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Nr. 2296/ 25.06.2013 
Departamentul de Monitorizare a Monumentelor UNESCO 

C tre,  
Consiliul Judeţean Suceava  

 
Spre ştiin ,  
Ministerul Culturii 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Suceava  
Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor  
Institutul Național al Patrimoniului 
 

RAPORT 
PRIVIND STAREA DE CONSERVARE 

A MONUMENTELOR DIN JUDE UL SUCEAVA 
ÎNSCRISE ÎN 

LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL 

Ca urmare a vizitelor de monitorizare a st rii de conservare a monumentelor înscrise în Lista 
Patrimoniului Mondial din jude ul Suceava, din iunie 2013, s-a constatat c  obiectivele men ionate 
se afl  într-o stare bun  de conservare, excep ie f când necesitatea anumitor interven ii punctuale, 
unele în regim de urgen , în vederea salvgard rii atât a componentelor artistice, precum şi a 
integrit ii structurale a monumentelor. 

Se impune monitorizarea parametrilor de micro- şi macroclimat (umiditate i temperatur , 
lumin , poluare, vibra ii), prin intermediul unui sistem de înregistrare permanent , atât pe timpul 
lucr rilor de restaurare, cât şi dup  încheierea acestora. 

Monumentele în aer liber sunt supuse permanent ac iunii factorilor mediului înconjur tor. 
De aceea majoritatea problemelor cu care se confrunt  toate elementele acestui tip de patrimoniu, în 
special cele de la exterior cu influen  asupra microclimatului din interiorul bisericilor, sunt 
recurente, asem n toare de la caz la caz i, o parte dintre ele, fire ti. Cu toate acestea, unele dintre 
probleme ap rute decurg tocmai din ignorarea perisabilit ii unor elemente (ex. învelitoarea) care 
necesit  verificare la anumite perioade de timp i refacere în caz de necesitate. Cauzele diverse pot 
determina unul sau mai multe tipuri de degradare, şi în acelaşi timp pot da naştere unei succesiuni 
de degrad ri care decurg una din alta.  

Trebuie s  amintim c  evaluarea st rii de conservare a unui monument nu const  doar în 
depistarea i indicarea problemelor existente, ci i a eventualelor pericole care ar putea influen a 
aceast  stare. Problemele persistente la nivelul elementelor de arhitectur , afecteaz  nemijlocit i 
componentele artistice, motiv pentru care solu ionarea acestora este imperativ  pentru conservarea 
picturii murale i a patrimoniului mobil aferent monumentului. 
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În continuare, vom prezenta starea de conservare a monumentelor, stabilit  în urma analizei 
vizuale a zonelor accesibile, atât la interior, cât şi la exterior, precum şi investiga iile de laborator – 
chimice, fizice şi biologice – în func ie de necesitate sau posibilit i. 

 
 
 
 
 
 

Biserica „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” din Arbore 
 
 
1. Starea de conservare a monumentului 
1.1. Biserica 

În urma inspec iilor de monitorizare s-a constatat c  starea general  de conservare a 
ansamblului monumental este bun . Cea mai mare parte a picturii murale din naos i pronaos a fost 
restaurat , iar în altar interven iile au început anul trecut sub coordonarea expert restauratorului dr. 
Oliviu Boldura.   

Problemele existente sunt punctuale, unele necesitând îns  interven ii destul de complexe. 
Acestea din urm  necesit  o implicare interdisciplinar , astfel încât înl turarea efectelor s  fie 
înso it  i de înl turarea cauzelor.  

 

 
Figura 1.Exterior, fa ada de vest, intrados arc. 
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NR. 
CRT. 

ZONA DEGRAD RI OBSERVA II FOTO 

EXTERIOR 

1. - învelitoarea;  Învelitoarea bisericii a 
fost în mare parte 
schimbat , interven ie 
început  anul trecut, 
dup  ce au fost sesizate 
mai multe degrad ri 
ap rute inclusiv pe 
paramentul bisericii, 
datorit  infiltra iilor 
prin numeroasele 
goluri din învelitoare.  

 
Figura 2. Învelitoarea bisericii, vedere de pe latura de sud. 

2.  - corni a i 
registrele 
superioare 
(toate fa adele); 

- dejec ii; Dejec iile nu cauzeaz  
probleme doar de 
natur  estetic , ci i de 
conservare, prin aportul 
de s ruri.  

 
Figura 3. Exterior, fa ada de vest, corni  – dejec ii pe pictura mural .. 



4 

 

3. - fa ada de 
nord; 

- fisuri şi cr p turi în 
zid; 

Mortarele de 
interven ie anterioar  
au fost înlocuite cu un 
alt mortar pe baz  de 
var, punând în eviden  
fragmentele de pictur  
mural  conservate. 
Fisurile nu au fost 
acoperite, pentru a 
facilita o eventual  
expertiz  la nivelul 
structurii 
monumentului.   

Figura 4. Fa ada de nord, fragmente de pictur  mural . 
4. - fa ada de est, 

absida altarului, 
zona 
superioar ; 

- pierderea aderen ei 
stratului de culoare – 
lacune de mici 
dimensiuni; 
 

Lacunele mai deschise 
la culoare pot indica 
faptul c  pierderea 
fragmentelor de 
culoare este de dat  
mai recent . 
 

 
Figura 5. Exterior, absida altarului, registrele superioare - lacune ale stratului de culoare 

dintre care cele deschise la culoare, sunt mai recente. 



5 

 

 - fa ada de est, 
absida altarului, 
soclul i 
registrul 
inferior; 

– umiditate 
persistent  de 
capilaritate (9,2 – 
10% la o în l ime de 
1,5 – 2 m, 30 mm în 
interiorul zidului), 
men inut  i de 
dezvoltarea pe 
aceast  latur  a 
bisericii a unei 
vegeta ii arboricole 
dense; 

O parte din arborii de 
pe latura de est au fost 
t ia i, cei r ma i au fost 
cur a i astfel încât 
crengile s  nu ajung  în 
apropierea stre inilor 
sau picturii. 

 
Figura 6. Exterior, absida altarului -  m sur tori ale umidit ii în zid cu ajutorul umidometrului 

cu unde electromagnetice, PCE-WP24. 

5. - trotuar i 
rigol  
perimetrale;  

- pierderea aderen ei 
mortarelor de 
rostuire;  
- deta area i 
pierderea pl cilor de 
piatr  i rosturilor 
dintre acestea; 
- atac biologic (în 
diferite stadii de 
dezvoltare); 
 

Trotuarul (plac  de 
beton armat în care au 
fost încastrate pietre de 
râu rostuite cu ciment) 
a fost realizat în anii 
`70. Acesta este alipit 
zidului bisericii, 
favorizând astfel 
men inerea 
parametrilor înal i ai 
umidit ii de 
capilaritate. Structura 
de zid rie şi pictura 
mural  au fost 
îmbog ite cu s rurile 
solubilizate din 
cimentul folosit la 
realizarea trotuarului. 
Pe lâng  problemele de 
conservare pe care le 

 
Figura 7. Exterior, latura de nord – degrad ri la nivelul trotuarului i rigolei. 
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creeaz , aspectul 
trotuarului i al rigolei 
influen eaz  în mod 
negativ estetica 
monumentului. 

6. 
- fa ada de vest 
a bisericii; 

- vegeta ie excesiv  
– crengile dinspre 
biseric  sunt mult 
prea aproape de 
învelitoare i chiar 
parament, putând 
contribui nu doar la 
men inerea unui 
microclimat închis, 
dar i la degrad ri 
fizico-mecanice în 
special la nivelul 
acoperi ului. 
 
 

Pentru a evita 
deteriorarea învelitorii, 
ar fi necesar  t ierea 
acelor crengi care se 
afl  în nemijlocita 
apropierea a acesteia.  

Toaletarea periodic  a 
copacilor din incint  ar 
putea crea nu doar un 
mediu ambiant mai 
prietenos 
monumentului, dar i 
estetic mai pl cut. 

 
Figura 8. Exterior, fa ada de vest. 
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INTERIOR 

7. - altar; Este în curs de restaurare.  

8. 
- naos; Cea mai mare parte a picturilor murale au fost 

restaurate. Nu s-au finalizat interven iile la nivelul 
registrelor inferioare.  
 

a.  b.  
Figura 9. Interior, naos - a – nord-vest, suprafa  în curs de restaurare; b – absida de nord, 

detaliu, suprafa  restaurat . 

9. 
 - pronaos, 
perete de 
nord, glaful 
i suprafa a 

mural  de 
sub glaf; 

- urme de iroire 
datorate infiltra iilor 
apelor meteorice; 
 

Nici una dintre ferestrele 
biserici nu sunt etan e, 
astfel încât de multe ori 
apele meteorice înso ite de 
vânt puternic ajung s  se 
infiltreze spre interior, în 
special pe latura de nord. 
În condi iile în care 
problema r mâne 
nesolu ionat , suprafe ele 
murale din zona glafurilor 
ferestrelor (inclusiv cele 
deja restaurate) vor 
continua s  fie afectate. 

 
Figura 10. Interior, pronaos, perete de nord. 
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10. 
- pronaos, 
suprafe ele 
superioare; 

- re ele dense de 
pânze de p ianjen; 

Aparent acestea 
influen eaz  doar gradul 
de vizibilitate al picturii 
sau estetica suprafe elor 
(pe zonele unde pictura 
lipse te). Totu i, 
suprafe ele care comport  
pictur  mural  ar putea fi 
marcate de pierderea 
coeziunii sau aderen ei 
stratului de culoare. În 
acest caz, înl turarea 
pânzelor de p ianjen ar 
trebui l sat  în seama 
speciali tilor sau f cut  
sub supravegherea 
acestora. 

