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RAPORT 

 PRIVIND STAREA DE CONSERVARE  

A MONUMENTELOR DIN JUDEŢUL SUCEAVA  

ÎNSCRISE ÎN  

LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL 

 

În urma vizitelor personalului din cadrul Departamentului de Monitorizare a 

Monumentelor Istorice, din iulie – noiembrie 2009, efectuate la monumentele înscrise în Lista 

Patrimoniului Mondial din judeţul Suceava, s-a constatat că la unele dintre aceste obiective 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, tuturor componentelor 

ansamblurilor monumentale, degradarea unora dintre ele fiind uşor observabilă. 

La monumentele la care există şantiere de restaurare se efectuează şi monitorizarea 

parametrilor de temperatură şi umiditate. Înregistrarea lor se face în perioada şi în special pe 

zonele pe care se lucrează. Este necesară atât o extindere a suprafeţelor şi a perioadelor de 

înregistrare a valorilor acestor parametri, includerea unor noi parametri (lumină, poluare, 

vibraţii), 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, funcţie de necesitate sau posibilităţi. 
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Ansamblul bisericii „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” din Arbore 

 

În urma observaţiilor directe a stării de conservare a monumentului şi a discuţiilor cu 

preotul Alexandru Chifan s-au constatat următoarele: 

 

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

 În pronaos, pictura murală este restaurată. Excepţie face tabloul funerar (Foto 1), la care 

procesul de restaurare este condiţionat de rezolvarea problemei umidităţii. Acest lucru este 

necesar deoarece umiditatea reprezintă unul din cei mai importanţi factori distructivi, care în 

acest caz a favorizat degradarea picturii murale prin pierderea aderenţei stratului de culoare. 

Valorile crescute ale umidităţii contribuie la deteriorarea elementelor de arhitectură şi 

pictură murală după încheierea intervenţiilor de restaurare. Este necesară implementarea 

unui program de monitorizare a microclimatului bisericii. 

 În zonele superioare, ale pronaosului, păianjenii şi-au ţesut pânzele (Foto 2) în mai multe 

locuri. Acest lucru favorizează acumularea depozitelor de praf, insecte, alte tipuri de 

depuneri, care pot duce la degradarea stratului de culoare (Foto 3). 

 

1.  2.  3.  
Foto 1. Pronaos, tabloul funerar, detaliu – pierderea aderenţei stratului de culoare. 

Foto 2 şi 3. Pronaos, zona superioară – pânze de paianjeni. 

 

 În naos, pictura murală, se află în curs de restaurare, momentan lucrările fiind oprite în 

perioada anotimpului rece. Lucrările de restaurare sunt executate de CERECS ART S.R.L., 

sub coordonarea expert restauratorului de pictură murală prof. univ. dr. Oliviu Boldura. 

 Lucrările de restaurare a iconostasului continuă sub îndrumarea experţilor restauratori 

Cornelia şi Dinu Săvescu, HARMENING 1824 S.R.L.. 

 Pictura murală din altar se află într-o stare de conservare precară (Foto 4 - 7), din acest 

motiv trebuie avut în vedere intrarea în viitorul apropiat într-un proces de conservare-

restaurare. Dintre principalele degradări ale picturii murale enumerăm: depuneri aderente şi 

neaderente de fum, praf, pânze de paianjeni (Foto 7), voaluri caracteristice contaminării 

microbiologice, lacune şi fisuri ale stratul suport şi ale stratului de culoare (Foto 5 şi 6). 

Menţionăm, că starea de degradare a picturii murale evoluează, în mod negativ, odată cu 

trecerea timpului, iar atacul biologic prezent în calota altarului (Foto 4), se poate extinde pe 

zonele proaspăt restaurate din celelalte încăperi ale biserici. Această extindere fiind 

favorizată şi de umiditatea persistentă din interiorul monumentului. 
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4.  5.  6.  

 

 7.  8.  

Foto 4, 5, 6 şi 7. Absida altarului – degradări ale picturii murale. 

Foto 8. Instalaţia electrică - factor de risc pentru integritatea monumentului. 

 

 Instalaţia electrică din altar cu reparaţii improvizate, constituie un factor de risc pentru 

integritatea monumentului (Foto 8). 

 

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

factorilor fizici, chimici, biologici şi umani: 

 

9.  10.  
Foto 9 şi 10. Absida altarului, zona superioară – lacune apărute în urma exfolierilor. 
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 Pe absida altarului, în zona superioară, pierderea aderenţei stratului de culoare este vizibilă 

prin apariţia lacunelor stratului de culoare în urma exfolierilor (Foto 9 şi 10). 

 Degradarea picturii murale de către factorul uman este prezentă pe toţi pereţii bisericii atât 

la interior (Foto 13), cât şi la exterior (Foto 11 şi 12), prin numeroasele incizii de toate 

felurile şi mărimile, care mutilează pictura murală. 

 

11.  12.  13.  
Foto 11 şi 12. Faţada de sud şi absida altarului – vandalizarea picturii murale. 

Foto 13. Interior, pronaos – incizii pe prezentarea estetică de la ultima restaurare  

a picturii murale.  

 

 Păsările care şi-au creat un habitat în zona superioară a bisericii – streaşină (Foto 14), 

cornişă (Foto 15), tuburile ceramice de pe faţade, fisuri, grosimea fragmentelor de frescă - 

au provocat o varietate de degradări asupra picturii murale (Foto 16). Acţiunea distructivă a 

păsărilor se concretizează prin: construirea cuiburilor, lacune atât în stratul suport, cât şi în 

stratul de culoare, realizate prin zgârieturi, ciocănituri repetate, eroziuni, alterări provocate 

de compuşii chimici din excrementele ajunse pe suprafaţa picturii. 

 

14.  15.  16.   
Foto 14 şi 15. Zona superioară a bisericii – cuib de păsări şi acumulări de depuneri organice. 

Foto 16. Faţada de sud - degradarea picturii murale prin contactul direct al păsărilor. 

 

 Trotuarul şi rigola perimetrală se află într-o rea de conservare, manifestată prin prezenţa 

agenţilor biodeteriogeni şi a pierderii aderenţei mortarelor de rostuire (Foto 17). 

Intensificarea atacului biologic la cest nivel, se remarcă prin prezenţa muşchilor şi lichenilor 

pe suprafeţe destul de întinse, în faze de dezvoltare avansate, precum şi prin iarba care creşte 

printre rosturi. Umiditatea a întreţinut dezvoltarea atacului biologic de pe trotuar, care izolat 

s-a extins şi la nivelul soclului.  
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17.  
Foto 17. Umiditatea permanentă din jurul monumentului, a dus la apariţia atacului biologic şi  

la pierderea aderenţei mortarelor de rostuire de la trotuarul perimetral. 

 

 Pe faţada de nord s-au continuat lucrările de restaurare, de către CERECS ART S.R.L., sub 

îndrumarea expert restauratorului de pictură murală prof. univ. dr. Oliviu Boldura. 

 Învelitoarea bisericii, se află într-o stare avansată de degradare (Foto 18). Formele de 

degradare sunt: prezenţa atacului biologic determinat de muşchi, lichenii, alge, fungi, de 

păsările care şi-au construit cuiburi în zona streşinilor, lacune (Foto 20), lipsuri, distanţări 

între elementele componente ale acoperişului (Foto 19). Drept urmare, învelitoarea nu-şi 

mai poate îndeplini rolul funcţional, de protecţie, contribuind la determinarea şi accelerarea 

degradărilor la celelalte componente ale monumentului. 

 

18.  19.  20.  

Foto 18, 19 şi 20. Degradarea învelitorii bisericii, uşor perceptibilă de la nivelul solului reduce 

eficienţa acesteia de a izola structura de zidărie şi implicit pictura murală. 

