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RAPORT 

PRIVIND STAREA DE CONSERVARE 

A MONUMENTELOR DIN JUDEŢUL SUCEAVA 

ÎNSCRISE ÎN 

LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL 

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

Patrimoniului Mondial din judeţul Suceava, în august - decembrie 2010, Departamentul de 

Monitorizare a Monumentelor Istorice, a constatat că sunt necesare anumite intervenţii, unele în 

regim de urgenţă, în vederea salvgardării atât a componentelor artistice, precum şi a integrităţii 

structurale a monumentelor.  

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

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

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

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, în funcţie de necesitate sau posibilităţi. 
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Biserica „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul ” din Arbore 

1. Starea de conservare a monumentului 

1.1. Biserica 

1.1.1. Exterior 

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

următoarele: 

 Ploile abundente din vara acestui an și faptul că învelitoarea bisericii se află într-o avansată 

stare de degradare, au contribuit la infiltrarea apelor pluviale și afectarea unei suprafețe extinse de 

pe fațada de sud a bisericii, pornind de la cornișă și difuzând lateral şi spre limita inferioară. Inițial 

pata de umiditate putea fi observată doar pe suprafața cu mortare de reparație, în stânga fisurii (Fig. 

1). În decembrie aceasta se întindea pe o suprafață mult mai mare (Fig. 2), ajungând și până în 

zonele pe care se mai păstrează pictură. 

 

1.  2.  

Figura 1 şi 2. Pată de umiditate datorată infiltrării apelor pluviale în iunie (1), respectiv decembrie (2), 

2010. 

 

Minima intervenție prin care au fost acoperite golurile cele mai mari ale acoperișului 

monumentului (Fig. 4), este o soluție temporară, întrucât prezența și a altor forme de degradare, 

printre care și atacul biologic, impune schimbarea învelitorii într-un timp cât mai scurt, în vederea 

protecției atât a staticii monumentului, cât și a picturii murale. Menționăm că biserica a mai fost 

afectată de acțiunea îndelungată a umidității de infiltrație care a contribuit la pierderea totală a 

stratului suport din zona de infiltrație și implicit și a stratului de culoare de pe acele suprafețe. 

 

3.   4.  

Figura 3 şi 4. Aspectul înelitorii bisericii înainte (3) şi după obturarea găurilor (4). 
 

 Ancadramentul cu nervuri din piatră al ușii (Fig. 5) prezintă mai multe tipuri de degradare, 

printre care friabilizarea și pierderea unor fragmente de tencuială (Fig. 6), iar în unele zone 

pierderea unor fragmente și implicit a stratul de culoare care se mai păstra pe acestea (Fig. 7). 
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Aceste tipuri de degradări sunt favorizate și menținute de umiditatea de capilaritate cauzată de 

inexistența unui sistem eficient de drenare a apelor. 

 

5.    6.    7.  

Figura 5, 6 şi 7. Exterior, fațada de sud, ancadramentul cu nervuri din piatră al ușii, ansamblu (5) şi 

detalii (6, 7). 

 

 Pe absida altarului (Fig. 8), în zona superioară, pot fi observate lacune (Fig. 9b), apărute în 

urma pierderii aderenței și coeziunii stratului de culoare (Fig. 9a), acest tip de degradare fiind 

responsabil de pierderea unor suprafeţe mari de pictură. Acest fapt se datorează atât acțiunii unor 

reprezentanți animali (păsări) care şi-au creat un habitat în zona superioară a bisericii, cât și 

umidității de infiltrație favorizată de starea precară a învelitorii și menținută și de perdeaua deasă de 

vegetație arboricolă din imediata apropiere a bisericii. 

 

        

               Figura 8. Exterior, est, absida altarului, ansamblu.  

 

Figura 9. Exterior, absida 

altarului, detalii (a,b). 

a 

b 
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 Vegetația arboricolă din jurul monumentului contribuie la menținerea unui microclimat 

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

(licheni, mușchi), în special pe pavimentul din jurul bisericii (Fig. 9). 

 

       

Figura 9. Trotuarul și rigola perimetrală. Dezvoltarea agenţilor biodeteriogeni ca urmare a umidității 

excesive. 

 

 Tot la nivelul pavimentului și rigolei perimetrale, construite în anii ’70 cu ocazia unor 

intervenţii de restaurare
1
, poate fi observată și lipsa aderenţei mortarelor de rostuire din ciment, cu 

pierderea totală sau parţială a acestora în unele zone. Trebuie menţionat faptul că pavimentul şi 

rigola perimetrală au favorizat menținerea umidităţii de capilaritate. Pe lângă aceasta, structura de 

zidărie şi pictura murală au fost îmbogăţite cu sărurile solubilizate din cimentul folosit pentru 

rostuirea pietrelor de râu încastrate într-o placă de beton. 

 

1.1.2. Interior 

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

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

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

Oliviu Boldura.  

 

10. 11.  

Figura 10 şi 11. Interior, altar. Depunerile aderente şi neaderente, atac biologic şi eflorescenţe 

saline (10).Poziţionarea necorespunzătoare a firelor instalaţiei electrice (11) . 

 

 Singurul compartiment de la interiorul bisericii care nu a fost supus unor intervenţii de 

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

                                                           
1
Oliviu Boldura, Pictura murală din nordul Moldovei. Modificări estetice şi restaurare, Editura Accent Print, Suceava, 

2007, p. 198. 
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o gamă largă de degradări: depuneri aderente şi neaderente de fum, praf, pânze de păianjen, lacune 

ale stratului suport şi a celui de culoare, fisuri.  