 
Figura 11. Interior, pronaos, calot . 

11.  
- pronaos, 
Arcosolium; 

- umiditate de 
capilaritate 
persistent , cu valori 
între 8,2 i 10% - la 
30 mm în interiorul 
zidului, la în l ime 
de peste 1m 
(umidometru PCE-
WP24); 

Degrad rile se datoreaz  
în cea mai mare parte 
umidit ii persistente, dar 
i varia iilor mari de 

temperatur  i umiditate 
cauzate de loca ia 
baldachinului (perete de 
sud, în apropiere de 
intrarea în biseric ),  

Figura 12. Interior, pronaos, Arcosolium, perete de est, detaliu. 
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- pierderea aderen ei 
stratului de culoare; 
- pierderea coeziunii 
stratului de culoare; 
- eflorescen e saline; 
- atac biologic activ; 
- re ele de fire de 
p ianjen, pe zone cu 
pierdere a aderen ei 
i coeziunii stratului 

de culoare; 

precum i de grosimea 
zidului, redus  aici 
aproape la jum tate 
(Arcosolium-ul este s pat 
în grosimea zidului, care 
în restul bisericii este de 
aproximativ 1,5 m). 
Totodat , interven iile 
anterioare la nivelul 
soclului (tencuielile pe 
baz  de ciment care au 
fost înl turate în anii `90 
cu ocazia unor interven ii 
de urgen  la nivelul 
picturilor murale 
exterioare) au contribuit la 
îmbog irea elementelor 
de zid rie i de pictur  cu 
s ruri.  
Atacul biologic, 
identificat în zona 
Arcosolium-ului, inclusiv 
pe piatra de mormânt, s-a 
extins i pe suprafe ele 
învecinate ale 
baldachinului (buletinul 
de analiz  Nr. 4/2011, 
realizat de expert 
investiga ii biologice, 
Ionela – Luiza Melinte, 
Muzeul Bucovine). 

 
Legend : 

 
 

 
                 Figura 13. Interior, pronaos, Arcosolium. 

a.  b.  
Figura 14. Interior, pronaos, Arcosolium, detalii: a – Tablou funerar, b – perete de vest. 

- suprafe ele cele mai afectate de pierderea aderen ei i coeziunii stratului 
de culoare 
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ICONOSTAS 

12. 
Iconostasul - a 
beneficiat de 
interven ii de 
conservare-
restaurare. 

 Interven iile au fost 
f cute sub coordonarea 
exper ilor restauratori 
Cornelia şi Dinu 
S vescu, HARMENING 
1824 S.R.L.  

 

 
1.2. Turnul Clopotni  i incinta monumentului. 

O parte a gardului de incint  a fost reparat  anul trecut.  
Turnul clopotni ei este afectat în general de umiditatea de capilaritate – partea inferioar , implicit atac 

biologic pe zonele unde umiditatea este persistent . În zonele superioare, se pot observa degrad ri sub forma 
pierderii aderen ei mortarelor de interven ie, abraziunea acestora i par ial a c r mizilor care au fost expuse 
datorit  pierderii pe alocuri a tencuielilor. 

Unii din arborii din incinta bisericii necesit  toaletare, crengile uscate fiind nu doar inestetice, dar i, 
într-o anumit  m sur , periculoase.  

Cele dou  b nci, una pe latura de sud i alta pe latura de vest (cea de sub tei), sunt destul de deteriorate. 
Înlocuirea lor, care ar trebui f cut  inându-se cont de specificul i estetica monumentului, ar putea constitui 
un plus la aspectul general al monumentului. 

 
 

1.3. Zona de protec ie 
Artera central  a comunei, care deserve te atât autoturismele, cât i autovehiculele de mare tonaj, trece 

prin zona protejat  a monumentului, fapt ce afecteaz  starea de conservare a acestuia prin trepida iile resim ite 
uneori chiar i la interiorul bisericii i prin poluarea atmosferic  produs  de combustiile traficului auto. 

 
Figura 15. Turnul de intrare (turnul clopotni ), vedere 

dinspre nord. 
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2. Propuneri de m suri în vederea protec iei monumentului:  
 Implementarea unui program de monitorizare a microclimatului bisericii care s  includ  şi 
dotarea cu aparatur  de înregistrare permanent  a parametrilor de micro- şi macroclimat. 
 Refacerea trotuarului şi a rigolei cu realizarea unui sistem în vederea înl tur rii surselor de 
umiditate care afecteaz  starea de conservare a elementelor soclului la exterior i pictura mural  din 
zonele inferioare, la interior. 

 Interven ii de conservare – restaurare vizând refacerea aderen ei i coeziunii stratului de culoare 
de la exterior, de pe absida altarului i a stratului de culoare de la interior, din Arcosoliul ce 
ad poste te mormântul ctitorului. Biocidarea pietrei de mormânt i a suprafe elor murale din zona 
baldachinului. 

 Finalizarea lucr rilor de schimbare a drani ei de la biseric , dar şi schimbarea celei de la turnul 
clopotni . 
 Proiectarea şi refacerea instala iei electrice din biseric  potrivit cerin elor normativelor tehnice de 
dotare şi siguran a func ion rii.  
 Realizarea unui studiu privind regimul vibra iilor la care este supus monumentul şi m sura în 
care, însumarea acestora pe termen lung, este periculoas  pentru integritatea monumentului.  
 Toaletarea arborilor din incinta monumentului.  

 Instituirea unui program de paz  specializat  monumentelor istorice înscrise în Lista 
Patrimoniului Mondial. 

 Între inerea curent  a monumentului. 
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Biserica „Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul Gheorghe” a M n stirii Humor 
 
 
 
1. Starea de conservare a monumentului 

În urma observa iilor directe, s-a constatat c  starea de conservare a monumentului se 
prezint  în general bine, atât la exterior, cât i la interior. Exist  i excep ii, care se semnaleaz  prin 
degrad rile inerente datorate ac iunii combinate a factorilor de degradare (fizici, chimici, biologici 
şi umani). 

 
1.1. Biserica 

La interior, biserica a beneficiat de interven ii de conservare-restaurare a picturii murale în 
altar i naos. În gropni  şi pronaos este ridicat  schela în vederea demar rii procesului de 
conservare-restaurare a picturii murale. 

 

 

Figura 1. Naos, fragment cu pictura mural  restaurat . 
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NR. 
CRT. 

ZONA DEGRAD RI OBSERVA II FOTO 

EXTERIOR 

1. - acoperi ul 
bisericii; 

- atac biologic - 
muşchi, lichenii, 
alge, fungi; 

Se impune verificarea 
periodic  a 
acoperişului, 
între inerea i 
înlocuirea în caz de 
necesitate a acestuia 
(valabilitatea unei 
învelitori din indril  
fiind de cca. 15-20 de 
ani). 

 
Figura 2. Învelitoarea bisericii, nord – degrad ri specifice lemnului. 

2. - zonele de 
deasupra soclului, 
de jur împrejurul 
bisericii; 

- pierderea adeziunii 
stratului suport spre 
marginea frescei;  
- pierderea unor 
mici fragmente de 
fresc ; 

Este necesar  
consolidarea acestor 
zone în vederea 
prevenirii pierderii 
iremediabile a altor 
fragmente de pictur  
mural , exterioar . 

 

a.  b.  
Figura 3. Fa ada de nord, deasupra soclului (a), pridvor (b) – desprinderi ale stratului suport.  
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3. - pridvor – toate 
suprafe ele;  
- fa adele de nord 
i sud ale 

bisericii; 
- absida altarului; 

- pierderea aderen ei 
stratului de culoare; 

Aceast  degradare se 
manifest  în propor ie 
de aproximativ 30 -
40% din suprafa a 
pictat . 

  
Figura 4. Pridvorul bisericii - pierderea adeziunii stratului de culoare, lacune mai recente i vechi. 

4. - întreaga 
suprafa  pictat ; 
 

- lacune la nivelul 
stratului suport i de 
culoare; 

Unele dintre lacune 
sunt mai recente). 

 

5. - degrad ri datorate 
factorului uman – 
incizii, zgârieturi 
etc. 

Degrad rile existente 
sunt vechi. 

 

6. 
- pridvor - atât în 
partea inferioar  
cât şi în zona 
superioar ,  
- latura de nord 
pe soclu şi 
deasupra acestuia 
pe intonaco,  
- latura de vest în 
zona soclului. 

- atac biologic – 
licheni, izolat 
mu chi;  

Atacul biologic se 
men ine pe acelea i 
zone men ionate i în 
rapoartele precedente. 

 
Figura 5. Soclu, vest - dezvoltarea atacului biologic. 
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7. 
 - latura de nord a 
bisericii; 
 

- microclimat 
închis, umed, în 
jurul 
monumentului; 

Microclimatul închis, 
este favorizat de 
vegeta ia din imediata 
apropiere a bisericii. 
Prezen a copacilor în 
imediata apropiere a 
bisericii poate 
contribui direct la 
deteriorarea 
învelitorii de pe latura 
de nord a bisericii. 

 
Figura 6. Vegeta ia din apropierea bisericii contribuie la men inerea umidit ii. 

8. 
- trotuar i rigola 
perimetral ;  

- atac biologic 
(licheni în faze 
diferite de 
dezvoltare). 
- izolat pierderea 
aderen ei mortarelor 
de rostuire. 