 

III. Turnul clopotniţă prezintă atac biologic (licheni) şi lacune în zidărie (Foto 21, 22). Ca şi 

acoperişul bisericii, şi cel al turnului clopotniţă prezintă atac biologic determinat de factorii externi 

(Foto 23). 

 

IV. Gardul care împrejmuieşte incinta bisericii monument, se află într-o stare rea de conservare 

(Foto 24). Lemnul, ca orice materie organică este mult mai susceptibil la acţiunea factorilor de 

degradare. Formele de degradare care se pot observa sunt: prezenţa atacului biologic prin muşchi, 

lichenii, alge, fungi, au contribuit de asemeni la apariţia de lacune, lipsuri, rupturi, dislocări, 

distanţări între elementele componente ale gardului. 
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21.  22.  23.  
Foto 21, 22 şi 23. Turnul clopotniţă– dezvoltarea atacului biologic în zone superioare, lacune  

în zidărie şi atacul biologic de pe acoperiş. 

 

24.  
Foto 24. Gardul ce înconjoară curtea monumentului – detaliu cu diverse degradări. 

 

V. Pe artera de circulaţie din imediata apropiere a monumentului, traficul auto produce vibraţii ce se 

induc şi se resimt în structura bisericii.  

 

VI. Monumentul nu are o parcare amenajată.  
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Propunerea unor măsuri de protecţie a 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. 

 Rezolvarea problemei unmidităţii monumentului. 

 Restaurarea picturii murale din altar. 

 Intervenţii de consolidare a picturii murale de la exterior, în zonele cu exfolieri. 

 Expertizarea privind starea de conservare a elementelor de arhitectură şi elaborarea lucrărilor de 

consolidare specifice. 

 Aplicarea tramentelor de biocidare, în vederea îndepărtării agenţilor biologici. 

 Revizuirea trotuarului şi rigolei cu specificaţia ca în compoziţia noului trotuar şi a noii rigole, să 

fie folosite materiale care să nu pericliteze starea de conservare a bisericii. 

 Schimbarea învelitorilor de la biserică, turnul clopotniţă, gardul de incintă. 

 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. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul Gheorghe” a Mănăstirii Humor 

 

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

următoarele: 

 

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

 În pronaos se pot observa lacune proaspete apărute în urma pierderea aderenţei stratului 

de culoare, (Foto 1). Aceeaşi degradare o întâlnim şi în gropniţă, unde se observă urme 

ale unor exfolieri recente ale stratului de culoare (Foto 2 şi 3). 

 

1.  2.  3.  

Foto 1. Pronaos, perete vest – lacunele apărute în urma exfolierii stratului de culoare. 

Foto 2 şi 3. Gropniţă – lacune ce indică pierderea adrenţei stratului de culoare.  

 

 O altă degradare întâlnită atât în pronaos, cât şi în gropniţă, este atacul biologic. În 

pronaos, în zona superioară, se poate observa prezenţa unei zone acoperite cu un voal alb, 

asemănătoare celor specifice atacului biologic. Posibil ca pe aceeaşi zonă să existe şi 

eflorescenţe saline (Foto 4). Voaluri caracteristice unui atac biologic sunt vizibile şi pe 

peretele de vest (Foto 5) dar şi pe cel de est în dreptul uşii (Foto 6). 

 

4.  5.  6.  

Foto 4. Pronaos, pandantivul NE – voal de eflorescenţe saline şi agenţi biodeteriogeni. 

Foto 5 şi 6. Pronaos, peretele de vest şi est – voaluri caracteristice atacului biotic. 
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 În gropniţă menţionăm că atacul biologic (Foto 7) s-a produs, foarte probabil, ca urmare 

a apariţiei condensului, inactiv în momentul vizitei. Acest fapt ne este indicat de urmele 

sub formă de picături (Foto 8) de pe suprafaţa stratului de culoare.  

 

7.  8.  

Foto 7. Gropniţă, perete nord, zona superioară – atac biologic. 

Foto 8. Gropniţă – urmele condensului pe suprafaţa stratului de culoare. 

 

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

prezintă într-o stare de degradare mai avansată faţă registrele superioare. Dintre 

degradările frecvent întâlnite în aceste zone sunt: lacune ale stratului suport (Foto 9) şi de 

culoare, abraziuni, fisuri, incizii de toate felurile şi dimensiunile care mutilează pictura 

murală (Foto 10). 

 

9.  10.  
Foto 9 şi 10. Gropniţă, trecerea dintre naos şi gropniţă – lacune ale stratului suport şi de culoare, 

abraziuni, fisuri  

şi vandalizarea picturii murale. 

 

 În naos, pictura murală se află în curs de restaurare, lucrările fiind sistate în perioada 

anotimpului rece. Lucrările de restaurare sunt executate sub coordonarea specialistului 

restaurator Maria Dumbrăvicean. 

 Iconostasul a beneficiat de intervenţii de conservare-restaurare. 
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II. La exterior, pictura murală prezintă mai multe forme de degradare determinate de acţiunea 

factorilor fizici, chimici, biologici şi umani: 

 Pentru stoparea extinderii desprinderilor stratului suport a picturii murale exterioare, de 

jur împrejurul bisericii s-a realizat consolidarea marginilor fragmentelor de frescă 

desprinse, prin asigurarea acestora cu mortar (Foto 11). 

 

11.   
Foto 11. Exterior, nord - asigurarea marginilor fragmentelor de frescă desprinse. 

 

 În zonele superioare ale pridvorului (Foto 12, 13), pe faţada de nord (Foto 14) şi pe 

faţada de sud, s-a constatat pierderea aderenţei stratului de culoare. 

 

12.  13.  14.  
Foto 12 şi 13.  Pridvor, zona superioară – lacunele recente apărute în urma  

exfolierii stratului de culoare. 

Foto 14. Absida altarului, nord – lacune provocate de pierderea aderenţei stratului de culoare. 

    

 Prezenţa liliecilor în podul bisericii constituie un factor de biodegradare. Deşeurile 

biologice ale acestora pot contribui la deteriorarea picturii murale. 

 Păsările care şi-au creat un habitat în zona superioară a bisericii (streaşină, cornişă) au 

provocat o varietate de degradări asupra picturii murale. Acestea s-au realizat prin contact direct, 

prin construirea cuiburilor, prin alterări provocate de compuşii chimici din excrementele ajunse 

pe suprafaţa picturii (Foto 15). Lacunele, atât cele din stratul suport, cât şi cele din stratul de 

culoare, au fost făcute prin zgârieturi sau ciocănituri. 

 

15.   

Foto 15.Absida altarului, cornişă – dejecţii ale păsărilor. 
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 Pe trotuarul şi rigola perimetrală, în special pe partea de nord a monumentului, 

menţionăm prezenţa agenţilor biodeteriogeni (Foto 16): muşchi şi licheni în faze diferite 

de dezvoltare şi pierderea aderenţei mortarelor de rostuire (Foto 17). 

 

16.  17.  

Foto 16 şi 17. Degradări la nivelul trotuarului şi rigolei din jurul bisericii. 

 

 Umiditatea din jurul monumentului, întreţinută şi de copacii din imediata apropiere a 

bisericii, a favorizat dezvoltarea atacului biologic şi pierderea aderenţei mortarului de 

rostuire dintre pietrele folosite la construirea acestuia. De pe trotuar, atacul biologic s-a 

extins şi la nivelul soclului (Foto 18). Acelaş fenomen, poate fi observat şi pe faţada şi 

absida de nord, prin prezenţa lichenilor pe zonele unde nu s-a mai păstrat stratul de 

culoare (Foto 19). 

 

18.  19.   
Foto 18 şi 19. Dezvoltarea atacului biologic de pe trotuar şi umiditatea din jurul  

monumentului a favorizat, extinderea acestuia la nivelul soclului precum şi mai sus,  

pe zonele unde nu s-a mai păstrat stratul de culoare. 

