Fig. 6a-c). 
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a.  b.  c.   

Figura 6. Faţada de sud, soclul – pierderea aderenţei mortarelor de rostuire cu dislocarea pietrelor (a), atac 

biologic (b); trotuar perimetral – atac biologic, pierderea aderenței mortarelor de rostuire (c). 

 

 La ferestrele din pridvor și pronaos se observă desprinderea și pierderea unor elemente din 

sticlă (Fig. 7a, b), orificiile rămase facilitând accesul păsărilor în interiorul bisericii. Ferestrele de 

pe fațada de vest, de la pridvor, sunt mai afectate decât cele de pe nord sau sud, din dreptul 

pronaosului, la unele dintre acestea putând fi observate elemente în curs de desprindere, deformări 

și dislocări ale ramei de fier (Fig. 7c).  
 

a.  b.  c.  

Figura 7. Degradări ale unor elemente din sticlă de la ferestrele de pe sud (a) și de pe vest (b, c). 

 

1.1.2. Interior 

În altar (registrele superioare) şi naos, pictura murală este restaurată. În 2010 au fost efectuate 

intervenții de conservare – restaurare în altar și în gropniță, la registrele inferioare, sub coordonarea 

expert restauratorului de pictură murală Oliviu Boldura.  

 În pridvor și pronaos pot fi observate urme ale zburătoarelor care au avut cândva un habitat în 

zona superioară sau au intrat pe ușă sau prin orificiile ferestrelor. De obicei păsările se orientează 

spre lumină, motiv pentru care cele mai multe degradări produse de acestea (zgârieturi, dejecții) 

sunt în preajma ferestrelor sau a ușilor (Fig. 8 și 9). Aceiași problemă se regăsește și în alte camere 

ale monumentului. 
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a.  b.  c.   

Figura 8. Dejecţii ale păsărilor ajunse pe suprafaţa picturii în pridvor (a, b) și pronaos (c).  

 

a.  b.  

Figura 9. Zgârieturi produse de zburătoare în pridvor, pe peretele de est (a) și în pronaos, pe peretele de 

nord, în dreptul glafului ferestrei (b). 

 

 La nivelul draperiei din pridvor, în special pe peretele de est, de o parte şi de alta a intrării în 

pronaos, se poate vedea o contaminare microbiologică, prin schimbarea culorii locale a picturii, în 

roz (Fig. 10). 
 

 
Figura 10. Pridvor, peretele de est, registrul draperiei – atacul biologic sub forma unui voal roz. 

 

Acest fenomen este mai accentuat în partea inferioară, unde culoarea roz este foarte 

pronunţată, slăbind în intensitate spre partea superioară a zonei afectate. Umiditatea de capilaritate a 

dus și la formarea lacunelor în stratul suport până la zidărie, atacul biotic fiind prezent și în 

interiorul acestora.  
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Trebuie menționat faptul că odată apărut atacul biologic tinde să se extindă pe suprafețele 

învecinate, ulterior trecând și în celelalte compartimente ale bisericii. Din acest motiv, se impune 

efectuarea unor tratamente de biocidare, inclusiv a unor tratamente profilactice pe zone aparent 

neafectate.  

 

1.1.3. Iconostas și mobilier bisericesc 

Iconostasul din naosul bisericii a beneficiat de lucrări de conservare-restaurare. 

Iconostasul din pronaos se află în curs de restaurare. 

 

2. Propunerea unor măsuri de protecţie a monumentului: 

 

 Implementarea unui program de monitorizare care să includă şi dotarea cu aparatură de 

înregistrare permanentă a parametrilor de micro- şi macroclimat. 

 Intervenţii de urgenţă la pictura murală de la exterior, pe zonele cu exfolieri și pulverulențe, în 

vederea refacerii aderenţei și coeziunii stratului de culoare.  

 Intervenții de urgență în vederea refacerii aderenței stratului suport de pe fațada de vest și sud 

a pridvorului de sud. 

 Reparații ale ferestrelor bisericii.  

 Rezolvarea problemei umidităţii monumentului. 

 Realizarea unor analize biologice pentru zonele susceptibile de atac biologic. 

 Continuarea lucrărilor de restaurare a picturilor murale din pronaos şi pridvor. 

 Refacerea trotuarului şi rigolei perimetrale bisericii, cu specificaţia ca în compoziţia noului 

trotuar şi a noii rigole să fie folosite materiale care să nu pericliteze starea de conservare a bisericii 

(în consecință, fiind excluse din start materialele cu un conținut bogat în săruri, precum cimentul). 

 Refacerea învelitorii bisericii şi a structurii de rezistenţă a acoperişului.  

 Continuarea lucrărilor de schimbare a acoperişului de la zidul de incintă şi al turnurilor 

aferente. 

 Instituirea unui program de pază specializată monumentelor istorice înscrise în Lista 

Patrimoniului Mondial. 