Degradarea este 
vizibil  cu prec dere 
pe latura de nord. 

 
Figura 7. Nord, trotuarul i rigola perimetral  – atac biologic i pierderea aderen ei mortarelor de 

rostuire. 
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   INTERIOR 

9. 
- pronaos; 
- gropni  
 

- depuneri aderente 
şi neaderente, de 
praf, fum, pânze de 
p ianjeni; 

Registrul draperiei şi 
cel al sfin ilor în 
picioare, se prezint  
într-o stare de 
degradare mai 
avansat  comparativ 
cu registrele 
superioare. 

 
Figura 8. Pronaos, perete est -  depuneri aderente şi neaderente, lacune, abraziuni şi fisuri ale 

stratului suport şi ale stratului de culoare;  

10. 
- lacune, abraziuni 
şi fisuri ale stratului 
suport şi ale 
stratului de culoare; 
 

11. 
- pronaos i 
gropni  – pe 
registrele 
inferioare, pe to i 
pere ii; 

- degrad ri datorate 
factorului uman – 
incizii, zgârieturi 
etc.; 

12. 
- pronaos – perete 
vest i est;  
 
- gropni  – pe 
to i pere ii; 

- pierderea aderen ei 
stratului de culoare; 
 
- pierderea aderen ei 
i coeziunii stratului 

de culoare; 

Degrad rile se 
manifest  punctual. 
 
Suprafe ele afectate 
sunt relativ extinse. 
 

a.  b.  
Figura 9. Pronaos, perete vest (a), gropni , perete est (b) pierderea aderen ei stratului de culoare 

i lacune ap rute ca urmare a evolu iei acestei degrad ri. 
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13. 
 - pronaos - perete 
est, col ul de NE; 
- gropni , perete 
nord (zona 
superioar ), 
perete sud (zona 
mormântului); 

- voaluri specifice 
atacului biologic; 
 

Nu se observ  o 
evolu ie a acestei 
degrad ri. 

a.  

b.  
Figura 10. Gropni , perete sud, zona inferioar , ansamblu (a), detaliu (b) – atac biologic.  
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ICONOSTAS 

14. 
Iconostasul  - în zona inferioar , 

mici lacune ale 
stratului pictural, 
datorate uzurii 
func ionale; 

A beneficiat de 
interven ii de 
conservare – 
restaurare; 

 

 
 
 
 
 
1.2. Turnul Clopotni  

La exterior, turnul lui Vasile Lupu prezint  diverse degrad ri: atac biologic, 
lacune atât la nivelul tencuielii exterioare, cât şi în zid rie, desprinderi ale tencuielii, 
fisuri (Fig. 11). Trebuie s  men ion m i prezen a umidit ii de capilaritate vizibil  pân  
aproape de partea superioar  a u ii (cca. 2 metri). Acoperişul, ca şi cel al bisericii 
prezint  atac biologic favorizat de factorii climaterici. 

 

1.3. Ruinele din incint  
 Ruinele din incinta m n stirii se afl  sub directa inciden  a factorilor climaterici, 
motiv pentru care se g sesc într-o stare de conservare precar . Majoritatea degrad rilor 
sunt evolutive. Dintre principalele degrad ri enumer m: dezvoltarea agen ilor biologici, 
pierderea aderen ei mortarelor de rostuire, friabilizarea şi dislocarea pietrelor din 
structura zidurilor. 
 
 
 
 
 
 Figura 11. Turnul lui Vasile Lupu - imagine de ansamblu. 
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2. Propuneri de m suri în vederea protec iei monumentului: 
 
 Implementarea unui program de monitorizare a bisericii, care s  includ  şi dotarea cu 
aparatur  de înregistrare permanent  a parametrilor de micro- şi macroclimat. 
 Interven ii de conservare-restaurare din pronaos şi gropni . 
 Interven ii de urgen  la pictura mural  de la exterior, consolidarea stratului suport i a 
stratului de culoare. 
 Aplicarea tratamentelor de biocidare, în vederea îndep rt rii agen ilor biologici, pe partea 
nordic  şi vestic  a bisericii, soclu şi trotuarul perimetral. 
 Revizuirea trotuarului şi rigolei din jurul monumentului.  
 Interven ii de conservare-restaurare la turnul lui Vasile Lupu.  
 G sirea unei solu ii pentru consolidarea şi punerea în valoare a ruinelor din incinta m n stirii. 
 Între inerea curent  a monumentului. 
 Instituirea unui program de paz  specializat  monumentelor istorice înscrise în Lista 
Patrimoniului Mondial. 
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Biserica „Buna - Vestire” a M n stirii Moldovi a 

 

1. Starea de conservare a monumentului  
Starea general  de conservare a ansamblului este bun . M n stirea Moldovi a a beneficiat de 

interven ii în cadrul unui proiect finan at din fonduri europene pe perioada 2010 – 2012: 
RESTAURAREA SI CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ŞI MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII CONEXE LA M N STIREA MOLDOVI A, Jude ul Suceava, regiunea 
Nord Est Suceava, Axa prioritar  5/ DMI 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabil  a patrimoniului 
cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe. 
 
1.1. Biserica 

Suprafe ele restaurate nu prezint  probleme vizibile. Nu s-a intervenit pe suprafe ele murale 
de pe turl  i fa ad  de sud, pe acestea existând probleme, dintre care unele necesit  interven ii 
urgente.    

 
 

 
Figura 1. Interior, naos, perete de vest, Tablou votiv. 
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NR. 
CRT. 

ZONA DEGRAD RI OBSERVA II FOTO 

EXTERIOR 

1. - turl ;   - desprinderi ale 
stratului suport; 
- lacune şi fisuri 
la nivelul 
stratului suport 
al picturii şi al 
mortarelor de 
interven ie 
anterioar ;  
- atac biologic; 

Degrad rile au evoluat pe 
parcursul ultimilor 4-5 ani, 
unele dintre lacunele din 
stratul suport fiind de dat  
recent . Având în vedere c  
pe aceste suprafe e nu s-a 
intervenit în cadrul 
proiectului din 2010 – 
2012, posibilitatea 
desprinderii i pierderii 
altor fragmente este 
iminent. 

a.  b.  c.  
Figura 2. Exterior, turla, latura de nord-vest, ocni e (a), desprinderi ale stratului suport, detalii 

(b,c). 

2.  - fa ada de sud, 
corni ; 

- desprinderi, 
fisur ri i 
pierderi ale 
mortarelor de 
interven ie; 
- urme de 
iroire;  

- posibil atac 
biologic; 
 
 

Degrad rile nu sunt de dat  
recent  i se manifest  
deocamdat  vizibil doar pe 
mortarele de interven ie.  

 

a.  b.  
Figura 3. Exterior, fa ada de sud, corni  i registre superioare, desprinderi (a), pete i urme de 

iroire (b). 
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INTERIOR 

3. 
- toate 
înc perile; 

 Au fost efectuate interven ii 
de conservare – restaurare 
la nivelul picturilor murale.  

 

4. 
- pronaos, 
peretele de 
nord, zona 
inferioar  
(5-10 cm de 
la nivelul 
pardoselii, 
pe piatr ); 

- biofilm de 
culoare verde;  

Cauza probabil  – umiditate 
mare de capilaritate 
(între inut  i de pardoseala 
din marmura), lipsa unei 
ventila ii corespunz toare. 

a.  b.  
Figura 4. Interior, pronaos, perete de nord, zona inferioar  (a), detaliu (b). 

5 
- gropni , 
perete de 
vest (spre 
sud); 

- degrad ri datorate 
contactului 
stranelor cu zidul 
(lacune pan  la 
nivelul stratului 
suport); 

Pentru a evita alte 
degrad ri, este necesar  
fixarea stranelor la o 
anumit  distan  de zid (a 
se vedea solu ia adoptat  
pentru stranele din naos).  

Totodat , aflându-se mult 
prea aproape de zid, 
stranele ar putea favoriza 
instalarea unui atac biologic 
pe suprafe ele murale din 
spate, dar i pe alte obiecte, 
inclusiv mobilier bisericesc,  
din gropni . 

 
Figura 5. Interior, gropni , perete de vest (spre sud). Suprafa a afectat  datorit  contactului 

permanent cu stranele. 
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ICONOSTAS I MOBILIER BISERICESC 

6. 
- naos;  Iconostasul a fost restaurat, în 

prezent nu prezint  probleme 
vizibile de conservare. 

 

7. 
- naos;  Stranele men ionate în 

rapoartele anterioare ca având 
probleme serioase de rezisten  
mecanic , punând în pericol nu 
doar propria stare de 
conservare, dar i pictura 
mural  din imediata apropiere, 
au fost restaurate. Acestea au 
fost fixate prin intermediul unui 
sistem de distan are la 
aproximativ 10 cm de perete, 
împiedicând contactul cu 
acesta, facilitând totodat  
ventilarea spa iului din spatele 
stranelor.  

 

 
2. Propuneri de m suri în vederea protec iei monumentului: 
 
 Implementarea unui program de monitorizare a bisericii, care s  includ  şi dotarea cu aparatur  de înregistrare permanent  a parametrilor de micro- şi 
macroclimat. 