 

 Învelitoarea bisericii, se află într-o stare precară de conservare (Foto 20, 21). Formele de 

degradare care se pot observa sunt date de prezenţa atacului biologic determinat de 

muşchi, lichenii, alge, fungi (Foto 20, 21), de păsările care şi-au construit cuiburi în zona 

streşinilor, de lilieci.  

 

20.  21.  
Foto 20 şi 21. Învelitoarea bisericii – atacul biologic dat de muşchi, lichenii, alge, fungi. 
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III. Ruinele din incinta mănăstirii (Foto 22) 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. 

 

22.   

Foto 22. Degradări diverse la ruinele din incinta mănăstirii de pe latura de sud. 

 

IV. În incinta turnului lui Vasile Lupu, la parter, s-a organizat un mic muzeu a mănăstirii. La 

exteriorul turnului (Foto 23) trebuie să menţionăm diverse degradări vizibile după cum urmează: 

atac biologic, lacune atât la nivelul tencuielii exterioare, cât şi în zidărie, desprinderi ale tencuielii, 

fisuri. Acoperişul, ca şi cel al bisericii prezintă atac biologic favorizat de factorii externi. 
 

 

23.  

Foto 23. Turnul lui Vasile Lupu – imagine de ansamblu. 
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Propunerea unor măsuri de protecţie a 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. 

 Efectuarea analizelor chimice şi biologice în pronaos, pentru stabilirea diagnosticului în 

vederea iniţierii intervenţiilor de conservare-restaurare. 

 Realizarea analizelor biologice în gropniţă în vederea stabilirii măsurilor pentru înlăturarea 

atacului biotic şi restaurarea picturii murale din întreaga încăpere. 

 Intervenţii de urgenţă la pictura murală de la exterior, în zonele cu exfolieri, prin 

consolidarea stratului de culoare. 

 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 cu specificaţia ca în compoziţia 

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

bisericii. 

 Expertizarea stării de conservare a turnului lui Vasile Lupu şi a învelitorii bisericii. 

 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 

 

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

 

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

 În zonele superioare ale pronaosului, în glafurile ferestrelor (Foto 1) se poate observa 

pierderea aderenţei stratului de culoare, fiind vizibilă prin evidenţierea lacunelor 

proaspete apărute în urma exfolierilor. Pe peretele de vest, la registrul cuvioşilor este 

vizibil un voal albicios pe anumite zone caracteristic unui atac biologic (Foto 2, 3). 

 

1.  2.  
Foto 1. Pronaos, glaf – lacune apărute în urma pierderii aderenţei stratului de culoare. 

 

3.  
Foto 2 şi 3. Pronaos, perete vest, de o parte şi alta a uşii – atacul biologic sub formă de voal 

albicios transparent. 

 

 În altar, gropniţă şi naos pictura murală este în mare parte restaurată. 

 Iconostasul a beneficiat de intervenții de conservare-restaurare. 

 Instalaţia electrică este deteriorată, subdimensionată şi cu reparaţii improvizate, 

constituind un factor de risc pentru integritatea monumentului. 

 

II. La exteriorul bisericii, pictura murală prezintă mai multe forme de degradare determinate de 

acţiunea factorilor fizici, chimici, biologici şi umani: 
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 În pridvorul bisericii, în zonele superioare, se pot observa lacune apărute în urma unor 

exfolieri recente ale stratului de culoare (Foto 4, 5). Aceeaşi formă de degradare se 

poate observa şi pe faţada de sud. 

 

4.  5.  

Foto 4 şi 5. Pridvor, perete est şi intrados arc – lacune apărute în urma exfolierii  

stratului de culoare. 

 

 Vandalizarea picturii murale este vizibilă pe toţi pereţii bisericii atât la interior, cât şi la 

exterior (Foto 6 şi 7), prin numeroasele incizii de toate felurile şi mărimile care 

mutilează pictura murală şi intervenţiile anterioare de restaurare. 

 

6.  7.  8.  

Foto 6 şi 7. Pridvor – incizii pe mortarele de intervenţie anterioară  

şi pe pictura murală. 

Fotot 8. Pridvor, perete est – infiltraţii, voaluri de eflorescenţe saline şi atac biologic. 

 

 În partea superioară a pridvorului, pe peretele de est, se pot observa urme ale unor 

infiltraţii mai vechi, voaluri de eflorescenţe saline şi posibil atac biologic (Foto 8). 

 Pe faţada de sud pe alocuri, de nord şi în zona altarului, pe suprafeţe mai extinse, există 

desprinderi ale stratului suport de zidarie (Foto 9), desprinderi între straturile 

componente (Foto 10, 11 şi 12), fisuri profunde (Foto 14) şi de suprafaţă (Foto 13) şi 
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zone acoperite cu licheni (Foto 15). În anumite zone, pe sud şi nord, datorită 

desprinderilor stratului suport, în timp s-au pierdut mici fragmente de frescă, (Foto 10). 

 

9.  10.  

Foto 9 şi 10. Faţada de sud şi nord – desprinderi ale suportului şi pierderea unor fragmente  

de frescă.  

 

11.  12.  13.  

Foto 11, 12 şi 13. Faţada de nord şi absida de nord – desprinderi la nivelul suportului între 

straturile componente, fisurarea şi pierderea aderenţei stratului suport. 

 

14.  15.  

   Foto 14 şi 15 Pridvor şi faţada de nord – fisuri profunde în structura zidăriei şi colonii 

 de licheni. 
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 Tot pe partea de nord a bisericii se poate observa friabilizarea mortarelor de intrevenţie 

anterioară (Foto 16) şi desprinderea lor pe anumite zone (Foto 17). 

 

16.  17.  

Foto 16 şi 17. Pierderea coeziunii şi adeziunii mortarelor de intrevenţie anterioară. 

 

 În zona cornişei, se observă lacune ale stratului suport, până la zidărie, datorate 

scurgerilor de apă meteorică, infiltrate prin acoperiş (Foto 18).  

 

 18.  19.  
Foto 18. Degradări provocate la nivelul cornişei prin infiltrare apelor meteorice.  

Foto 19. Exerior, nord – materii de natură organică pe suprafaţa picturii murale şi  

depuneri de parf. 

 

 Păsările care şi-au creat un habitat în zona superioară a bisericii (streaşină, cornişă) au 

provocat o varietate de degradări asupra picturii murale prin contact direct şi prin 

dejecţii(Foto 19), atât la exterior cât şi la interior. 

 La turlă, prezenţa agenţilor biodeteriogeni este vizibilă de jos (pe contraforturi, în jurul 

ferestrelor) (Foto 20). De asemeni se pot observa desprinderile stratului suport de 

zidărie, vizibile în lacunele stratului suport de la registrul cu ocniţe (Foto 21). 

 

20.   21.  
Foto 20 şi 21. Turlă – dezvoltarea atacului biologic şi pierderea aderenţei stratului suport. 
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 Umiditatea din jurul monumentului, a întreţinut dezvoltarea atacului biologic de pe 

trotuar care s-a extins şi la nivelul soclului (Foto 22). Se poate observa, de asemenea, 

friabilizarea pietrei de la soclu şi de la banchetă ceea ce a dus în timp la formarea unor 

lacune (Foto 23). 

 

22.  23.  
Foto 22. Faţada de nord – extinderea atacului biologic de pe trotuarul perimetral pe 

 banchetă şi pe soclu. 

Foto 23. Faţada de nord, soclu – pierderea adeziunii şi coeziunii pietrei. 