 Întreţinerea curentă a monumentului. 
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Biserica „Sfântul Gheorghe” a Mănăstirii Voroneţ 

 

1. Starea de conservare a monumentului 

1.1. Biserica 

1.1.1. Exterior 

Exteriorul bisericii prezintă mai multe forme de degradare determinate de acţiunea factorilor 

fizici, chimici, biologici, umani. 

 Lemnul învelitorii, ca orice materie organică este mult mai susceptibil la acţiunea factorilor 

de degradare. Atacul biologic se poate observa chiar de la nivelul solului (Fig. 1). Acoperişul oferă 

un loc propice dezvoltării habitatelor păsărilor, care pot provoca de-a lungul timpului o varietate de 

degradări asupra picturii murale prin contact direct, construire de cuiburi, zgârieturi, ciocănituri şi 

dejecţii și acumulare ale altor materii organice în apropierea bisericii (Fig. 2). 

 

  
Figura 1. Învelitoarea bisericii - contaminarea microbiologică a lemnului. 

 

 

 
Figura 2. Consecințe ale prezenței păsărilor în preajma monumentului. 
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 Pe faţadele de vest și sud, în zona superioară, este vizibilă pierderea aderenţei stratului de 

culoare prin lacune caracteristice acestui fenomen (Fig. 3a, b). Exfolierea stratului de culoare se 

evidențiază în lumină razantă. 

 

a.  b.  

Figura 3. Faţada de sud – lacune apărute în urma pierderii aderenţei stratului de culoare – imagine de 

ansamblu (a) și detaliu (b). 

 

 Pe sud (Fig. 4a - c), vest (Fig. 4d) şi nord (Fig. 4e) menționăm diverse degradări ale 

chituirilor intervenţiilor anterioare de restaurare: desprinderi, fisuri, lacune şi dislocări. 

 

a.  b.  

c.  d.  e.  

Figura 4. Degradări ale intervenţiilor anterioare - faţadele de sud (a - c), vest (d) și nord (e). 
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 Mortarul de legătură de la soclu şi-a pierdut proprietăţile, este friabil în unele zone sau şi-a 

pierdut aderenţa în altele. Aceste degradări sunt favorizate de umiditatea din zona inferioară a 

bisericii (Fig. 5).  

 

 
Figura 5. Faţada de nord, soclu - pierderea aderenţei mortarelor de rostuire. 

 

 Umiditatea persistentă din jurul monumentului, a întreţinut dezvoltarea atacului biologic de 

pe trotuar şi rigolă, care apoi s-a extins şi la nivelul banchetei (Fig. 6a, b).  

 

a.  b.  

Figura 6. Atac biologic la nivelul trotuarului, rigolei și banchetei – nord (a), faţada de vest (b). 

 

1.1.2. Interior 

 În interiorul bisericii, pictura murală este restaurată în toate camerele (altar, naos, pronaos şi 

pridvor).  

 Menţionăm amplasarea dispozitivelor sistemului de alarmă, din pronaos, în aceeași locaţie, pe 

peretele de vest, după ușă.  

 Semnalăm vandalizarea picturii murale, prin deteriorări ale prezentării estetice de la ultima 

restaurare, în pronaos (perete vest, în stânga uşii) (Fig. 7a) și pridvor (Fig. 7b, c). 

 

a.  b.  c.  

Figura 7. Deteriorarea intervențiilor de restaurare - pronaos (a) și pridvor (b, c). 
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1.1.3. Iconostas și mobilier bisericesc 

Iconostasul bisericii a beneficiat de lucrări de conservare-restaurare. 

 Ușa de intrare dintre pridvor și pronaos, necesită intervenții de conservare-restaurare, 

îndeosebi datorită degradărilor evolutive de la nivelul scenelor pictate încasetate în fațeta ușii 

dinspre pridvor (Fig. 8a), precum și atacului activ al insectelor xilofage (Fig. 8b). 
 

a.  b.  

Figura 8. Ușa de intrare dintre pridvor și pronaos - fațeta ușii dinspre pridvor, cu scenele pictate protejate de 

hârtie japoneză (a); rumeguș proaspăt, ce demonstrează caracterul activ al atacului insectelor xilofage (b). 

 

 Semnalăm un atac activ al insectelor xilofage asupra unor strane din biserică - pronaos şi naos. 

Sunt afectate îndeosebi stranele noi din pronaos (Fig. 9b, c), dar este vizibilă activitatea insectelor și 

la stranele vechi din naos (Fig. 9a). 

 

a.  b.  c.   

Figura 9. Stranele din biserică atacate de insecte xilofage – naos (a) și pronaos (b, c). 

 

1.2 Zidul de incintă 

 Zidul de incintă, se află într-o stare de degradare avansată. Degradările care se pot observa 

sunt: atac biologic (muşchi, licheni, plante) pierderea aderenţei mortarelor de rostuire şi a tencuielii 

de pe partea incintei, fisuri (Fig. 10). 
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