 Realizarea unui studiu privind regimul vibra iilor la care este supus monumentul şi m sura în care, însumarea acestora pe termen mediu sau lung, este 
periculoas  pentru integritatea monumentului.  
 Fixarea stranelor din gropni , pentru a evita degrad rile la nivelul picturii murale. 
 Între inerea curent  a monumentului. 
 Instituirea unui program de paz  specializat  monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial. 
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Ansamblul bisericii „Înălţarea Sfintei Cruci” din P tr u i 

 
 
1. Starea de conservare a monumentului 

În urma observa iilor directe, asupra st rii de conservare a monumentului se observ  o 
evolu ie a degrad rilor în special la exteriorul acestuia, datorate ac iunii combinate a factorilor de 
degradare (fizici, chimici, biologici şi umani). Problemele existente necesit  îns  interven ii ce 
impun o implicare interdisciplinar , astfel încât înl turarea efectelor s  fie înso it  i de înl turarea 
cauzelor.  

 
1.1. Biserica 

La interior, pictura mural  se afl  în curs de restaurare, degrad rile existente manifestându-se 
în special pe zone pe care nu au fost finalizate interven iile de conservare-restaurare. O aten ie 
deosebit  trebuie acordat  iconostasului, degrad rile la nivelul acestuia evoluând fa  de anii trecu i. 

 

 
Figura 1. Naos, zona superioar  – pictura mural  dup  interven iile de conservare-restaurare. 
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NR. 
CRT. 

ZONA DEGRAD RI OBSERVA II FOTO 

EXTERIOR 

1. - acoperi ul 
bisericii; 

- atac biologic - 
muşchi, lichenii, 
alge, fungi, insecte 
xilofage; 
- orificii realizate de 
p s ri în acoperiş; 
 

Datorit  degrad rilor 
existente, învelitoarea 
bisericii şi a turlei nu 
mai asigur  izolarea 
eficient  a 
monumentului de apele 
meteorice, contribuind 
la accelerarea 
degrad rilor 
componentelor 
ansamblului. 

  
Figura 2. Învelitoarea bisericii – degrad ri specifice lemnului. 

2. - fa ade (sud i 
nord), la baza 
turlei (nord); 

- pete de umiditate, 
ap rute ca urmare a 
infiltra iilor mai 
vechi sau mai noi; 

Infiltra iile, împreun  
cu acumul rile de 
natur  organic , duc la 
degradarea structurilor 
de zid rie şi a picturii 
murale, în special în 
zona bol ilor. 

 
Figura 3. Consecin ele degrad rilor la nivelul acoperi ului – atac biologic, urme ale 

infiltra iilor apelor meteorice pe pere ii bisericii i la strea in . 
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3. - turl  şi abside; - pierderea adeziunii 
mortarelor de 
rostuire, lacune, 
posibile desprinderi 
la nivelul pl cilor de 
ceramic ; 

 

 
Figura 4. Pl ci ceramice - lipsa adeziunii mortarelor de rostuire. 

4. - fa ada de vest; - degrad ri datorate 
factorului uman – 
incizii, zgârieturi 
etc.; 

Degrad rile existente 
sunt vechi. 

 

5. - deasupra 
soclului de jur 
împrejurul 
bisericii;  

- lacune în tencuiala 
care acoper  biserica 
(fie la nivelul unui 
singur strat de 
tencuial , fie pân  la 
zid rie). (Figur  5a) 

Se remarc  o evolu ie 
vizibil  a acestor forme 
de degradare. 

a.  

b.  
Figura 5. Fa ada de nord, soclu - lacune la nivelul tencuielii exterioare (a), friabilizarea pietrei, 

lipsa adeziunii i coeziunii mortarelor de rostuire, lacune în structura soclului şi atac biologic (b). 

6. - soclu, de jur 
împrejurul 
bisericii/ pe 
toate fa adele; 

- pierderea aderen ei 
mortarului de 
rostuire i 
friabilizarea pietrelor 
de la soclul bisericii. 
(Figur  5b) 

7. 
- trotuar i 
rigola 
perimetral  
(mai ales pe 
partea de nord); 

- atac biologic (în 
faze diferite de 
dezvoltare); 
 

Activitatea agen ilor 
biodeteriogeni poate fi 
observat  i la soclu, pe 
tencuiala care acoper  
biserica în special în 
firidele absidei de nord 
şi pe turl  (Figur  5a). 
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INTERIOR 

8. 
- pronaos, 
arcele de nord 
şi sud; 

- sunt deteriorate; Procesul de 
conservare-restaurare 
al picturii murale pe 
aceste suprafe e este 
oprit, pân  la 
solu ionarea 
problemelor existente 
la structura bisericii. 

 
Figura 6. Pronaos, zona superioar  – degrad ri la nivelul arcelor. 

9. 
- pardoseala 
bisericii (toate 
înc perile); 

- atac biologic 
dezvoltat la nivelul 
pardoselii din lemn - 
între inut de 
umiditatea de 
capilaritate; 
- lacune, fisuri, 
distan ri, rupturi.  

Atacul biologic se 
poate extinde pe zonele 
restaurate. 

 
Figura 7. Pronaos - degrad ri la nivelul pardoselii. 
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10. 
- toate 
înc perile 
bisericii; 

- instala ia electric  
este deteriorat , 
subdimensionat , cu 
repara ii 
improvizate; 

Constituie un factor de 
risc pentru integritatea 
monumentului. 

 

ICONOSTAS I MOBILIER BISERICESC 

11. 
- iconostas; - depuneri de praf, 

fum, gudroane, 
ancras ri şi 
îmbrun ri ale 
verniului, arsuri, 
sl birea coeziunii 
între materiale la 
toate nivelurile 
stratului pictural, 
concretizate prin 
cracluri şi 
desprinderi de suport 
ale grundurilor, 
lacune şi exfolieri 
ale peliculei de 
culoare, fisuri, 
distan ri, lacune şi 
pierderea unor 
fragmente din 
decorul sculptat, atac 
biologic (fungi, 
insecte xilofage). 

Zonele cu desprinderi 
active ale stratului 
pictural, au fost 
consolidate profilactic.  

 
Figura 8. Iconostas, detaliu – degrad ri specifice. 

 
1.2. Clopotni a 

La nivelul Clopotni ei, se pot observa degrad ri datorate procesului inerent de îmb trânire a lemnului, combinat cu atacul biologic (fungi, licheni, 
insecte xilofage) şi nu în ultimul rând cu ac iunea factorilor abiotici. Persisten a degrad rilor în timp duce la sl birea rezisten ei mecanice a materialului 
lemnos, dar şi la contaminarea cu diverşi agen i biodeteriogeni a altor elemente de structur  i componente artistice (acoperi ul bisericii, iconostas etc.). 
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1.3 Zidul de incint  

Zidul de incint , prezint  atac biologic (muşchi, licheni), fisuri, pierderea adeziunii 
mortarelor de rostuire i lacune. 
 
 
 
2. Propuneri de m suri în vederea protec iei monumentului: 

 
 Implementarea unui program de monitorizare a bisericii, care s  includ  şi dotarea cu 
aparatur  de înregistrare permanent  a parametrilor de micro- şi macroclimat. 
 Solu ionarea problemelor existente la nivelul elementelor de arhitectur  din pronaos. 
 Continuarea interven iilor de conservare-restaurare a picturii murale interioare. 
 Restaurarea iconostasului. 
 Refacerea instala iei electrice din biseric . 
 Schimbarea pardoselii din biseric . 
 Consolidarea soclului bisericii i a altor zone ce necesit  aceast  interven ie. 
 Tratament de biocidare, la exteriorul bisericii, (pe zonele care necesit  aceste interven ii), cu 
extinderea tratamentelor i la obiectele din vecin tatea monumentului care ar putea contribui la 
recontaminarea acestuia (turn clopotni , zid de incint ). 
 Schimbarea învelitorii de la biseric .  
 Solu ionarea problemelor legate de sistemele de colectare, evacuare i drenare a apelor. 
 Restaurarea turnului clopotni . 
 Instituirea unui program de paz  specializat  monumentelor istorice înscrise în Lista 
Patrimoniului Mondial. 
 Între inerea curent  a monumentului. 
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Biserica „Sfântul Nicolae” a Mănăstirii Probota 
 
 
1. Starea de conservare a monumentului 

Starea general  de conservare a ansamblului monumental este bun .  
 
 

1.1. Biserica 
Problemele existente la momentul actual sunt punctuale, necesitând îns  o implicare 

interdisciplinar  care s  contribuie nu doar la solu ionarea lor, dar i la îndep rtarea cauzelor.  
 
  

 
Figura 1. Exterior, fa ada de sud. 

 
. 
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NR. 
CRT. 

ZONA DEGRAD RI OBSERVA II FOTO 

EXTERIOR 

1. - turla 
bisericii, 
învelitoare;  

- orificii provocate 
de agen i biologici 
(p s ri); 

În general, învelitoarea 
pare s  fie într-o stare 
relativ bun  de 
conservare, având în 
vedere c  acesta a fost 
realizat în cadrul lucr rilor 
de restaurare din 1996-
2001.  
Totu i prezen a unor 
d un tori ca cioc nitorile 
nu este de neglijat, acestea 
putând provoca daune 
importante la nivelul 
învelitorii care pot avea 
repercusiuni i asupra 
picturii murale, în special 
a celei de pe intradosul 
bol ilor i arcelor.    

 
Figura 2. Exterior, turl , învelitoare. 
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2.  - turl ; - desprinderea i 
pierderea 
mortarelor de 
repara ie; 
- atac biologic; 

Degrad rile sunt 
punctuale, cauzate în 
special de o mai mare 
expunere a acestor 
suprafe e la intemperii. 
Acestea nu par s  afecteze 
i pictura mural , 

localizându-se doar pe 
mortarele de interven ie 
anterioar  sau pe piatr . 
Desprinderile pot fi 
observate atât pe latura de 
nord, cât i pe sud, în timp 
ce atacul biologic nu pare 
s  se fi instalat pe latura 
de sud a turlei.  

a.  b.  
Figura 3. Exterior, turl , ansamblu (a) i detaliu (b). 