De asemenea pot fi observate voaluri albicioase (Fig. 10) care pot ascunde procese de 

degradare diferite (eflorescenţe saline, atac biologic), acestea putând fi identificate doar prin analize 

specifice de laborator. Putem însă menţiona că aspectul discontinuu al voalurilor, cât şi ocolirea de 

către acestea a zonelor acoperite cu pigmenţi pe bază de cupru (malahit şi azurit) şi a celor aurite, 

indică existenţa unor procese biologice în diverse stadii de dezvoltare, aceasta neexcluzând 

existenţa eflorescenţelor saline. Acest fenomen se datorează microclimatului închis, lipsei de 

ventilaţie şi umidităţii ridicate. Zonele superioare sunt afectate în special de umiditatea de infiltraţie 

(datorită stării precare a învelitorii) şi de condens, iar cele inferioare – de umiditatea de capilaritate 

(existentă de altfel în toate încăperile bisericii). 

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

învechită, majoritatea prizelor care sunt încastrate în suporturi de piatră, fiind deteriorate. În altar 

conductorii electrici sunt poziţionaţi necorespunzător (Fig.11) ceea ce, accidental, poate pune în 

pericol de incendiu întreg monumentul, inclusiv patrimoniul pe care îl deţine (iconostasul). 

 

 

Figura 12. Interior, pronaos, tabloul funerar. 

 

 De-a lungul timpului, tabloul funerar al familiei Arbore (Fig. 12) a suferit mai multe 

distrugeri intenţionate. Dintre portretele personajelor (familia Arbore, Sfântul Ioan Botezătorul, 

Maica Domnului şi Iisus) doar cele ale celor doi copii nu au fost refăcute.  

 

13. 14. 15.  

Figura 13 şi 14. Interior, pronaos, tabloul funerar. Portretul refăcut al Sfântului Ioan Botezătorul (13). 

Detalii cu degradările apărute la portret (14,15) 
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La limita de îmbinare dintre intonaco-ul original şi cel de intervenţie de la portretul 

Sfântului Ioan Botezătorul, pot fi observate mici lacune şi desprinderi ale stratului suport al picturii 

(Fig. 13). Pe întreaga suprafaţă a tabloului funerar pot fi observate lacune, rezultate din pierderea 

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

problemă încă nesoluţionată la acest monument. 

 

 15.      16.  

Figura 15 şi 16. Acumulări a pânzelor de păianjen pe suprafaţa picturii din pronaos, în calotă (15) şi tabloul 

funerar (16). 

 

 Deşi aparent inofensivi, datorită dimensiuni lor, păianjenii, prin activitatea lor, pot constitui 

un real pericol pentru starea de conservare a picturilor murale. Într-un timp foarte scurt arahnidele 

reuşesc să ţese cantităţi mari de pânză. Acestea se transformă într-o perdea deasă care, pe lângă 

faptul că micşorează gradul de vizualizare a picturii murale (Fig. 15 şi 16), acumulează insecte şi 

suspensii din atmosferă, care prin prezenţa lor pe o suprafaţă marcată de pierderea adeziunii 

stratului de culoare, pot contribui la pierderea unor fragmente de pictură. 

 

1.1.3. Iconostas și mobilier bisericesc 

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

Dinu Săvescu, HARMENING 1824 S.R.L.  

 

1.2. Turnul clopotniţă 

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

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

arboricolă din imediata apropiere.  

Partea inferioară este afectată de umiditatea de capilaritate până la o înălţime considerabilă, 

la fiecare cădere de precipitaţii. Drept urmare au avut loc dislocări şi pierderi ale unor elemente de 

zidărie. 

 

1.3. Gardul de incintă 

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

favorizat apariţia şi evoluţia unui atac biologic dintre care pot fi observate organisme ca: licheni, 

muşchi şi alge. Acestea se regăsesc şi pe gardul de incintă al monumentului (Fig. 18), dar şi pe 
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crucile mormintelor şi pe arborii din spaţiul ambiental al bisericii. Trebuie menţionat faptul că la 

exteriorul bisericii a fost efectuat un tratament de biocidare, însă fără stoparea proceselor biologice 

la nivelul obiectelor înconjurătoare, există posibilitatea unei noi contaminări. 

 

 

Figura 18. Gardul de incintă.  

 

1.4. Zona de protecţie 

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

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

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

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

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

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

monumentului (Fig. 19). 

 

Figura 19. Biserica „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul”. Harta cu indicarea zonei 

protejate (a) şi a zonei tampon (b) (www.unesco.org). 

 

Propuneri de măsuri în vederea protecţiei monumentului:  

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

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

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

 Restaurarea picturii murale din altar. 

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

 Aplicarea tratamentelor de biocidare, în vederea îndepărtării agenţilor biologici cu 

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

mormânt). 

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

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

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

 Proiectarea şi refacerea instalaţiei electrice din biserică potrivit cerinţelor normativelor 

tehnice de dotare şi siguranţa funcţionării.  

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

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

integritatea monumentului.  

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

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

monumentul.  

 Amenajarea unei parcări corespunzătoare standardelor monumentului.  

 Instituirea unui program de pază specializată monumentelor istorice înscrise în Lista 

Patrimoniului Mondial.  

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

 

1. Starea de conservare a monumentului 

1.1. Biserica 

1.1.1. Exterior 

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

factorilor fizici, chimici, biologici şi umani: 

 Învelitoarea bisericii prezintă unele forme de degradare, date de prezenţa atacului biologic 

determinat de muşchi, lichenii, alge, fungi (Fig. 1). 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 (zgârieturi sau ciocănituri), prin construirea cuiburilor, prin alterări provocate de 

compuşii chimici din excrementele ajunse pe suprafaţa picturii. 