 

 Învelitoarea bisericii (Foto 24 şi 25), a turnului clopotniţă (Foto 26), a clădirilor din 

incintă şi a zidului de împrejmuire (Foto 27 şi 28) se află într-o stare avansată de 

degradare. Formele de degradare vizibile sunt: atacul biologic prin muşchi, lichenii, 

alge, fungi. Ca urmare învelitorile nu-şi mai pot îndeplini rolul lor funcţional, de 

protecţie, contribuind la determinarea şi accelerarea degradărilor componentelor 

ansamblului monumental. 

 

24.  25.  
Foto 24 şi 25. Învelitoarea bisericii – degradări determinate de alege, fungi, licheni, muşchi. 

 

26.  27.  28.  
Foto 26. Învelitoarea turnului clopotniţă; Foto 27 şi 28. Învelitoarea zidului de incintă – agenţi 

biodeteriogeni în diferite faze de dezvoltare. 
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III. Zidul de incintă, se află într-o stare de degradare precară. Degradările care se pot observa sunt 

date de prezenţa unui atac biologic activ (muşchi, licheni, plante), precum şi pierderea aderenţei 

mortarelor de rostuire (Foto 29, 30). 

 

29.  30.   
Foto 29 şi 30. Degradări ale zidului de incintă.   

 

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

vibraţii care se resimt în structura monumentului. 
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Propunerea unor măsuri de protecţie a monumentului: 

 

 Intervenţii de urgenţă privind consolidarea stratului de culoare de la exterior şi interior. 

 Intervenţii de urgenţă privind consolidarea desprinderilor stratului suport de la exteriorul 

bisericii (faţada de sud, nord, absida altarului şi turlă). 

 Intervenţii de consolidare a pietrei din componenţa soclului, banchetei şi înlocuirea mortarelor 

de rostuire, acolo unde este necesar. 

 Realizarea analizelor chimice şi biologice din pronaos şi pridvor, în vederea iniţierii 

intervenţiilor de conservare-restaurare. 

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

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

 Finalizarea procesului de conservare-restaurare din interiorul bisericii. 

 Proiectarea şi refacerea instalaţiei electrice din biserică. 

 Expertizarea învelitorii de la biserică, de la clădirile din incintă şi de la zidul împrejmuitor. 

 Lucrări de întreţinere sau restaurare a zidului de incintă. 

 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. 

 Întreţinerea curentă a monumentului. 

 Instituirea unui program de pază specializată monumentelor istorice înscrise în lista 

Patrimoniului Mondial. 
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Ansamblul bisericii „Înălţarea Sfintei Cruci” din Pătrăuţi 

  

În urma observaţiilor directe a stării de conservare a monumentului şi a discuţiilor avute 

cu preotul paroh Gabriel Herea, s-a constatat: 

 

I.  În interiorul monumentului sunt vizibile următoarele degradări:  

  În pronaos, arcele de nord şi sud sunt puternic deteriorate (Foto 1). Procesul de 

conservare-restaurare a picturii murale a fost oprit, până la rezolvarea problemelor 

apărute la structura bisericii. 

 

1.  
Foto 1. Pronaos, zona superioară – fome de degradare apărute la structura bisericii. 

 

 În pronaos, în zona inferioară, la nivelul draperiei, în lacunele statului suport ce ajung 

până la zidărie, se observă prezenţa unui atac biologic (Foto 2). Menţionăm, că această 

degradare a picturii murale evoluează în mod negativ odată cu trecerea timpului, iar 

atacul biologic prezent se poate extinde pe zonele proaspăt restaurate, după cum se 

poate vedea pe peretele de sud, la registrul Sfinţilor Cuvioşi (Foto 3). 

 

2.  3.  

Foto 2 şi 3. Pronaos, zona inferioară, colţul de SV şi peretele sud – contaminarea microbiologică 

a zidăriei, contribuie la extinderea atacului biologic mai sus, pe pictura murală.  

 

  În naos şi altar lucrările de restaurare a picturii murale, sunt sistate în perioada rece a 

anului. 

  Pe baza buletinului de analiză biologică nr. 5 ataşat raportului de faţă, s-a aplicat un 

tratament de biocidare în naos şi altar, de către expert restaurator Ion Chiriac, care 

coordonează executarea intervenţiilor de conservare-restaurare a picturii murale. 
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  În zona altarului menţionăm pierderea rezistenţei mecanice a cărămizilor din structură 

zidăriei.  

  Iconostasul necesită intervenţii de conservare-restaurare. Dintre degradările prezente 

enumerăm: depuneri de praf, fum, gudroane, ancrasări ale verniului, slăbirea coeziunii 

între materiale la toate nivelurile stratului pictural, concretizate prin cracheluri şi 

desprinderi de pe suport ale grundurilor, lacune şi exfolieri ale peliculei de culoare, 

fisuri, distanţări, lacune şi pierderea unor fragmente din decorul sculptat (Foto 4 - 7). 

 

4.  5.   

 

6.  7.  

Foto 4, 5, 6 şi 7 Iconostas – aspecte ale degradărilor. 

 

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

un factor de risc pentru integritatea monumentului. 

 

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

factorilor fizici, chimici, biologici şi umani: 

 Acţiunea factorului uman este vizibilă pe toţi pereţii bisericii atât la interior(Foto 8), cât 

şi la exterior, prin diverse intervenţii necorespunzătoare şi numeroase incizii de toate 

felurile şi mărimile (Foto 9). 

 

8.  9.  
Foto 8. Naos – opturarea lacunelor cu ceară. 

Foto 9. Faţada de vest – incizii executate pe zonele restaurate. 
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 La plăcile de ceramică de pe turlă şi abside menţionăm lacune şi posibile desprinderi 

(Foto 10, 11). 

 

10.  11.  

Foto 10 şi 11. Absida de nord şi sud – forme de degradare la nivelul plăcilor ceramice. 

 

 Pe partea de sud a bisericii, dar şi pe nord sunt vizibile lacune în mortarul de intervenţie 

anterioară care acoperă biserica. Aceste lacune se îndind fie la nivelul unui singur strat 

de tencuială (Foto 12), fie până la zidărie (Foto 13). 

 

12.  13.  
Foto 12 şi 13. Faţada de sud – lacune superficiale şi profunde în 

 mortarul de intervenţie anterioară care acoperă biserica. 

 

 Umiditatea din jurul monumentului, a determinat pierderea aderenţei mortarului de 

rostuire dintre pietrele folosite la ridicarea soclului. În consecinţă în zona inferioară se 

poate observa friabilizarea pietrei şi apariţia lacunelor în structura soclului, atât pe nord, 

cât şi pe vest (Foto 14). 

 

14.  
Foto 14. Faţada de vest, zona inferioară a soclului – friabilizarea pietrei,  

pierderea aderenţei mortarelor, lacune în structura soclului. 

 

 Trotuarul şi rigola perimetrală în special pe partea de nord a monumentului, constituie 

un loc favorabil dezvoltării agenţilor biodeteriogeni (Foto 15). Atacul biologic 

favorizat şi de umiditatea din partea nordică a monumentului s-a extins şi pe faţada de 

nord, absida de nord şi turlă, prin apariţia coloniilor de licheni pe tencuiala care acoperă 

biserica (Foto 16). 
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15.  16.  
Foto 15 şi 16. Partea de nord a bisericii – umiditatea a întreţinut dezvoltarea  

atacului biologic de pe trotuar şi rigolă, care s-a extins şi la nivelul faţadei şi absidei. 

 

 Acoperişul bisericii şi al turlei, fiind străpuns în mai multe locuri, nu mai asigură 

izolarea monumentului de apele meteorice, infiltraţiile contribuind la deteriorarea 

tencuielilor şi a picturii murale. Formele de degradare prezente sunt: atac biologic 

determinat de muşchi, lichenii, alge, fungi (Foto 17), dar şi lacune, găuri realizate de 

păsări (Foto 18), infiltraţii (Foto 19). Acestea, împreună cu acumulările de natură 

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

bolţilor şi pe faţade. Drept urmare, învelitorile nu-şi mai pot îndeplini rolul lor 

funcţional, de protecţie, contribuind la determinarea şi accelerarea degradărilor 

componentelor ansamblului monumental. 