3.  - absidele de 
nord i sud ale 
naosului – 
banchet , 
trotuar 
perimetral; 

- desprinderi ale 
mortarelor de 
rostuire; 
 

Cele mai afectate sunt 
absidele naosului, precum 
i contrafor ii care le 

flancheaz . Degrad rile se 
datoreaz  i tas rii inegale 
a solului din dreptul 
absidelor care a favorizat 
infiltrarea apelor 
meteorice. 
 

 
Figura. 4. Exterior, fa ada de sud, contrafort, desprinderi ale mortarelor de rostuire, atac 

biologic.  
 

4. - fa ada de 
nord, 
parament 
(registrele 
inferioare), 

- atac biologic; Umiditatea ridicat  
cauzat  printre altele i de 
deterior ri la nivelul 
rigolei i trotuarului au 
cauzat i între inut atacul 
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banchet , 
trotuar; 

biologic. Acesta a evoluat 
în special pe trotuar, 
rigol  i banchet , într-o 
m sur  mai mic  s-a 
instalat i pe parament, în 
cea mai mare parte pe 
mortarele de interven ie. 
Pictura mural  este 
afectat  într-o m sur  mai 
mic , biofilmul putând fi 
observat pe tencuielile 
originale de sub ferestre. 
Biofilmul poate fi 
observat i pe bancheta, 
soclul sau trotuarul de pe 
latura de sud, îns  pe zone 
izolate, în special în 
dreptul absidei naosului.  

 
Figura. 5. Exterior, absida de nord, atac biologic, desprinderi i lacune ale stratului de tencuial  

de interven ie.  

INTERIOR 

5. 
- altar, naos, 
gropni , 
pronaos 
(registrele 
inferioare – 
draperie, 
sfinți în 
picioare); 

- atac biologic; Se manifest  sub forma 
unui voal de culoare roz. 
Cele mai afectate sunt 
suprafe ele de pe pere ii 
de nord, iar înc perile 
unde acest atac se 
manifest  mai pregnant 
sunt gropni a i naosul. 
Pridvorul este singura 
înc pere unde nu a fost 
observat atacul biologic.  

 
Figura 6. Interior, naos, perete de nord (lâng  iconostas). Suprafe e acoperite cu voal roz specific 

atacului fungic. 
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6. 
- gropni , 
perete de sud 
i de vest 

(partea 
dinspre sud); 

- eflorescen e 
saline; 
- pierderea 
aderen ei i 
coeziunii stratului 
de culoare; 

Degrad rile au evoluat pe 
anumite suprafe e sub 
forma pierderii 
fragmentelor de culoare. 
Totodat  aria pe care se 
manifest  degrad rile s-a 
m rit treptat, acestea 
evoluând i ca intensitate.  

Pe suprafe ele afectate, 
multe dintre fragmentele 
de culoare se men in fie 
prin autoportan  sau 
ancorate în pânzele de 
p ianjen, care au devenit 
cu timpul tot mai multe, 
îndep rtarea lor fiind 
imposibil  pe astfel de 
zone din cauza pericolului 
pierderii fragmentelor de 
culoare desprinse i 
decoezive. 

Pân  la remedierea 
situa iei, este important 
s  se evite contactul sau 
orice activitate care ar 
putea duce la pierderea 
stratului de culoare 
desprins sau pulverulent.  

Fenomenul recristaliz rii 

 
Figura 7. Interior, gropni a, partea de sud, marcaj – suprafe ele cele mai afectate de pierderea 

adeziunii i coeziunii stratului de culoare. 
 

 

Figura 8. Interior, gropni , perete de sud, detaliu cu fragmente de pigment ro u ancorat de 
pânze de p ianjen.  
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s rurilor prezent pe aceste 
suprafe e murale este legat 
de o varia ie mult mai 
mare de microclimat în 
acest spa iu, dar i de o 
surs  de ap  care a 
contribuit treptat la 
îmbog irea straturilor 
superficiale cu s ruri (în 
special, nitra i). De aceea, 
interven iile de salvare a 
picturii ar trebui ”ajutate” 
i de eliminarea sursei 

care a contribuit la apari ia 
i men inerea problemelor 

pe aceste suprafe e.  

a.  b.  
Figura 9. Detalii degrad ri – peretele de sud (a) i de vest (b). 

7. 
- pronaos; - pierderea 

aderen ei stratului 
de culoare; 
- pierderea 
aderen ei stratului 
suport; 

Degrad rile se manifest  
punctual, pe suprafe e 
restrânse. Nu au o evolu ie 
vizibil . 

Marginile desprinse ale 
stratului suport sunt 
înso ite pe alocuri i de 
burdu eli. Unele 
desprinderi au fost 
asigurate în decursul 
anilor trecu i. 

a.  b.  
Figura10. Interior, pronaos, perete de sud, colonet  – desprinderi ale stratului suport (a); 
pierderea adeziunii stratului de culoare, lacune mai deschise la culoare, mai recente (b). 
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ICONOSTAS 

8. 
- registrul 
împ r tesc, 
decorul 
policrom; 

- lacune ale 
stratului pictural; 

Se manifest  izolat pe 
suprafe e restrânse.  

  

   
Figura 11. Iconostas, lacune profunde ale stratului pictural la nivelul decorului policrom.  

 
 
1.2. Zid de incint , turnuri 

Deasupra por ii turnului de intrare, fa ada de est, au fost sesizate de mai mult timp lacune, desprinderi la nivelul stratului suport i fisuri care se 
constituie într-o re ea care leag  între ele fragmentele desprinse. Degrad rile au evoluat izolat cu pierderea unor fragmente mici de pictur . 

La nivelul zidului de incint  al m n stirii se pot observa degrad ri sub forma friabiliz rii mortarelor de rostuire i dislocarea pietrelor, inclusiv a 
pl cilor din piatr  care acoper  zidul. Pe aceste elemente poate fi observat i un atac biologic, în special pe partea nordic  a zidului de pe latura de sud. 
Aceste degrad ri se datoreaz  în special umidit ii (ape meteorice, ape subterane). 
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1.3. Ruinele 

Ruinele din incinta m n stirii se afl  sub directa inciden  a factorilor climaterici, motiv 
pentru gradul de deteriorare i viteza cu care ac ioneaz  mecanismele de degradare, conduc la o 
stare de conservare precar . Majoritatea degrad rilor sunt evolutive. Dintre principalele degrad ri 
enumer m: dezvoltarea agen ilor biologici, eflorescen e saline, pierderea aderen ei mortarelor de 
rostuire, friabilizarea şi dislocarea pietrelor i c r mizilor din componen a zidurilor. 
 
 
 
2. Propuneri de m suri în vederea protec iei monumentului: 

 
 Interven ii de conservare-restaurare în regim de urgen , privind consolidarea stratului de 
culoare din gropni , precum şi consolidarea local  a stratului suport desprins, din pronaos şi 
gropni . 
 Interven ii de urgen  în vederea stop rii şi elimin rii atacului biologic de la interiorul şi 
exteriorul bisericii. 
 Înlocuirea mortarelor de rostuire şi consolidarea pietrei de la soclu şi banchet , acolo unde 
este necesar.  
 Interven ii la nivelul trotuarului i rigolei pentru a se evita infiltrarea apelor c tre zidurile 
bisericii.  
 Realizarea unei expertize privind învelitoarea bisericii. 
 Interven ii de urgen  pe fa ada de vest a turnului de poart , în vederea refacerii aderen ei 
stratului suport la zid rie. 
 Solu ionarea problemelor, privind ruinele şi zidul de incint  al m n stirii. 
 Implementarea unui program de monitorizare a microclimatului bisericii, care s  includ  şi 
dotarea cu aparatur  de înregistrare permanent  a parametrilor de micro- şi macroclimat. 
 Instituirea unui program de paz  specializat  monumentelor istorice înscrise în Lista 
Patrimoniului Mondial.  
 Între inerea curent  a monumentului. 
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Biserica „Sfântul Gheorghe” a M n stirii „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava 
 
 
1. Starea de conservare a monumentului 

Ca urmare a observa iilor directe asupra st rii de conservare a monumentului la exteriorul i 
interiorul bisericii, s-au constatat diverse tipuri de degrad ri, ap rute ca urmare a ac iunii combinate 
a factorilor fizici, chimici, biologici şi umani. Problemele existente sunt punctuale, unele necesitând 
o implicare interdisciplinar , astfel încât înl turarea efectelor s  fie înso it  i de înl turarea 
cauzelor.  

 
 

1.1. Biserica 
Biserica a beneficiat de interven ii de conservare –restaurare a picturii murale în altar, naos 

(mai pu in zona baldachinului), pronaos i pridvor. 
 
 

 
Figura 1. Pictura mural  restaurat  - zona superioar  a pronaosului. 
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NR. 
CRT. 

ZONA DEGRAD RI OBSERVA II FOTO 

EXTERIOR 

1. - streaşina 
bisericii; 

- degrad ri specifice 
lemnului - atac 
biologic, modific ri 
cromatice; 

 
Umiditatea 
cauzat  de 
infiltrarea apelor 
meteorice (fie sub 
form  de ploaie 
sau z pad ), se 
manifest  pe tot 
parcursul anului. 