 

1.  

Figura 1. Învelitoarea bisericii – atac biologic (alge, fungi). 

 

 Pierderea aderenţei stratului de culoare s-a constatat atât în pridvor, pe toți pereții (Fig. 2 și 3), 

cât şi pe latura de nord, pe absida altarului (Fig. 4) şi pe faţada de sud. 

 

2.  3.  

Figura 2 şi 3. Pridvor – pierderea aderenței stratului de culoare manifestată prin exfolieri vizibile în lumină 

razantă.  
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4.  

Figura 4. Absida altarului, nord, zona superioară – lacunele apărute în urma exfolierii stratului de culoare. 

 

 Pierderea aderenței stratului suport este vizibilă în pridvor (pe est și vest), la nivelul draperiei, 

spre marginea frescei (Fig. 5). Se pot observa urme proaspete de intonaco pe stratul decorat cu 

imitaţie de asize, ca urmare a pierderii unui fragment de frescă (Fig. 6).  

 

5.  6.  

Figura 5 și 6. Pridvor spre est – desprinderi pe marginea frescei ale stratului suport și zone ce indică 

pierderea unui fragment de frescă. 

 

 Umiditatea de capilaritate, în combinaţie cu umiditatea din jurul monumentului a întreţinut 

dezvoltarea atacului biologic, în zona inferioară a pridvorului (Fig. 7), pe soclu (Fig. 9) și în 

anumite zone deasupra soclului pe intonaco (Fig. 8). 

 

7.  8.  

Figura 7 și 8. Pridvor și fațada de nord  – dezvoltarea atacului biologic pe un fond de umiditate persistentă. 
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 Pe trotuarul şi rigola perimetrală, cu precădere pe partea de nord a monumentului, menţionăm 

prezenţa agenţilor biodeteriogeni (Fig. 9): muşchi şi licheni în faze diferite de dezvoltare şi 

pierderea aderenţei mortarelor de rostuire (Fig. 10). 

 

9.  10.  

Figura 9. Fațada de vest – ascensiunea atacului biologic de la trotuar pe soclu. 

Figura 10. Absida de est spre nord – pierderea aderenței mortarelor de rostuire de la nivelul trotuarului și 

dislocarea pietrelor componente. 

 

 Pe nord, menționăm prezența unor elemente străine pe soclu (gumă de mestecat) (Fig. 11) și 

incizii pe pictura din pridvor (Fig. 12), acestea încadrându-se în categoria acțiuni necorespunzătoare 

a factorului uman. Pe lângă faptul că astfel de acte determină diverse forme de degradare şi conferă 

un aspect inestetic monumentului, ele servesc și ca exemple negative care pot fi urmate de alți 

vizitatori. 

11.  12.  

Figura 11 şi 12. Vandalizarea monumentului. 

 

1.1.2. Interior 

În vara acestui an s-au continuat lucrările de restaurare a picturii murale din naos și altar sub 

coordonarea specialistului restaurator Maria Dumbrăvicean. 

 

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

 Se pot observa în pronaos, lacune apărute în urma pierderii aderenţei stratului de culoare (Fig. 

13). Aceeaşi degradare o întâlnim şi în gropniţă, unde se observă urme ale unor exfolieri recente ale 

stratului de culoare (Fig. 14). 
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13.    14.  

Figura 13. Pronaos, perete est – lacunele apărute în urma exfolierii stratului de culoare. 

Figura 14. Gropniţă – lacune ce indică pierderea aderenţei 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, în combinație cu eflorescențe saline (Fig. 15). Voaluri caracteristice 

unui atac biologic sunt vizibile şi pe peretele de est (Fig. 16) dar şi pe cel de vest în dreptul uşii. În 

gropniţă atacul biologic s-a produs, foarte probabil, ca urmare a apariţiei condensului, inactiv în 

momentul vizitei (martori sunt urmele sub formă de picături de pe suprafaţa stratului de culoare) 

(Fig. 17). Menţionăm că în aceste zone atacul biologic se dezvoltă pe aceleaşi suprafeţe ca şi la 

ultima vizită de monitorizare. Se păstrează ca formă de degradare dar nu a înaintat în mod evident.  

 

15.   16.  

Figura 15. Pronaos, pandantivul NE – voal de eflorescenţe saline şi agenţi biodeteriogeni. 

Figura 16. Pronaos, peretele de est – voal caracteristic atacului biotic. 

 

17.  

Figura 17. Gropniţă, nord – atac biologic. 
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 Registrele inferioare (registrul draperiei şi al cuvioşilor) din pronaos şi gropniţă, se prezintă 

într-o stare de degradare mai avansată faţă registrele superioare (Fig. 18 și 19). Dintre degradările 

frecvent întâlnite în aceste zone sunt: lacune ale stratului suport şi de culoare, abraziuni, fisuri, 

incizii de toate felurile şi dimensiunile care mutilează pictura murală.  

 

18.  19.  

Figura 18 și 19. Gropniţă și pronaos, registrul sfinților reprezentați în picioare – lacune ale 

stratului suport şi de culoare, abraziuni, fisuri şi incizii. 

 

1.1.3. Iconostas și mobilier bisericesc 

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

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

 

1.2 Turnul Clopotniță 

 La exteriorul turnului lui Vasile Lupu (Fig. 20) se observă diverse degradări: atac biologic, 

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

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

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

externi. 

 

 
Figura 20. Turnul lui Vasile Lupu, sud – imagine de 

ansamblu. 

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

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

rostuire, friabilizarea şi dislocarea pietrelor din componenţa zidurilor (Fig. 21). 

 

 
Figura 21. Ruinele din incinta mănăstirii. 