 

17.  18.  
Foto 17 şi 18. Dezvoltarea agenţilor biologici pe acoperiş sub forma de muşchi,  

licheni; găuri practicate în acoperiş de păsări. 

 

19.  
Foto 19. Faţada de nord – urme ale infiltraţiilor apelor meteorice. 
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Propunerea unor măsuri de protecţie a 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. 

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

elaborarea proiectului de restaurare, pentru pronaos şi altar. 

 Realizarea analizelor biologice în pronaos, pentru aplicarea tratamentelor de biocidare, în 

vederea stopării atacului biologic. 

 Continuarea intervenţiilor de conservare-restaurare a picturii murale din pronaos şi altar, după 

soluţionarea problemelor de structură a bisericii din aceste încăperi. 

 Restaurarea iconostasului. 

 Investigaţii privind starea de conservare a plăcilor ceramice. 

 Consolidarea soclului bisericii. 

 Tratament de biocidare, la exteriorul bisericii, la turlă, la trotuar şi soclu, acolo unde este cazul. 

 Schimbarea învelitorilor de la biserică. 

 Restaurarea turnului clopotniţă. 

 Proiectarea şi refacerea instalaţiei electrice din biserică. 

 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 

 

La sfârşitul lunii iulie, am dat curs solicitării primite din partea maicii stareţe a mănăstirii 

Probota, stavrofora Marina Ţurcanu, în vederea efectuării unor investigaţii asupra stării de 

conservare a picturii murale din anumite zone ale interiorului bisericii. Conform solicitării maicii 

stareţe, în pronaos şi naos s-a observat pierderea aderenţei stratului suport spre marginea frescei. În 

anumite zone acest fenomen a dus chiar la desprinderea totală a unor mici fragmente de frescă, care 

au fost recuperate de maici. 

Concluziile acestei solicitări, dar şi a celorlalte vizite de monitorizare, pe anul în curs, vor fi 

expuse în acest raport. 

În urma investigării stării de conservare a picturii murale prin analiza optică a suprafeţelor, în 

lumină directă şi razantă s-au constatat următoarele: 

 

I. În interiorul monumentului sunt vizibile următoarele probleme: 

 În pronaos, pe peretele de est, de o parte şi de alta a intrării spre gropniţă, în dreptul 

ocniţelor (foto 1), se manifestă pierderea aderenţei stratului suport pe anumite zone, 

spre marginea frescei. Marginile fracturate proaspăt sunt vizibile în lumină directă şi 

razantă, ca şi urmele lăsate pe prima decoraţie, de lipsa fragmentelor mici de frescă care 

au căzut. Prezenţa desprinderilor izolate a unor fragmente de frescă (foto 2), 

neconsolidate, riscă în timp să ducă la extinderea acestora şi chiar la pierderea altor 

fragmente de frescă. Acelaşi tip de degradare o întâlnim şi în gropniţă, pe peretele de 

est, unde semnalăm pierderea unor fragmente de frescă în zona ocniţelor (foto 3), 

precum şi în zona intrării înspre naos (foto 4). În naos, pe peretele de vest pe partea 

dreaptă a intrării spre gropniţă, la nivelul draperiei, în zona inferioară se observă lacune 

recente în stratul suport (foto 5) şi uşoare desprinderi ale acestuia. 

 

1.   2.  
Foto 1 şi 2. Pronaos, perete est – imagine de ansamblu cu suprafaţa pe care se manifestă 

desprinderi ale marginilor frescei şi detaliu cu fragmente de frescă desprinse. 

 

3.  4.  5.  
Foto 3, 4. Gropniţă şi Foto 5. naos - lacune şi uşoare desprinderi ale stratului suport. 

 



27 

 

 În gropniţă, menţionăm că pe peretele de nord în (mod special de la draperie în sus, până 

la fondul verde), se manifestă pierderea aderenţei stratului suport. Acestea se 

caracterizează prin mici modificări a planeităţii peretelui pe anumire zone, care în 

momentul atingerii se mişcă. 

 La registrul draperiei, în zona inferioară, din pronaos, se poate observa pierderea adeziunii 

şi coeziunii mortarelor de umplutură de la nivelul zidăriei (foto 6) şi friabilizarea 

cărămizilor (foto 7). 

 

6.  7.  
Foto 6 şi 7. Pronaos, peretele de est, şi vest, în zona inferioară – detaliu cu friabilizarea mortarelor 

de la nivelul zidăriei şi a cărămizilor . 

 

 În zona inferioară a pereţilor, în pronaos, se poate observa un voal roz (foto 8), 

caracteristic unui atac biologic. Aceeaşi degradare este prezentă şi în naos, pe peretele 

de nord spre vest şi lângă iconostas, pe sud şi pe nord, la nivelul draperiei (foto 9). 

 

8.  9.  
 

 În gropniţă, pe pereţii de nord, nord-est şi nord-vest, în partea inferioară a peretelui, 

atacul biologic identificat în primăvară persistă (foto 10). Conform buletinului de 

analiză nr. 3 (ataşat raportului), s-au determinat patru genuri de fungi: Penicillium spp. 

(P1,P2,P3), Aspergillius spp. (P5), Fusarium spp. (P1,P2) şi Mucor spp. (P4).  

 

10.  

Foto 10. Gropniţă peretele nord – voal transparent de culoare roz, pe suprafaţa picturii murale. 
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 Izolat, pe pictura murală din pronaos (perete sud şi nord), se observă exfolieri ale 

stratului de culoare, marcate de apariţia unor lacune (foto 11 şi 12). 

 

11.  12.  
Foto 11 şi 12. Pronaos, perete sud şi perete nord pierderea aderenţei stratului de culoare. 

 

 În gropniţă, semnalăm pe peretele de vest şi pe peretele de sud, colţul sud-vest, la nivelul 

registrului Sfinţilor Cuvioşi, pierderea aderenţei stratului de culoare (foto 13 şi 14). Acest 

fenomen se evidenţiază prin prezenţa exfolierilor care sunt vizibile în lumină razantă. 

 

13.  14.  
Foto 13. Gropniţă, perete vest şi Foto 14. perete sud – exfolieri ale stratului de culoare, 

 în lumină razantă. 

 

 În naos, gropniţă, pridvor se pot observa lacune în stratul suport (posibil la montarea 

stranelor) (Foto 15 şi 16). 

 

15.  16.  

Foto 15 şi 16. Naos – lacune în stratul suport. 
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 Iconostasul se află în curs de restaurare, sub coordonarea expert restauratorului Dana 

Postolache. 

 

II. Menţionăm că la exteriorul bisericii se observă diferite forme de degradare determinate de 

acţiunea factorilor fizici, chimici, biologici: 

 Pe faţada de sud şi absida de sud, se observă uşoare desprinderi spre marginea frescei, 

margini fracturate (Foto 17) şi zone albicioase pe prima decoraţie care indică lipsa unor 

fragmente de frescă (Foto 18). 

 

17.  18.  
Foto 17 şi 18. Faţada de sud – margini fracturate şi zone care indică pierderea unor  

fragmente de frecă. 

 

 Pe latura de nord, pe banchetă şi pe pavaj, s-a observat intensificarea atacului biologic 

(Foto 19). Se remarcă prezenţa muşchilor şi lichenilor pe suprafeţe destul de întinse în 

faze de dezvoltare avansate. În unele zone dezvoltarea atacului biologic se face vizibilă şi 

deasupra soclului pe nord, pe zonele fără strat de culoare (Foto 20). Se poate observa 

prezenţa atacului biologic (a lichenilor) la nivelul turlei - pe contraforturi şi pe faţada de 

sud - la nivelul soclului şi pe banchetă. 