 
Figura 2. Strea ina bisericii – degrad ri specifice lemnului. 

2. - latura de nord a 
bisericii – 
corni , pe 
contraforturi, pe 
pere ii bisericii 
sub ferestre;  
- fa ada de vest – 
sub ferestre; 
- sud, în zona de 
deasupra soclului 
absidei; 

- urme ale infiltra iilor  
(scursuri, pete) - 
degrad ri ale zid riei şi 
tencuielii bisericii; 

 
Figura 3. Nordul bisericii - urme ale infiltra iilor apelor meteorice. 
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3. - absida de nord, 
la nivelul 
imita iei de asize; 

- pierderea aderen ei 
stratului de culoare, 
asociat cu fenomenul 
de pulverulen ;  

 

 
Figura 4. Absid  nord - pierderea adeziunii i coeziunii stratului de culoare. 

4. - fa adele 
bisericii; 
 

- lacune la nivelul 
stratului suport i de 
culoare; 

Degrad rile 
existente sunt 
vechi. 

 
Figura 5. Nord, contrafort - pierderea aderen ei tencuielilor, atac biologic. 

5. - degrad ri datorate 
factorului uman – 
incizii, zgârieturi etc.; 

6. - soclu, 
contrafor i (de jur 
împrejurul 
bisericii); 

- pierderea aderen ei 
tencuielilor i a 
mortarelor de rostuire; 
- atac biologic; 
- friabilizarea i 
clivarea pietrei; 

Umiditatea 
persistent  (fie din 
capilaritate, fie din 
infiltra ii), asociat  
cu fenomenul de 
înghe /dezghe  din 
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sezonului rece şi 
existen a s rurilor 
în suport, 
contribuie la 
între inerea acestor 
degrad ri. 

 
Figura 6. Nord, soclul, trotuarul i rigola - dezvoltarea atacului biologic. 

7. 
- trotuar i rigola 
perimetral ; 

- atac biologic (mu chi, 
licheni în faze diferite 
de dezvoltare); 
 

Degradarea este 
vizibil  cu 
prec dere pe latura 
de nord i vest, în 
rest se manifest  
izolat. 

INTERIOR 

8. 
– naos, zona 
baldachinului; 

- depuneri aderente şi 
neaderente de fum, 
praf, pânze de 
p ianjeni;  
- lacune şi fisuri ale 
stratului suport şi ale 
stratului de culoare; 
- posibile desprinderi 
ale stratului suport;  
- pierderea aderen ei i 
coeziunii stratului de 
culoare; 
- eflorescen e saline;  
- atac biologic;  
 

Zona necesit  
interven ii de 
conservare-
restaurare. În lipsa 
acestora, se 
creeaz  o 
discontinuitate din 
punct de vedere 
estetic, dar i 
condi ii prielnice 
apari iei i 
evolu iei unor 
degrad ri (de ex.: 
atac biologic), 
inclusiv pe zonele 
învecinate 
restaurate. 

  

9. 
- amvonul (vis-a-
vis de baldachin); 

Figura 7. Naos, zona baldachinului, 
amvon - suprafa a cu pictur  mural  

nerestaurat . 
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10. 
- pridvor, pronaos 
şi naos (absida de 
sud, în zona uşii). 

- degradarea mortarelor 
de la ultima interven ie 
de restaurare;  
- pierderea adeziunii şi 
coeziunii mortarului de 
interven ie şi a 
pietrei/c r mizii din 
zid rie.  

În anumite zone, 
aceste degrad ri au 
antrenat şi desprinderea 
stratului suport pe mici 
por iuni. 

Aceste degrad ri 
de natur  fizico-
chimic , 
demonstreaz  
ac iunea 
distructiv  a 
umidit ii de 
capilaritate 
combinat  cu 
procesul de 
migrare şi 
recristalizare al 
s rurilor. 

 
Figura 8. Pridvor, perete est – degradarea mortarelor de la ultima interven ie de restaurare, prin 

pierderea adeziunii şi coeziunii mortarului de interven ie şi a pietrei din zid rie. 

11. 
- pronaos, pere ii 
de sud (în jurul 
unor lacune ale 
stratului suport), 
nord (sub 
fereastra dinspre 
naos de jur 
împrejurul fisurii 
existente); 
- pridvor, peretele 
de vest(la nivelul 
pontatei dintre 
registrul sfin ilor 
mucenici cu 
draperia); 

- desprinderi ale 
stratului suport; 

Acest tip de 
degradare se 
manifest  izolat. 

12. 
- în pridvor, în 
special în 
registrul sfinţilor 
în picioare; 

- eflorescen e saline 
(procesul de migrare şi 
recristalizare a 
eflorescen elor saline 
se produce la diferite 
niveluri ale stratului de 
culoare); 

Acest proces 
provoac  
exfolierea 
progresiv  a 
stratului de 
culoare. 
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13. 
- local în naos, în 
pronaos i în 
pridvor, în special 
în registrul 
sfinţilor în 
picioare; 

- pierderea adeziunii i 
coeziunii stratului de 
culoare; 

 

  
Figura 9. Pridvor, perete vest - recristalizarea s rurilor cu degrad rile aferente (pierderea 

adeziunii i coeziunii stratului de culoare). 

14. 
- pridvor, 
pronaos, naos; 

- degrad ri datorate 
factorului antropic: de 
la simple zgârieturi, la 
inscrip ionarea numelor 
prin incizie i scriere 
cu pixul, ac iuni de 
profanare, deterior ri 
ale interven iilor de la 
ultima restaurare 
( tergere, frecare, 
atingeri etc.); 

O parte din aceste 
degrad ri au fost 
men ionate i în 
rapoartele 
precedente, dar 
exist  i inscrip ii 
noi. 

a.  b.  
Figura 10. Pridvor, perete nord - acte de vandalism, decembrie 2012 (a), aprilie 2013 (b). 
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15. 
- în apropierea 
stranelor, în 
zonele uşor 
accesibile din 
toate înc perile 
bisericii (registrul 
draperiei i al 
sfinților în 

picioare); 

- lacune ale stratului 
suport, ale stratului de 
culoare şi la nivelul 
prezent rilor estetice de 
la ultima restaurare; 

Localizarea 
stranelor în 
imediata apropiere 
a pere ilor i 
utilizarea acestora, 
contribuie la 
degradarea zonelor 
aferente. 
 

 
Figura 11. Pronaos – degrad ri ale picturii murale în apropierea stranelor. 

16. 
- în zonele 
superioare ale 
tuturor 
înc perilor 
bisericii; 

- re ea de pânze de 
p ianjenii, care 
micşoreaz  gradul de 
vizualizare a picturii i 
care totodat  
acumuleaz  insecte şi 
suspensii din 
atmosfer ; 

Prin greutatea lor, 
pot contribui la 
apari ia lacunelor, 
în zonele în care 
exist  probleme de 
adeziune şi 
coeziune la nivelul 
stratului de 
culoare. 

 
Figura 12. Pronaos, perete est – fisuri i cr p turi în zid. 

17. 
- pronaos, pe 
peretele de est, 
deasupra arcului 
ce desparte 
pronaosul de 
naos; 

- fisuri i cr p turi în 
zid; 

Fisurile i 
cr p turile au fost 
l sate vizibile 
pentru a putea fi 
u or identificate în 
vederea 
solu ion rii 
problemelor de 
structur . 
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ICONOSTAS  

18. 
- întregul 
iconostas; 

- depuneri de praf, fum, 
gudroane şi alte substan e 
poluante,  
- ancras ri ale verniurilor,  
- sl birea coeziunii între 
materiale la toate nivelurile 
stratului pictural: craclarea 
grundurilor, decol ri de pe 
suport, lacune şi exfolieri ale 
peliculei de culoare şi 
policromiei, fisuri, distan ri, 
lacune şi pierderea unor 
fragmente din decorul 
sculptat,  
- fragilizarea şi sl birea 
structurii suportului din lemn 
determinat îndeosebi de 
apari ia atacului insectelor 
xilofage.  

Men ion m c  
pierderea 
rezisten ei 
mecanice a 
structurii lemnului 
(registrul 
împ r tesc), 
datorate îndeosebi 
atacului xilofag, 
reclam  urgente 
interven ii de 
conservare – 
restaurare. 

  
Figura 13.Iconostas – degrad ri specifice. 

 
1.2. Turn Clopotni  

Turnul Clopotni  se afl  în curs de restaurare, pe perioada 01.08.2011 – 01.08.2014 cu avizul Ministerului Culturii, Nr. 365/M/2010, autoriza ie nr. 
21/18.01.2011. 

1.3. Zidul de incint  
Zidul de incint  a fost supus unui proces de refacere, cu avizul Ministerului Culturii, Nr. 372/Z/2009, autoriza ie nr. 25/12.01.2011.  
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1.4. Zona de protec ie 

Traficul auto de mare tonaj de pe artera de circula ie din imediata apropiere a 
monumentului, produce vibra ii ce se induc şi afecteaz  în timp structura componentelor 
monumentului. Aceast  problem  s-ar putea solu iona odat  cu finalizarea variantei de ocolire a 
ora ului i interzicerea circula iei autovehiculelor de mare tonaj în zona tampon. Se impune de 
asemenea limitarea vitezei de circula ie în aceast  zon .  
 