 

2. Propuneri de măsuri în vederea protecţiei monumentului: 

 

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

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

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

pronaos și gropniță. 

 Realizarea analizelor biologice în gropniţă în vederea stabilirii măsurilor pentru înlăturarea 

atacului biotic.  

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

stratului de culoare. 

 Aplicarea tratamentelor 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.  

 Expertizarea stării de conservare a turnului lui Vasile Lupu.  

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

mănăstirii. 

 Revizuirea învelitorii bisericii, în vederea schimbării acesteia. 

 Întreţinerea curentă a monumentului. 

 Instituirea unui program de pază specializată monumentelor istorice înscrise în Lista 

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

1. Starea de conservare a monumentului 

1.1. Biserica 

1.1.1. Exterior 

O primă etapă de intervenții de urgență aplicate pentru salvarea picturilor exterioare de la 

bisericile din nordul Moldovei, începută în 1980, nu a fost finalizată la Moldovița. În 2000 lucrările 

au fost întrerupte de către Ministerul Culturii și Cultelor, rămânând nefinalizate intervențiile la 

nivelul stratului suport de pe fațada de nord, inclusiv partea de nord a absidei altarului
2
.  

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

acţiunea factorilor fizici, chimici, biologici şi umani, cele mai multe fiind legate de desprinderi ale 

straturilor de intonaco și arriccio între ele, sau de detașarea acestora de structura de zidărie.  

 

 

Figura 1. Exterior, absida altarului. 

 

 În 2008, au fost sesizate, pe partea de nord a absidei altarului (Fig. 1), desprinderi la nivelul 

suportului între straturile componente, fisurarea şi pierderea aderenţei stratului suport. La momentul 

actual putem observa pierderea totală a unor fragmente relativ întinse din această zonă (Fig. 3 şi 4) 

și detașarea altor fragmente de frescă (Fig. 5), unele menținându-se doar prin autoportanță (Fig. 6).  

 

 

2.     3.     4.  

Foto 2,3 şi 4. Exterior, absida altarului, partea de nord. Starea de conservare a stratului suport, 

începând din anul 1964 (2 – imagine din arhiva IMNI, fototeca DMI), 2008 (3) și 2010 (4). 

 

Pe fațada de nord pot fi observate fisuri la nivelul stratului suport, adânci şi superficiale (Fig. 

7), care pot duce în timp la pierderea fragmentară a stratului original de intonaco şi arriccio, 

existând posibilitatea extinderii acestor forme de degradare și pe suprafeţele pe care se mai 

păstrează încă pictură. 

                                                           
2
Oliviu Boldura, Pictura murală din nordul Moldovei, ed. Accent Print, Suceava, 2007, p. 296. 
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5.   6.   7.  

Figura 5,6 şi 7. Fațada de nord. Detaşarea şi pierderea unor fragmente de frescă (5), pierderea 

aderenţei (6) şi fisurarea stratului suport (7). 

 

 Pe partea de nord a bisericii se poate observa friabilizarea mortarelor de intervenţie anterioară 

(Fig. 8) şi desprinderea lor pe anumite zone, ceea ce indică existența unui nivel crescut al umidității 

de capilaritate (conform unui studiu geotehnic efectuat la Moldovița, s-a stabilit că pe direcția de 

curgere dinspre nord spre est a pânzei freatice, aceasta se apropie și intersectează fundația 

bisericii.
3
). Tot datorită umidității s-a produs și friabilizarea pietrei de la soclu și banchetă, fapt care 

a dus în timp la modificarea profilului perimetral din piatră (Fig. 9). 

 

         

Figura 8. Absida altarului, partea de nord. Pierderea 

coeziunii şi adeziunii mortarelor de intervenţie 

anterioară. 

 

 Pe laturile de nord și pe cea de sud, în zona cornișei, poate fi observată pierderea definitivă ale 

unor fragmente ale stratului suport până la zidărie (Fig. 10 și 11). Acestea sunt cauzate de infiltrarea 

apelor meteorice prin acoperiș, ceea ce indică existența unor degradări ale învelitorii bisericii și, 

prin urmare, incapacitatea acesteia de a de a mai izola structura de zidărie şi implicit pictura murală 

împotriva fenomenelor climaterice. 

 

       10.    11.  

Figura 10 şi 11. Fațada de nord, respectiv fațada de sud, cornișă. Dislocarea și 

pierderea unor fragmente de tencuiala. 

                                                           
3
Mircea Surugiu, Aurel Predescu, Etude pour combattre le phénomène d`humidité excessive de l`ensemble de 

Moldovița, în “Colloque sur la conservation et la restauration des peintures murales”, Suceava, 1977, p. 35-39. 

Figura 9. Absida de nord. Degradări produse 

la nivelul elementelor din piatră. 
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În această zonă poate fi observată și o rețea de fisuri (Fig. 10 şi 11) care indică posibilitatea 

pierderii și a altor fragmente de tencuială.  

 Umiditatea din jurul monumentului, a contribuit la menținerea și dezvoltarea atacului biologic 

de pe trotuar care s-a extins şi la nivelul soclului, a banchetei (Fig. 12) înaintând în sus pe 

contraforții de pe fațada de nord (Fig. 13). În condițiile în care evoluția atacului biologic nu va fi 

stopată, acesta va înainta pe verticală, ajungând și pe zonele pe care se mai păstrează pictură. Prin 

specificul lor, factorii biodeteriogeni acționează atât asupra stratului de culoare, cât și a stratului 

suport, provocând, pe lângă alterarea estetică a imaginii, alterări fizice și chimice. 

 

    12.  13.  