 

19.  20.  

Foto 19 şi 20. Latura de nord – se poate observa intensificarea atacului biologic 

 (muşchi şi licheni), pe soclu şi pe stratul suport al picturii murale. 

 

 Umiditatea persistentă din jurul monumentului, a determinat totodată şi pierderea 

aderenţei mortarului de rostuire (Foto 21), friabilizarea pietrei (Foto 22), de la banchetă şi 

de la contraforturi, ceea ce a dus în timp la formarea unor lacune. 
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21.  22.  
Foto 21 şi 22. Faţada de nord, banchetă – pierderea aderenţei mortarului de rostuire, 

friabilizarea pietrei şi apariţia lacunelor. 

 

 Învelitoarea bisericii s-a degradat în timp, formele de degradare putându-se observa chiar 

de la nivelul solului. Agenţii biologici (muşchi, licheni, alge, fungi), constituie un factor 

de degradare important, responsabil în mare măsură de starea de conservare a învelitorii 

(Foto 23). 

 

 
Foto 23. Forme de degradare la nivelul învelitorii.  

 

III. În urma solicitării făcute de conducerea mănăstirii pentru amenajarea clisearniţei în vederea 

creării unui muzeu, s-au demarat lucrări în acest scop. 
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Propunerea unor măsuri de protecţie a monumentului: 

 

Problematica picturii murale de la mănăstirea Probota este cunoscută cel mai bine de expert 

restaurator de pictură murală prof. univ. dr. Oliviu Boldura, deoarece a coordonat conservarea-

restaurarea picturii murale în cadrul Proiectului de conservare-restaurare UNESCO din 1996 -2001 

de la Mănăstirea Probota. În acest sens am considerat a fi necesară o consultare de specialitate cu 

domnul Oliviu Boldura, în vederea stabilirii unor măsuri care să urmărească protejarea picturii 

murale a monumentului. 

 

 Sunt necesare intervenţii de urgenţă privind consolidarea desprinderilor stratului suport şi a 

marginilor fracturate a frescei din pronaos, gropniţă, naos. În vederea salvării fragmentelor de 

frescă care sunt desprinse s-a impus asigurarea de urgenţă a acestora (foto 24 şi 25). 

 

24.  25.  

Foto 24 şi 25. Pronaos, perete est, sub ocniţa din stânga uşii de intrare spre gropniţă – asigurări 

de urgenţă a marginilor de frescă desprinse. 

 

 Intervenţii de urgenţă privind consolidarea stratului de culoare de la interior din gropniţă şi 

pronaos. 

 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. 

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

este necesar. 

 Realizarea unei expertize privind învelitoarea de la biserică. 

 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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Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava 

 

În urma observaţiilor directe a stării de conservare a monumentului şi a discuţiilor avute 

cu Arhimandrit Vartolomeu Chira, s-a constatat: 

 

I. În interiorul monumentului sunt vizibile următoarele probleme: 

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

baldachinului din naos (Foto 2). Menţionăm că acest baldachin ce adăposteşte moaştele 

Sfântului Ioan cel Nou (Foto 1), ridicat la începutul secolului trecut de către arhitectul 

austriac Karl Romstörfer, acoperă în mare parte tabloul votiv. Dintre degradările 

picturii murale amintim: depuneri aderente şi neaderente de fum, praf, pânze de 

paianjeni, lacune şi fisuri ale stratului suport şi ale stratului de culoare, eflorescenţe 

saline. 

 

1.  2.  

Foto 1. Naos, baldachinul ridicat de arhitectul austriac Karl Romstörfer. 

Foto 2. Naos, zona superioară – suprafaţa picturii murale rămasă nerestaurată. 

 

 În pridvor (Foto 3) şi pronaos (Foto 4), în partea inferioară şi naos în absida de sud 

(Foto 5), se observă degradarea mortarelor de la ultima intervenţie de restaurare. 

 

3.  4.  
Foto 3 şi 4. Pridvor şi pronaos – pierderea coeziunii şi adeziunii  

mortarelor de intervenţie anterioară ca efecte ale umidităţii şi factorului uman. 

 

 În naos menţionăm de asemenea desprinderi (Foto 6) şi lacune (Foto 7) ale stratului 

suport. În absida de sud semnalăm intervenţii necorespunzătoare între frescă şi partea 

superioară a uşii (Foto 8). 
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5.  6.  7.  

Foto 5, 6 şi 7. Naos, absida de sud, glaful uşii – degradarea mortarului de la ultima intervenţie  

de restaurare, desprinderi şi lacune ale stratului suport, provocate probabil de utilizarea  

curentă a uşii.  

 

8.  
Foto 8. Naos, absida de sud – intervenţii necorespunzătoare realizate după restaurarea picturii 

murale. 

 

 În pridvor (Foto 9) şi pronaos (Foto 10), local (în registrul sfinţilor în picioare), se pot 

vedea exfolieri, semn ce indică pierderea aderenţei stratului de culoare. 

 

9.  10.  
Foto 9 şi 10. Pridvor şi pronaos – lacune apărute în urma exfolierii stratului de culoare. 
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 În pronaos semnalăm pe peretele de nord sub fereastra de NE, desprinderi ale stratului 

suport. Tot desprinderi dar şi lacune ale stratului suport (Foto 11) sunt vizibile şi pe 

peretele de sud.  

 

11.  12.  

Foto 11 şi 12. Pronaos, sud şi nord - desprinderi şi lacune ale stratului suport. 

 

 Pe toţi pereţii din pronaos şi pridvor se pot observa lacune ale stratului suport, ale 

stratului de culoare şi ale prezentărilor estetice de la ultima restaurare (Foto 13), în 

special în apropierea stranelor sau pe zone uşor accesibile (Foto 12). În categoria de 

manifestări necorespunzătoare (Foto 14) ale factorului uman, intră şi cele concretizate 

prin uzura frescei, incizii, sau degradări ale intervenţiilor de la ultima restaurare prin 

ştergere, atingere sau acte improprii de venerare excesivă. 

 

13.  14.  

Foto 13 şi 14. Pronaos şi pridvor – lacune pe prezentările estetice de la ultima restaurare şi 

manifestări ale factorului uman. 

 

 În zonele superioare, ale pridvorului şi pronaosului, păianjenii şi-au ţesut pânzele în 

mai multe locuri (Foto 15). Acest lucru favorizează acumularea depozitelor de praf, 

insecte, alte tipuri de depuneri, care pot duce în timp la degradarea stratului de culoare. 

 

15.  16.  

Foto 15 şi 16. Pronaos – pânze de paianjeni şi fisuri profunde ale zidăriei. 



35 

 

 În pronaos, pe peretele de est, deasupra arcului ce desparte pronaosul de naos, se pot 

observa fisuri de structură lasate nechituite în aşteptarea consolidărilor la nivelul 

arhitecturii (Foto 16). 

 Iconostasul (Foto 17) 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 

verniurilor, 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, fragilizarea şi slăbirea structurii suportului din lemn determinat 

îndeosebi de apariţia atacului xilofag (Foto 18 - 22). Menţionăm că pierderea 

rezistenţei mecanice a structurii lemnului (registrul împărătesc) datorate îndeosebi 

atacului xilofag, reclamă urgente intervenţii de conservare–restaurare. Diminuarea 

rezistenţei mecanice a structurii lemnului, care se observă cu precădere la registrul 

împărătesc, a fost şi motivul pentru care au fost înlăturate uşile diaconeşi şi cele 

împărăteşti ce deveniseră inutilizabile (Foto 19), înlocuite momentan de altele noi. 

 

17.  18.  19.  

Foto 17. Iconostas – imagine de ansamblu. 