2. Propuneri de m suri în vederea protec iei monumentului: 
 Interven ii de urgen  la pictura mural  de la interior (pridvor şi pronaos), în zonele cu 
exfolieri, în vederea refacerii aderen ei stratului de culoare. 
 Consolidarea punctual  a desprinderilor stratului suport, în zonele unde aceast  interven ie 
este necesar . 
 Finalizarea interven iilor de conservare-restaurare a picturii murale din naos, zona 
baldachinului şi amvonului. 
 Implementarea unui program de monitorizare a bisericii, care s  includ  şi dotarea cu 
aparatur  de înregistrare permanent  a parametrilor de micro- şi macroclimat. 
 Realizarea unor lucr ri în vederea reducerii umidit ii de capilaritate. 
 G sirea unei solu ii adecvate pentru amplasarea stranelor din imediata apropiere a pere ilor 
bisericii în vederea protej rii picturii murale. 
 Restaurarea iconostasului. 
 Expertiz  privind starea de conservare a elementelor de arhitectur  ale bisericii şi elaborarea 
lucr rilor de consolidare specifice. 
 Expertiz  privind func ionalitatea învelitorii bisericii. 
 Realizarea unui studiu privind vibra iile la care este supus monumentul şi m sura în care, 
însumarea acestora pe termen lung, este periculoas  pentru integritatea acestuia. 
 Instituirea unui program de paz  specializat  monumentelor istorice înscrise în Lista 
Patrimoniului Mondial.  
 Între inerea curent  a monumentului. 
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Biserica „Învierea Domnului” a Mănăstirii Suceviţa 
 
 
1. Starea de conservare a monumentului 
Starea general  de conservare a ansamblului este bun . 
 
 
1.1. Biserica 

Pictura mural  din altar i naos a fost restaurat  sub coordonarea expert restauratorului dr. 
Oliviu Boldura. În gropni  i pronaos interven iile de conservare – restaurare ale picturilor murale 
sunt în curs.   

Suprafe ele restaurate nu prezint  probleme vizibile, cu excep ia peretelui de sud din naos (în 
spatele stranelor), unde s-a reactivat un atac biologic, favorizat în mare parte de lipsa unei ventil ri 
corespunz toare.  

 

 
Figura 1. Interior, naos, absida de sud. 

 
Figura 2. Interior, naos, iconostas. 
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NR. 
CRT. 

ZONA DEGRAD RI OBSERVA II FOTO 

EXTERIOR 

1. - învelitoarea;  - atac biologic; De i aparent 
învelitoarea nu prezint  
degrad ri importante, 
la exterior poate fi 
vizionat un biofilm de 
culoare verde – g lbui, 
în special pe latura de 
nord a învelitorii. Dac  
din punct de vedere 
estetic acesta nu 
influen eaz  cu mult 
monumentul, trebuie s  
inem cont c  efectul 

atacului biologic nu 
este doar de suprafa , 
el afectând direct 
suportul pe care se 
instaleaz , iar lemnul 
este unul dintre 
materialele cele mai 
susceptibile în acest 
sens.  

 
Figura 3. Exterior, învelitoarea bisericii. 

 
Figura 4. Interior, podul bisericii, detaliu învelitoare. 
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2.  - podul 
bisericii; 

- acumul ri de 
dejec ii provenind 
de la reprezentan i ai 
regnului animal 
(lilieci, p s ri); 
- cuiburi de viespi; 
- degrad ri la nivelul 
elementelor de 
învelitoare; 
 

Materialul lemnos 
depozitat în podul 
bisericii, prezint  un 
pericol crescut de 
incendiu. Totodat , 
acesta devine cu timpul 
un mediu prielnic 
dezvolt rii agen ilor 
biodeteriogeni.  
Dejec iile i alte 
produse rezultate din 
activitatea p s rilor, 
liliecilor sau viespilor, 
în combina ie cu 
umiditatea de 
infiltra ie, pot produce 
degrad ri, inclusiv la 
nivelul picturilor 
murale. De altfel, 
lemnul din structura 
acoperi ului este vizibil 
afectat de atac biologic.  

a.  
  

b.  

c.  
Figura 5. Interior, podul bisericii, a – cuiburi de viespi i goluri în învelitoare (lâng  turla 

bisericii), b – dejec ii, a chii de lemn, resturi de cuiburi de viespi (extradosul cupolei deasupra 
taini ei), c – atac biologic, pete rezultate în urma infiltra iilor repetate.  
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3.  - fa ade;  - dejec ii;  Dejec iile cauzeaz  
probleme de natur  
estetic , dar i de 
conservare, datorit  
aportului de s ruri. 
Acestea pot fi 
vizualizate local, în 
special în zona ferestrei 
taini ei de pe fa ada de 
nord, sau în apropiere 
de contraforturi.    

 
Figura 6. Exterior, fa ada de nord, fereastra taini ei. 

4. - fa ada de vest; - desprinderi ale 
ramelor de metal ale 
ferestrelor; 

- deta area i 
pierderea 
elementelor din 
sticl  de la ferestre; 

Func ionalitatea 
ferestrelor este 
compromis  (ele nu 
mai izoleaz  
corespunz tor spa iul 
interior nici de 
intemperii i nici de 
accesul unor 
vie uitoare – p s ri, 
lilieci); degrad rile i 
modul de asigurare 
confer  totodat  un 
aspect inestetic. 
Asigurarea ramelor 
este empiric  i 
provizorie.   

a.  b.  
Figura 7. Fereastra de pe latura de vest, imagini din exterior (a) i din interior (b). 
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5. - pridvor 
deschis de pe 
latura de sud, 
fa ada de vest; 

- desprinderi ale 
stratului suport;  

Nu s-a înregistrat o 
evolu ie a degrad rilor 
în decursul ultimilor 
ani (2008-2013), chiar 
dac  unele dintre 
fragmentele desprinse 
se men in prin 
autoportan . 

a.  b.  

Figura 8. Exterior, pridvor de sud - desprinderi ale stratului suport.  

6. - fa ade, 
registrele 
inferioare; 

- pierderea aderen ei 
i coeziunii stratului 

de culoare; 
- lacune de culoare; 

Degrad rile se 
manifest  punctual, 
nefiind înregistrat  o 
evolu ie a acestora. Cel 
mai multe lacune de 
culoare nu sunt de dat  
recent  (sunt mai vechi 
de 5 ani). 

 
Figura 9. Exterior, fa ada de sud - lacune ale stratului de culoare. 

- desprinderi ale stratului 

suport. 



52 

 

7. - pridvoare 
deschise (nord 
i sud), soclu i 

sc ri; 

- atac biologic activ, 
- pierderea 
mortarelor de 
rostuire; 

Cele mai afectate sunt 
mortarele de rostuire, 
care sub influen a 
agen ilor 
biodeteriogeni i a 
umidit ii (în special pe 
latura de nord a 
bisericii) devin friabile 
i în timp se pierd. a.  b.  

Figura 10. Exterior, pridvor deschis de nord, sc ri (a) i detaliu cu atacul biologic instalat (b).  

INTERIOR 

8. 
- naos, 
perete de 
sud, în 
spatele 
stranelor; 

- atac biologic; Instalarea stranelor 
mult prea aproape de 
perete a contribuit la 
reactivarea unui atac 
biologic, datorit  
umidit ii de capilaritate i 
lipsei ventil rii zonei. 
Trebuie s  se in  cont c  
odat  cu m rirea spa iului 
dintre strane i perete, este 
necesar un sistem de 
stabilizare a acestora, 
pentru ca utilizarea lor s  
nu produc  degrad ri 
picturilor murale. 
  

Figura 11. Interior, naos, col ul de sud-vest; atac biologic în spatele stranelor de pe peretele de 
sud. 
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9. 
- pronaos, 
peretele de 
est spre sud; 

- umiditate de 
capilaritate; 

Pictura mural  din 
pronaos este în curs de 
restaurare, suprafe ele de 
pe peretele de est fiind 
finalizate. Umiditatea de 
capilaritate ar putea afecta 
pe viitor atât pictura 
mural , cât i iconostasul 
(recent restaurat) adosat 
acestui perete. 

 
Figura 12. Interior, pronaos, perete de est dup  restaurarea picturii murale, înainte de montarea 

iconostasului.  

10. 
- pridvor, 
perete de 
est; 

- atac biologic activ 
(fungi, alge) – 

Buletin de analize 
biologie, nr. 3/2012; 

Este vizibil cu ochiul liber 
sub forma unui voal roz, 
instalat pe registrele 
inferioare, în special pe 
draperie. Un biofilm de 
culoare verde (identificat 
în urma investiga iilor 
biologice ca alge), este 
prezent în zona inferioar , 
pe piatr .  

  
Figura 13. Interior, pridvor, perete de est spre nord. Biofilm de culoare roz i verde. 

11.  
- pridvor; - depuneri aderente 

i neaderente; 
- pierderea adeziunii 

Cu excep ia depunerilor 
care se manifest  pe toate 
suprafe ele (pridvorul nu 
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i coeziunii stratului 
de culoare; 
- desprinderi ale 
stratului suport; 
- lacune de culoare; 
- lacune în stratul 
suport; 
- dejec ii; 
 

este restaurat), restul 
degrad rilor sunt 
punctuale, cele mai multe 
în zona ferestrelor i a 
u ilor.  
Marginile desprinse ale 
stratului suport au fost 
asigurate pân  la 
demararea interven iilor 
de conservare – restaurare 
a picturilor murale. 
Dejec iile provin de la 
zbur toarele care p trund 
inclusiv prin orificiile de 
la ferestrele deteriorate. 

a.  b.  
Figura 14. Interior, pridvor, calot  i arce longitudinale – a; perete de nord (în stânga u ii), 

dejec ii – b. 