Figura 12 şi 13. Fațada de nord, contraforți. Evoluția atacului biologic. 

 

 În 2010, pe fațada de nord au fost efectuate lucrări de restaurare, în cadrul unui proiect care 

vizează, în ce privește pictura murală, intervenții atât la exteriorul cât și la interiorul bisericii. Drept 

urmare, pe fațada de nord, sub cornișă pot fi observați indicatori ai punctelor de injectare (Fig. 15 şi 

16) ale consolidantului folosit pentru refacerea aderenței stratului suport. Tot pe fațada de nord, în 

zona pridvorului au fost efectuate decapări ale mortarelor vechi de reparație (Fig. 14), care 

acopereau prima decorație constituită din asize. 

     

15.                    

16.                           

    Figura 14,15 şi 16. Fațada de nord. Aspect înainte și după decaparea mortarelor de reparație de la 

exteriorul pridvorului deschis, în urma intervențiilor din 2010 (14). Marcarea cantitativă a 

consolidantului introdus pentru fiecare punct de injectare (15, 16). 

 

14.

. 
14. 
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1.1.2. Interior 

În prezent, în pronaos, pe peretele de vest, este ridicată o schelă în vederea executării 

intervențiilor de conservare-restaurare. La interior au fost efectuate lucrări de conservare-restaurare 

(altar, naos, gropniță, peretele de est din pronaos), însă variațiile de microclimat, prezența 

umidității, evoluția sărurilor și a agenților biodeteriogeni au cauzat apariția unor noi degradări, în 

special la nivelul stratului de culoare. 

Unul din principalele fenomene întâlnite la interior, este pierderea unor fragmente de pictură 

murală ca urmare a pierderii aderenței și coeziunii stratului de culoare. Cele mai expuse zone sunt 

cele din apropierea ușilor și ferestrelor, în special cele din pronaos, unde curenții de aer de la 

exterior pătrund odată cu deschiderea ușii de la intrare. 

Numărul mare de persoane care se află la un moment dat în biserică poate constitui un factor 

de degradare prin antrenarea umidității de condens. 

 

17.  18.  19.  

Figura 17, 18 şi 19. Interior, naos, latura de nord a ușii. Ansamblu (17 – anul 2008) şi detalii din anul 

2008 (18), respectiv 2010 (19). 

 

 În naos, s-a constatat apariția unor lacune noi ca urmare a exfolierilor cauzate de pierderea 

aderenţei stratului de culoare. Pe partea de nord a glafului ușii naosului (Fig. 17), poate fi observată 

evoluția degradărilor. Trebuie menționat faptul că acestea s-au produs într-un interval de timp foarte 

scurt, de 2 ani (2008 – 2010) (Fig. 18 şi 19). 

 

20.  21.   22.  

Figura 20, 21 şi 22. Interior, naos, perete de vest. Ansamblu (20) şi detalii ale portretului Sf. Paisie 

din anul 2008 (21), respectiv 2010 (22). 
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 Tot în naos, dar pe peretele de vest, în dreapta ușii (portretul Sfântului Paisie), poate fi 

observat același fenomen de pierdere a adeziunii stratului de culoare care a antrenat pierderea unor 

fragmente de pictură (Foto 22). 

 

1.1.3. Iconostas 

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

stării de conservare. 

 

1.2. Zona de protecție 

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

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

de incintă și a turnului clopotniță, cât și a bisericii, prin apariția unor fisuri sau dislocări la nivelul 

structurii sau tencuielilor acestora.  

 

 

2. Propuneri de măsuri în vederea protecţiei monumentului: 

În condițiile în care, la momentul actual există un proiect care vizează inclusiv și restaurarea 

bisericii, atât la interior cât și la exterior, vom menționa unele măsuri de urgență care ar trebui avute 

în vedere.  

 Intervenţii privind refacerea aderenței stratului suport al picturii de la exteriorul bisericii, în 

special, a celui de pe partea de nord a absidei altarului, dar și a celor de pe turlă. 

 Intervenții de refacere a adeziunii și coeziunii stratului de culoare, atât la exterior (pridvorul 

deschis al bisericii), cât și la interior (glaful ușii și registrele inferioare, peretele de vest din naos). 

 Intervenții de consolidare a pietrei de la soclul bisericii și înlocuirea mortarelor de rostuire. 

 Implementarea unui program de monitorizare a microclimatului bisericii şi dotarea cu 

aparatură de înregistrare permanentă a parametrilor de micro- şi macroclimat. Menționăm că pe 

parcursul intervențiilor de conservare-restaurare acest lucru se face de către restauratori, în zonele 

de lucru, fiind necesară extinderea zonelor monitorizate la toată suprafața monumentului (interior și 

exterior).  

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

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Ansamblul bisericii „Înălţarea Sfintei Cruci” din Pătrăuţi 

 

1. Starea de conservare a monumentului 

1.1. Biserica 

1.1.1. Exterior 

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

factorilor fizici, chimici, biologici şi umani. 

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

eficientă a monumentului, de apele meteorice. Formele de degradare prezente sunt: atac biologic 

determinat de muşchi, lichenii, alge, fungi (Fig. 1), lacune, găuri realizate de păsări în căutare de 

hrană (larve de insecte xilofage) (Fig. 2). Datorită acestor degradări, învelitorile nu-şi mai pot 

îndeplini rolul lor funcţional, de protecţie, contribuind la determinarea şi accelerarea degradărilor 

componentelor ansamblului monumental. Petele de umiditate, apărute în urma infiltraţiilor pe faţade 

(Fig. 3) şi la baza turlei, împreună cu acumulările de natură organică duc la degradarea structurilor 

de zidărie şi a picturii murale, în special în zona bolţilor. 