 
 

20.  21.  22.  

Foto 18, 19, 20, 21 şi 22. Iconostas - degradări ale picturii şi sculpturii policrome. 
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II. La exteriorul bisericii se observă mai multe forme de degradare determinate de acţiunea 

factorilor fizici, chimici, biologici şi umani: 

 În zona cornişei, se observă degradări ale zidăriei şi tencuielii bisericii, datorate 

scurgerilor de apă meteorică, infiltrate prin spărturi ale acoperişului. Este necesară 

repararea acestuia, înainte ca infiltraţiile  să afecteze o suprafaţă mai mare, inclusiv 

pictura murală (Foto 23, 24). 

 

23.  24.  25.  
Foto 23 şi 24. Faţada de nord – degradarea cornişei, datorită infiltrării apelor meteorice prin 

acoperişul deteriorat.  

Foto 25. Absida de nord – lacune apărute în urma exfolierii stratului de culoare. 

 

 Menţionăm pierderea adrenţei stratului de culoare în cazul decoraţiei cu asize de pe 

nord (Foto 25). 

 Pe trotuarul perimetral, soclu (Foto 26) şi contraforturi s-a dezvoltat un atac biologic, 

care în anumite zone urcă pe absidă, pe mortarul de intervenţie anterioară (Foto 27 şi 

28). Este necesară efectuarea unor teste şi stabilirea unei soluţii în vederea efectuării 

unui tratament de biocidare. Umiditatea, în combinaţie cu acţiunea agenţilor biologici a 

determinat şi pierderea aderenţei mortarelor de rostuire de la soclu (Foto 29). 

 

26.  27.  28.  
Foto 26, 27 şi 28. Faţada de nord – dezvoltarea agenţilor biodeteriogeni, ce urcă mai  

sus de soclu. 

 

29.  
Foto 29. Pridvoraş nord - pierderea aderenţei mortarelor de rostuire de la soclu. 
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 Acţiunea dăunătoare a păsărilor se concretizează prin: lacune atât în stratul suport, cât 

şi în stratul de culoare realizate prin zgârieturi, ciocănituri repetate, eroziuni ale 

stratului de culoare, cuiburi construite în apropierea picturii murale (Foto 30), alterări 

provocate de compuşii chimici din excrementele ajunse pe suprafaţa picturii (Foto 31) 

şi pe acoperiş (Foto 32). 

 

30.  31.  32.  
Foto 30, 31 şi 32. Acţiunea distructivă a păsărilor. 

 

 Acoperişul bisericii şi al turnului clopotniţă, este deteriorat, lipsa mai multor ţigle (Foto 

33 şi 34), afectându-i funcţionalitatea. Lemnul de la streaşina bisericii prezintă atac 

biologic. 

 

33.  34.  
Foto 33 şi 34. Biserică, pridvoraş nord – degradări la nivelul acoperişului. 

 

III. Turnul clopotniţă prezintă fisuri de structură pe laturile de nord şi sud, cu dezvoltări laterale 

(Foto 35). Dislocările pietrelor profilate (Foto 35 şi 36) 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, au apărut biodeteriogeni 

(Foto 37). Umiditatea de infiltraţie şi cea din jurul monumentului, a întreţinut dezvoltarea 

atacului biologic, determinând totodată pierderea coeziunii cărămizilor din zidărie (Foto 35 şi 

37) şi a aderenţei mortarului de rostuire. Acoperişul turnului clopotniţă, este deteriorat, lipsa mai 

multor ţigle, afectându-i funcţionalitatea. Lemnul de la streaşină prezintă, de asemenea, atac 

biologic. 

Datorită acestor degradări, care atentează siguranţei publicului, dar şi bunei funcţionări a turnului 

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

restaurare. 
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35.  36.  37.  
Foto 35, 36 şi 37. Turnul clopotniţă – fisuri de structură, dislocarea uneia din pietrele  

profilate ce marchează arcul pe latura de sud, lacune în piatră şi atac biologic.  

 

IV. Zidul de incintă prezintă mai multe tipuri de degradări, cum ar fi: dislocarea şi friabilizarea 

pietrelor care îl alcătuiesc, pierderea aderenţei mortarelor de rostuire, fisuri,şi atac biologic. 

 

38.  39.  40.  

Foto 38, 39 şi 40. Zidul de incintă, exterior – se pot observa lacune, fisuri, pierderea aderenţei  

mortarelor de rostuire, atac biologic. 

 

V. Pe artera de circulaţie din imediata apropiere a monumentului, traficul auto produce vibraţii 

ce se induc şi afectează structura bisericii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

Propunerea unor măsuri de protecţie a 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 intrevenţiilor de conservare-restaurare a picturii murale din naos din dreptul 

baldachinului. 

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

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

 Investigarea cauzelor care au dus la deteriorări ale mortarelor de la ultima intervenţie de 

restaurare şi stabilirea unor soluţii în vederea stopării acestui fenomen. 

 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. 

 Expertiză cu privire la zidul de incintă. 

 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 „Sfântul Gheorghe” a Mănăstirii Voroneţ 

 

În urma observaţiilor directe a stării de conservare a monumentului şi a discuţiilor avute 

cu stareţa mănăstirii Irina Pântescu, s-a constatat: 

 

I. La interior, pictura murală este restaurată în toate încăperile (restaurarea picturii murale a fost 

recent încheiată, septembrie 2008) (Foto 1). 

 

1.  
Foto 1. Pronaos – pictura murală restaurată recent. 

 

 În pridvor pe peretele de est, pe chituirile ce marchează fisura pridvorului de pronaos 

(NE - Foto 2 şi SE - Foto 3), în pronaos pe peretele de est colţ cu peretele de nord 

(Foto 5) şi în naos pe peretele de vest colţ cu peretele de nord (Foto 4), menţionăm 

prezenţa unor senzori. Montarea în acest mod a unei astfel de aparaturi poate duce la 

apariţia unor degradări a picturii murale (Foto 5).  

 

2.  3.  4.  
Foto 1. şi 2. Pridvor – senzori în zone cu chituiri.Foto 3. Naos – senzori fixaţi pe pictura originală 

 

 Pe peretele de vest al pronaosului, în dreapta uşii semnalăm prezenţa unor dispozitive 

(sistem de alarmă), amplasate pe pictura murală (Foto 6). 
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5.  6.    
Foto 5. Pronaos – degradări apărute ca urmare a lucrărilor de montare a senzorilor. 

Foto 6. Pronaos, perete vest, în dreapta uşii – amplasarea unor dispozitive  

pe pictura murală. 

 

 În pronaos s-a observat deteriorarea prezentării estetice de la ultima restaurare, pe 

peretele de vest, în stânga uşii (Foto 7 şi 8). 

 În naos, absida de sud, constatăm prezenţa unor lacune la nivelul stratului suport şi 

stratului de culoare (Foto 9). 

 

7.  8.  9.  

Foto 7 şi 8. Pronaos, perete vest, în stânga uşii – deteriorarea prezentării estetice a lacunelor 

stratului suport. 

Foto 9. Naos, absida de sud – lacune noi apărute după încheierea intervenţiilor de  

conservare–restaurare. 

 

 Iconostasul bisericii a beneficiat de complexe lucrări de conservare-restaurare. (Foto 

10). În toamna acestui an s-au executat unele intervenţii de urgenţă în cazul unor desprinderi de 

peliculă de culoare apărute recent. Aceste intervenţii au fost realizate de către experţi restauratori 

Cornelia şi Dinu Săvescu, HARMENING 1824 S.A., care au realizat şi integreaga restaurate a 

iconostasului. 
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10.  
Foto 10. Iconostasul bisericii. 