12. 
- pridvor, 
registrele 
inferioare; 

- acte de vandalism; Cele mai multe sunt vechi, 
îns  pe lâng  acestea apar 
sporadic i incizii sau 
chiar însemn ri cu carioca 
sau creionul.  

  
Figura 15. Interior, pridvor; draperie, incizii. 

ICONOSTAS 

13. 
- naos;  A beneficiat de lucr ri 

de conservare-restaurare. 
La momentul actual nu 
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prezint  degrad ri 
vizibile. 

14. 
- pronaos;  A fost restaurat în cadrul 

proiectului finan at din 
fonduri europene 
(RESTAURAREA I 
CONSERVAREA 
PATRIMONIULUI 
CULTURAL I 
MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII 
CONEXE LA 
M N STIREA 
SUCEVI A, jude ul 
Suceava, Regiunea Nord 
Est, Suceava, Axa 
prioritara 5/ DMI 5.1 – 
Restaurarea şi 
valorificarea durabil  a 
patrimoniului cultural, 
precum şi 
crearea/modernizarea 
infrastructurilor conexe). 

 
Figura 16. Interior, pronaos, perete de est, iconostas. 

 
1.2. Zid de incint , turnuri 
 Învelitorile aferente turnurilor i zidului au fost în mare parte schimbate. Turnurile i zidul de incint  nu prezint  probleme, cu excep ia unor zone 
mai închise la culoare, datorate umidit ii de capilaritate. Între inerea zidurilor de incint  este foarte important , atât din punctul de vedere al conserv rii 
picturilor murale, dar i pentru vizibilitatea i aspectul monumentului în ansamblul s u. 
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2. Propunerea unor m suri de protec ie a monumentului: 

 
 Implementarea unui program de monitorizare care s  includ  şi dotarea cu aparatur  de 
înregistrare permanent  a parametrilor de micro- şi macroclimat. 
 Refacerea aderen ei i coeziunii stratului de culoare la exterior (în zonele care reclam  aceast  
interven ie). 
 Refacerea aderen ei stratului suport de pe partea vestic  i sudic  a pridvorului de sud. 
 Verificarea i repara ia ferestrelor bisericii.  
 Se impune efectuarea tratamentului de biocidare, inclusiv a unor tratamente profilactice pe 
zonele afectate de atac biologic dar i pe cele învecinate.  
 Evaluarea de c tre un specialist a st rii de conservare a învelitorii bisericii şi a structurii de 
rezisten  a acoperişului. 
 Instituirea unui program de paz  specializat  monumentelor istorice înscrise în Lista 
Patrimoniului Mondial. 
 Între inerea curent  a monumentului. 
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Biserica „Sfântul Gheorghe” a M n stirii Vorone  
 
 
1. Starea de conservare a monumentului 

Ca urmare a observa iilor directe asupra monumentului, starea de conservare a acestuia se 
prezint  în general bine, atât la exterior, cât i la interior. Excep iile se manifest  mai ales prin 
degrad ri inerente, datorate ac iunii combinate a factorilor de degradare (fizici, chimici, biologici şi 
umani). 

 
 

1.1. Biserica  
În interiorul bisericii, pictura mural  este restaurat  în toate camerele (altar, naos, pronaos şi 

pridvor). La exterior s-au efectuat de asemeni, lucr ri de conservare-restaurare a picturii murale pe 
latura de vest, nord i est. 

Iconostasul a beneficiat de interven ii de conservare-restaurare.  
 
 

 
Figura 1. Naos – pictura mural  i iconostasul dup  interven iile de conservare-restaurare. 

 
.
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NR. 
CRT. 

ZONA DEGRAD RI OBSERVA II FOTO 

EXTERIOR 

1. - acoperi ul 
bisericii; 

- atac biologic - muşchi, 
lichenii, alge, fungi; 
- degrad ri datorate 
dezvolt rii habitatelor 
p s rilor - pot provoca 
în timp diverse 
degrad ri picturii 
murale prin contact 
direct (pot ag a 
fragmente mici ale 
stratului de culoare 
exfoliat), construire de 
cuiburi, zgârieturi, 
cioc nituri, g uri, 
dejec ii i acumul ri de 
materii organice în 
apropierea bisericii. 

 
 
 

 
Figura 2. Învelitoarea bisericii – degrad ri specifice lemnului. 

2. - pe toate fa adele 
bisericii, la 
nivelul 
interven iilor 
anterioare de 
restaurare; 

- eflorescen e saline; 
- fisuri;  
- desprinderi;  
- disloc ri;  
- lacune;  
- eroziuni; 

Se recomand  
monitorizarea 
permanent  i 
interven ii 
punctuale. Aceste 
degrad ri inerente 
au ap rut în timp, 
datorit  ac iunii 
combinate a 
diver ilor factori 
i a varia iilor de 

microclimat.  

  
Figura 3. Sudul bisericii - degrad ri la nivelul interven iilor anterioare de restaurare. 
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3. - fa ada de sud, 
contrafortul 
dintre perete i 
absida de sud, în 
zona registrelor  
superioare; 

- pierderea aderen ei 
stratului de culoare; 

Aceast  degradare  
se datoreaz  unor 
posibile 
criptoflorescen e. 

 
Figura 4. Contrafort sud - pierderea adeziunii stratului de culoare. 

4. - fa adele 
bisericii; 
 

- lacune la nivelul 
stratului suport i de 
culoare; 

Degrad rile 
existente sunt 
vechi. 

 

5. - degrad ri datorate 
factorului uman – 
incizii, zgârieturi etc.; 

 

6. - soclu i 
bancheta, de jur 
împrejurul 
bisericii;  

- friabilizarea i 
pierderea aderen ei 
mortarul de rostuire de 
la soclu; 

Degradarea se 
observ  cu 
prec dere pe 
partea de nord i 
vest; în rest se 
manifest  izolat. 

 
Figura 5. Nord, soclu – atac biologic i pierderea aderen ei mortarelor de rostuire. 
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7. 
- trotuar i rigola 
perimetral ;  

- atac biologic (licheni, 
mu chi în faze diferite 
de dezvoltare); 
 

Degradarea este 
vizibil  cu 
prec dere pe 
latura de nord i 
vest, în rest se 
manifest  izolat. 
Pe anumite zone, 
s-a extins şi la 
nivelul banchetei 
(NV). 

 
Figura 6. Trotuarul i rigola - dezvoltarea atacului biologic. 

8. 
 - latura de nord a 
bisericii; 
 

- vegeta ia din imediata 
apropiere a bisericii 
contribuie la între inerea 
unui microclimat închis, 
umed, în jurul 
monumentului; 

Microclimatul 
umed existent în 
special pe latura 
de nord, 
influen eaz  i 
starea de 
conservare a 
zidului de incint  
(latura de nord, 
NV, NE).  

INTERIOR 

9. 
- glaful uşii dintre 
pronaos şi naos; 

- desprinderea stratului 
suport al picturii (Figura 
7a);  
- deta area total  a 
fragmentul de fresc  
desprins (Figura 7b); 
 

Zona a fost 
asigurat  i 
fragmentul de 
fresc  este 
depozitat în 
vederea 
replant rii. 

a.  b.  c.  
Figura7. Glaful uşii dintre pronaos şi naos, desprinderi ale stratului suport – decembrie 2012 (a) 

ianuarie 2013 (b), fragmentul de fresc  deta at (c). 
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10. 
- pridvor (perete 
sud, respectiv 
vest);  
- pronaos (perete 
vest, în stânga 
uşii); 
- naos (absida de 
sud i glaful u ii); 

- mici lacune ale picturii 
murale i deteriorarea 
prezent rii estetice de la 
ultima restaurare; 

Degrad rile 
existente sunt 
cele men ionate 
i în rapoartele 

precedente. 

 

ICONOSTAS I MOBILIER BISERICESC 

11. 
- iconostas - 
registrul inferior, 
u i împ r te ti;  

- mici lacune ale stratului 
pictural, datorate uzurii 
func ionale; 
- indicii ale atacului activ 
al insectelor xilofage; 

Atacul activ al 
insectelor 
xilofage de la 
stranele din 
biseric  s-a 
extins şi la 
iconostas (la 
registrul 
inferior).  

Figura 8. Iconostas, u i împ r te ti, zona inferioar  - orificii de zbor ale insectelor xilofage. 

12.  
- strane (pronaos 
i naos); 

- atac activ al insectelor 
xilofage; 
- sl birea rezisten ei 
mecanice a stranelor (mai 
ales a celor din pronaosul 
bisericii), datorit  atacului 
insectelor xilofage; 

a.  b.  
Figura 9. Degrad ri datorate atacului activ al insectelor xilofage – strane pronaos (a), strane 

naos (b). 
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13. 
- u a de intrare 
dintre pridvor i 
pronaos; 

- degrad ri evolutive la 
nivelul scenelor pictate 
încasetate în fa eta u ii; 
- atac activ al insectelor 
xilofage; 

 

 
Figura 10. Fragment u  pronaos – degrad ri specifice. 

 

1.2. Zidul de incint  
Degrad ri prezente la nivelul zidului de incint : fisuri, pierderea adeziunii i coeziunii mortarelor de rostuire şi a tencuielii, atac biologic (muşchi, 

licheni, plante superioare). 

 
Figura. 11. Zidul de incint , vedere din incint  – pierderea aderen ei tencuielilor, a mortarelor de rostuire, fisuri, prezen a atacului biologic. 
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