 

1.  

Figura 1. Acoperișul bisericii – atac biologic (mușchi și licheni). 

 

2.   3.  

Figura 2. Găuri realizate de păsări în acoperișul turlei. 

Figura 3. Faţada de sud – urme ale infiltraţiilor prin acoperiş ale apelor meteorice. 
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 La plăcile de ceramică de pe turlă şi abside menţionăm lacune şi posibile desprinderi (Fig. 4 

și 5). 

 

4.  5.  

Figura 4 și 5. Absida de sud – desprinderi și lacune la nivelul plăcilor ceramice. 

 

 Lacune în mortarul de intervenţie anterioară care acoperă biserica se pot observa pe partea 

de sud a bisericii, dar şi pe nord, fie la nivelul unui singur strat de tencuială (Fig. 9), fie până la 

zidărie (Fig. 6 și 9). 

 

6.  

Figura 6. Faţada de sud – lacune până la nivelul zidăriei în mortarul de intervenţie anterioară. 

 

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

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

friabilizarea pietrei şi apariţia lacunelor în structura soclului, atât pe nord (Fig. 7), cât şi pe vest. 

 

7.  

Figura 7. Faţada de nord, zona inferioară a soclului – friabilizarea pietrei, pierderea aderenţei 

mortarelor de rostuire, lacune în structura soclului. 

 

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

loc favorabil dezvoltării agenţilor biodeteriogeni (Fig. 8). Acesta este favorizat de umiditatea 

persistentă, putând fi observat atât pe trotuar și rigolă, cât și pe faţada de nord, absida de nord şi 

turlă. În acest sens menționăm coloniile de licheni pe tencuiala care acoperă biserica, pe fațada de 

nord a bisericii (Fig. 9) și turlei (Fig. 10).  
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8.  9.  10.  

Figura 8, 9 şi 10. Partea de nord a bisericii – atacul biologic de pe trotuar și soclu (8), fațade (9) și turlă 

(10). 

 

1.1.2. Interior 

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

constitui un factor de risc pentru integritatea monumentului. 

 În altar și în naos, în vara acestui an, au continuat lucrările de restaurare a picturilor murale 

sub coordonarea expert restauratorului Ion Chiriac, iar în toamnă a fost dată jos schela folosită 

pentru intervenții, făcând posibilă vizualizarea integrală a picturii. 

 În pronaos, arcele de nord şi sud sunt puternic deteriorate (Foto 11). Procesul de conservare-

restaurare a picturii murale a fost oprit, până la rezolvarea problemelor apărute la structura bisericii. 

 

11.  

Figura 11. Pronaos, zona superioară – fome de degradare apărute la structura bisericii. 

 

 Se poate observa prezenţa unui atac biologic în pronaos, în zona inferioară, la nivelul 

draperiei, în lacunele stratului suport ce ajung până la zidărie (Fig. 12). Menţionăm, că această 

degradare a picturii murale evoluează odată cu trecerea timpului, iar atacul biologic prezent se poate 

extinde pe zonele proaspăt restaurate. 
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12.  

Fig. 12. Pronaos, zona inferioară, peretele sud – contaminarea microbiologică. 

 

1.1.3. Iconostas și mobilier bisericesc 

 Iconostasul necesită intervenţii de conservare-restaurare. Dintre degradările prezente 

enumerăm: depuneri de praf, fum, gudroane, ancrasări şi îmbrunări 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, atac biologic (fungi, insecte xilofage) (Fig. 13, 14 și 

15 ). 

 

13.  14.  15.  

Figura 13, 14 şi 15. Iconostas, detalii cu evidențierea unor degradări specifice. 

 

1.2 Zidul de incintă 

 Zidul de incintă (Fig. 16, 17), prezintă atac biologic activ (muşchi, licheni), precum şi fisuri, 

pierderea aderenţei mortarelor de rostuire și lacune. 

 

16.  17.  

Figura 16 şi 17 - Zidul de incintă – aspecte ale degradărilor: atac biologic, fisuri, lacune. 
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2. Propuneri de măsuri în vederea protecţiei monumentului: 

 

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

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

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

arhitectură din pronaos şi elaborarea proiectului de restaurare. 

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

interiorul bisericii. 

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

 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, (pe zonele care 

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

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

 Schimbarea învelitorii de la biserică.  

 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 

 

1. Starea de conservare a monumentului 

1.1. Biserica 

1.1.1. Exterior 

La exteriorul bisericii se observă diferite forme de degradare determinate de acţiunea 

factorilor fizici, chimici, biologici: 

 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 (Fig. 1). 

 

1.  

Figura 1. Forme de degradare la nivelul învelitorii.  

 

 În dreptul absidei de sud se observă uşoare desprinderi și fracturări ale marginilor frescei și 

urme proaspete de tencuială pe prima decoraţie, fapt ce indică pierderea unor fragmente de frescă 

(Fig. 2 și 3). 

 

2.  3.  

Figura 2 și 3. Faţada de sud – margini fracturate şi zone care indică pierderea unor fragmente de frescă. 

 

 Menționăm pierderea aderenţei mortarului de rostuire de la trotuar, soclu şi banchetă (Fig. 4 și 

5), dislocări ale pavelelor (Fig. 6), friabilizarea pietrei de la banchetă şi de la contraforturi, ceea ce a 

dus în timp la formarea unor goluri, atât pe nord cât și pe sud. 



26 

 

4.  5.  6.  

Figura 4 și 5. Faţada sud și fațada de nord, banchetă – pierderea aderenţei mortarului de rostuire. 

Figura 6. Faţada de sud – dislocări ale pavelelor trotuarului. 