 

II. La exteriorul bisericii, pictura murală prezintă mai multe forme de degradare determinate de 

acţiunea factorilor fizici, chimici, biologici, umani: 

 Pe partea de nord a bisericii s-au executat recent (vara lui 2009) intervenţii de 

conservare–restaurare a picturii murale de către firma CERECS ART, sub coordonarea 

expert restauratorului de pictură murală prof. univ. dr. Oliviu Boldura. 

 În zona superioară (pe faţada de vest, sud şi est), pierderea aderenţei stratului de culoare 

este vizibilă prin evidenţierea lacunelor apărute în urma exfolierilor (Foto 11, 12, 13). 

 

11.  12.  
 

13.  
Foto 11 şi 12. Faţada de vest şi sud (Foto 13) – pierderea aderenţei stratului de culoare. 
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 Pe trotuarul şi rigola din jurul bisericii se poate observa prezenţa în special pe nord 

(Foto 14), a agenţilor biodeteriogeni, muşchi, licheni (Foto 15). 

 

14.  
 

15.  
Foto 14. Exterior nord şi foto 15. vest – dezvoltarea atacului biologic pe trotuarul şi rigola  

perimetrală şi ascensiunea acestuia pe banchetă. 

 

 Umiditatea persistentă din jurul monumentului, a dus la pierderea aderenţei mortarului 

de rostuire dintre pietrele folosite la ridicarea banchetei şi soclului (Foto 16). 

 

 
Foto 16. Faţada de nord – pierderea aderenţei mortarului de rostuire. 

 

 Păsările, ca factor biologic, au provocat de-a lungul timpului o varietate de degradări 

asupra picturii murale prin contact direct şi prin dejecţiile ajunse pe suprafaţa pictată 

(Foto 17). 
 

17.  
Foto 17. Faţada vest, zona superioară – dejecţii ajunse pe suprafaţa pictată. 
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 Acţiunea distructivă a factorilor de mediu în combinaţie cu factorului uman au dus la 

degradarea în timp a ultimelor intervenţii de restaurare din exterior (Foto 18, 19). 

Inciziile (din mai multe perioade de timp, cu exprimări grafice diverse şi cu grade 

diferite de agresiune) realizate pe frescă reprezintă un exemplu negativ al factorului 

uman. 

 

18.   
Foto 18. Faţada de sud – degradarea prezentărilor estetice. 

 

19.  20.  

 Foto 19 şi 20. Faţada de vest –intervenţii punctuale în vederea refacerii continuităţii estetice a 

picturii murale.  

 

III. Zidul de incintă, se află într-o stare de degradare avansată (Foto 21, 22). Degradările care se 

pot observa sunt: atac biologic (Foto 21), muşchi, licheni, pierderea aderenţei mortarelor de 

rostuire şi a tencuielii de pe partea incintei, fisuri (Foto 22). 

 

21.  22.  

Foto 18 şi 19. Zidul de incintă – pierderea aderenţei tencuielilor, a mortarelor de rostuire, fisuri, 

prezenţa atacului biologic. 
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    CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA 

COMPLEXUL MUZEAL BUCOVINA 
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BULETIN DE ANALIZE BIOLOGICE NR. 5 

 
 

 

Denumirea obiectului/ monumentului 

Biserica Sf. Cruce, Pătrăuţi 
 

Datare:  

 1487 d. H.  

Număr inventar: Număr cod: 598/1993 

Analize solicitate de: Preot Paroh Herea Gabriel 

 

Data: 09.02. 2009 

Probe prelevate de: Biolog Ionela Melinte 

 

Data: 14.05. 2009 

Scopul analizei: determinarea existenţei atacului biologic (fungic)  

 

Analize efectuate:  

- cultivarea probelor pe medii de cultură Sabouraud; analize la steromicroscop şi la microscopul optic; 

identificare pe baza documentaţiei ştiinţifice de specialitate, determinarea umidităţii pereţilor la 

interior; 

Rezultate: 

Nr. Probă Localizare Atac  

(pasiv/activ) 

Specia 

1. Altar, calotă, zonă fără pictură activ Regn: Fungi 

Fillum: Ascomycota 

Clasa: Euascomycetes 

Ordin: Eurotiales 

Gen: Penicillum spp. 

Ordin: Moniliales 

Gen: Alternaria spp. 

Clasa: Deuteromycetes 

Ordin: Mycelia Sterilia 

Gen: Specie neidentificată  

2. Naos, turlă, zonă nord-vest activ Regn: Fungi 

Fillum: Ascomycota 

Clasa: Euascomycetes 

Ordin: Moniliales 

Gen: Alternaria spp. 

Clasa: Deuteromycetes 

Ordin: Mycelia Sterilia 

Gen: Specie neidentificată 

3. Naos, turlă, perete nord activ Regn: Fungi 

Filum: Ascomycota 

Clasa:Euascomycetes 

Ordin:Eurotiales 
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Gen: Aspergillus (posibil A. 

terreus) 

 Penicillium spp. 

Clasa: Dothideomycetes 

Ordin:Capsodiales 

Gen: Cladosporium spp. 

4. Naos, turlă, perete vest activ Regn: Fungi 

Filum: Ascomycota 

Clasa:Euascomycetes 

Ordin:Eurotiales 

Gen: Penicillium spp. 

 Paecilomyces spp. 

Clasa:Deuteromycetes 

Ordin:Mycelia Sterilia 

Gen: Specie neidentificată 

5. Naos,perete nord, în dreptul 

ferestrei 

activ Regn: Fungi 

Filum: Ascomycota 

Clasa:Euascomycetes 

Ordin:Eurotiales 

Gen: Penicillium spp. 

Clasa: Dothideomycetes 

Ordin:Capsodiales 

Gen: Cladosporium spp. 

6. Naos, perete vest activ Regn: Fungi 

Filum: Ascomycota 

Clasa:Euascomycetes 

Ordin:Eurotiales 

Gen: Penicillium spp. 

Clasa:Deuteromycetes 

Ordin:Mycelia Sterilia 

Gen: Specie neidentificată  

7. Naos, absidă, sud, partea de 

jos, zona umedă  

activ Regn: Fungi 

Filum: Ascomycota 

Clasa:Euascomycetes 

Ordin:Eurotiales 

Gen: Aspergillus spp. 

 Penicillium spp. 

Ordin: Moniliales 

Gen: Paecilomyces spp. 

Clasa: Deuteromycetes  

Ordin: Mycelia Sterilia 

Gen: Specie neidentificată 

8. Naos, absidă, nord, partea de 

jos, zona umedă 

activ Regn: Fungi 

Filum: Ascomycota 

Clasa:Euascomycetes 

Ordin:Eurotiales 

Gen: Penicillium spp. 

Clasa: Zygomycetes 

Ordin: Mucorales 

Gen: Rhizopus spp. 

Observaţii:  

 

În urma observaţiilor făcute asupra stării de conservare a frescei din interiorul Bisericii cu hramul „Sf. 

Cruce”, Pătrăuţi s-a constatat, în zona naosului, prezenţa atacului microbian (fungic şi bacterian), care a fost 

activat în urma unor variaţii mari ale temperaturii şi umidităţii. Studiile efectuate au evidenţiat doar prezenţa 

fungilor specifici suporturilor minerale de tip frescă, prezenţa bacteriilor nu a putut fi evidenţiată întrucât 

laboratorul nostru nu dispune de mijloacele necesare acestui tip de analiză. 

În general, frescele şi orice picturi executate pe tencuieli proaspete nu sunt contaminate la punerea în 

operă. Infestarea are loc ulterior, în condiţiile unui microclimat necontrolat (variabil) şi a unor intervenţii 

neadecvate. În plus, umiditatea excesivă rezultată în urma acţiunii apelor meterorice sau freatice şi a condensului 

favorizează contaminarea şi extinderea pe suprafeţe mari a atacului biotic. Prezenţa pigmenţilor minerali şi a  
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