 

 Intensificarea atacului biologic s-a observat pe latura de nord, pe banchetă (Fig. 7) şi pe pavaj. 

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 de pe 

latura de nord, pe zonele fără strat de culoare (Fig. 8). Se poate observa prezenţa atacului biologic 

(licheni) la nivelul turlei, pe contraforturi şi pe faţada de sud – la nivelul soclului şi pe banchetă. 

 

7.  8.  

Figura 7. Fațada de nord, soclu, banchetă – atacului biologic (muşchi şi licheni) în diferite stadii de 

dezvoltare. 

Figura 8. Fațada de nord, sub fereastra pronaosului – dezvoltarea atacului biologic pe zonele fără culoare. 

 

1.1.2. Interior 

În interiorul monumentului sunt vizibile următoarele degradări: 

 Pierderea aderenţei stratului suport pe anumite zone din pronaos: pe peretele de vest spre nord, 

pe peretele de est, de o parte şi de alta a intrării spre gropniţă, în dreptul ocniţelor (Fig. 9). 

Desprinderi ale stratului suport cu dislocări ale unor fragmente de frescă sunt vizibile şi în glaful 

ferestrei de sud-vest. În gropniţă, pe peretele de nord (în mod special de la draperie în sus, până la 

fondul verde), se manifestă pierderea aderenţei stratului suport caracterizate prin mici modificări a 

planeităţii peretelui pe anumire zone, care în momentul atingerii se mişcă. Desprinderi ale stratului 

suport se manifestă şi în gropniţă, în glaful ușii (Fig. 10 și 11), pe peretele de est, precum şi în zona 

intrării înspre naos. În naos, pe peretele de vest pe partea dreaptă a intrării spre gropniţă, la nivelul 

draperiei, în zona inferioară se observă lacune în stratul suport (Fig. 12) şi uşoare desprinderi ale 

acestuia. Prezenţa desprinderilor izolate, neconsolidate, riscă în timp să ducă la extinderea acestora 

şi chiar la pierderea unor fragmente de frescă. 

 



27 

 

9.  10.  11.  

Figura 9,10,11. Pronaos, peretele de est (9) și glaful ușii (10,11) – pierderea aderenței stratului suport. 

  

12.  13.  

Figura 12. Naos, perete vest, zona inferioară - lacune şi uşoare desprinderi ale stratului suport. 

Figura 13. Naos, absida de sud -  desprinderi ale stratului suport pe zone mici care au dus în timp la apariția 

lacunelor. 

 

 Pierderea adeziunii şi coeziunii mortarelor de umplutură de la nivelul zidăriei (Fig. 9) şi 

friabilizarea cărămizilor (Fig. 14 și 15) se pot observa la registrul draperiei din pronaos, atât pe 

peretele de est cât și de vest.   

 

14.  15.  

Figura 14 și 15. Pronaos, perete vest – friabilizarea cărămizilor din zidărie. 

 

 Atacul biologic (buletin de analize biologice nr. 3/2008) se manifestă atât în pronaos, gropniță 

(Fig. 16) cât și în naos (Fig. 17), sub forma unui voal roz, vizibil la nivelul draperiei în pronaos și 
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naos (pe peretele de nord spre vest, absida de nord şi lângă iconostas pe sud şi pe nord), în gropniță 

ajungând până la registrul Sfinților Cuvioși (pe toți pereții). 

 

16.  17.  

Figura 16. Pronaos, perete est colţ cu peretele de nord – atac biologic sub forma unui voal roz. 

Figura 17. Naos, perete nord, lângă iconostas – atac biologic. 

 

 Pierderea aderenței stratului de culoare se poate observa izolat și în stadiu incipient, pe pictura 

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

culoare (Fig. 18). Aceeași degradare dar cu o extindere mai mare, o semnalăm și în gropniţă, pe 

peretele de vest şi pe peretele de sud, colţul sud-vest, la nivelul registrului Sfinţilor Cuvioşi (Fig. 19 

şi 20). Acest fenomen se evidenţiază prin prezenţa exfolierilor care sunt vizibile cu ochiul liber în 

lumină razantă şi se extinde odată cu trecerea timpului. Pe aceleaşi zone se observă uşoare voaluri 

albicioase, posibil eflorescenţe saline (Fig. 21). 

 

18.  19.  

Figura 18. Pronaos, perete sud - pierderea aderenţei stratului de culoare. 

Figura 19. Gropniță, perete vest colț cu perete sud – marcarea zonei care cuprinde extinderea pierderii 

aderenței stratului de culoare. 
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20.  21.  

Figura 20 și 21. Gropniţă, perete vest – exfolieri ale stratului de culoare şi eflorescenţe saline sub formă de 

voaluri transparente dar și sub forma unor picături - apărute ca urmare a unui proces de condens. 

 

 

 

1.1.3. Iconostas și mobilier bisericesc 

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

Postolache. 

 

1.2 Turnul de intrare 

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

zidărie (Fig. 22 și 23). Rețeaua deasă de fisuri, care de cele mai multe ori fac legătură între lacune, 

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

intervenție urgentă de consolidare a stratului suport. 

 

22.  23.  

Figura 22 și 23. Turnul de poartă, perete vest, deasupra intrării. 

 

1.3. Clisearnița  

S-au demarat lucrările privind amenajarea clisearniţei în vederea creării unui muzeu, ca 

urmare a solicitării făcute de conducerea mănăstirii. 
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2. Propuneri de măsuri în vederea protecţiei monumentului: 

 

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

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

gropniţă. 

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

pronaos. 

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

stratului suport la zidărie.  

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

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

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

este necesar. 

 Realizarea unei expertize privind învelitoarea de la biserică. 

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

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

 Instituirea unui program de pază specializată monumentelor istorice înscrise în Lista 

Patrimoniului Mondial.  

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

 

1. Starea de conservare a monumentului 

1.1. Biserica 

1.1.1. Exterior 

La exteriorul bisericii se observă mai multe forme de degradare determinate de acţiunea 

factorilor fizici, chimici, biologici şi umani. 

 Acoperişul bisericii, s-a deteriorat de-a lungul timpului, lipsa mai multor ţigle (Fig. 1 și 3), 

afectându-i funcţionalitatea. Lemnul de la streaşină și țiglele prezintă atac biologic – fungi, 

respectiv licheni și mușchi (Fig. 2 și 3). 

 

1.  2.  3.  

Figura 1. Biserică, pridvor nord – ţigle lipsă. 

Figura 2 şi 3. Acoperișul bisericii – atac biologic.  

 

 În zona cornişei, se observă degradări ale zidăriei şi tencuielii bisericii (Fig. 4), 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. Scursuri 

ale apelor meteorice care provoacă infiltraţii pe pereţii bisericii se observă şi pe contraforturi, sub 

ferestre și pe pereții pridvorului de sud (Fig. 6). De cele mai multe ori pe zonele în care persistă 

infiltrațiile apar efectele atacului biologic (Fig. 5). 

 

4.   5.  

Figura 4. Absida de nord – degradări ale cornișei datorate infiltrațiilor apelor meteorice. 

Figura 5. Fațada de nord, contrafort - urme ale infiltrațiilor la nivelul contraforților, cu apariția atacului 

biologic. 
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6.  7.   

Figura 6. Pridvor de sud – degradări datorate infiltrațiilor. 

Figura 7. Absida de sud – lacune și desprinderi în mortarul de intervenție anterioară până la zidărie, cu urme 

ale unor scurgeri de apă meteorică. 

 

 Pe fațada de sud se pot observa lacune, fisuri superficiale și desprinderi în mortarul de 

intervenție anterioară. În cazul în care lacunele au ajuns până la nivelul zidăriei, se observă scursuri 

ale prafului de cărămidă din zidărie combinat cu apele meteorice (Fig. 7). 

 Decoraţia cu asize de pe absida de nord prezintă lacune noi în stratul de culoare datorate 

pierderii aderenţei stratului de culoare (Fig. 8). 

 

8.  9.  

Figura 8 și 9. Absida de nord, imitaţia de asize – lacune apărute în urma exfolierii stratului de culoare. 

 

 Umiditatea, în combinaţie cu acţiunea agenţilor biologici a determinat şi pierderea aderenţei 

mortarelor de rostuire de la soclu (Fig. 10) şi trotuar (Fig. 11) şi izolat dislocări ale pietrelor 

componente (Fig. 10) precum şi friabilizarea pietrei (Fig. 12 și 13). 

 

10.  11.  

Figura 10 şi 11. Faţada de nord şi de sud - pierderea aderenţei mortarelor de rostuire de la soclu şi trotuar. 
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12.  13.  

Figura 12 și 13. Fațada de sud și vest – friabilizarea pietrei de la soclu. 

 

 Pe soclu, contraforturi (Fig. 14) și trotuarul perimetral, s-a dezvoltat un atac biologic, care în 

anumite zone urcă pe absidă, pe mortarul de intervenţie anterioară (Fig. 15). Este necesară 

efectuarea unor teste şi stabilirea unei soluţii în vederea efectuării unui tratament de biocidare, 

pentru a stopa întinderea acestuia pe zonele cu pictură.  

 

14.  15.  

Figura 14 şi 15. Faţada de nord – dezvoltarea agenţilor biodeteriogeni, ce urcă mai sus de soclu. 

 

 Pe faţada de sud, pe soclu, au fost identificate unele incizii, efecte ale acțiunilor 

necorespunzătoare a factorului uman (turiști sau pelerini) (Fig. 16). 

 

16.  

Figura 16. Incizii necorespunzătoare pe soclul de pe fațada de sud. 

 

1.1.2. Interior 

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

baldachinului din naos (Fig. 17). Dintre degradările picturii murale prezente pe această suprafață, 

nerestaurată, enumerăm: depuneri aderente şi neaderente de fum, praf, pânze de păianjeni, lacune şi 



34 

 

fisuri ale stratului suport şi ale stratului de culoare, eflorescenţe saline. De menţionat sunt şi 

desprinderile şi lacunele apărute la nivelul tencuielii de la amvon (vis-a-vis de baldachin) (Fig. 18). 

 

17.  18.  

Figura 17. Naos, zona superioară – suprafaţa picturii murale rămasă nerestaurată. 

Figura 18. Amvon - lacune în tencuială. 

 

 Degradarea mortarelor de la ultima intervenţie de restaurare este vizibilă în pridvor (Fig. 19), 

pronaos (Fig. 23) şi naos, absida de sud (Fig. 20 și 21). În anumite zone această degradare a 

antrenat şi desprinderea stratului suport (Fig. 22) până la dispariţia unor mici fragmente de frescă. 

În acest sens pentru a preveni pierderea fragmentelor de frescă desprinse s-au realizat local asigurări 

de urgență.  

 

19.  20.  21.  

Figura 19. Pridvor - pierderea coeziunii şi adeziunii mortarelor de intervenţii anterioară. 

Figura 20 și 21. 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. 

 

22.  23.   

Figura 22 și 23. Pronaos - lacune ale stratului suport și pierderea coeziunii şi adeziunii mortarelor de 

intervenţii anterioară. 
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 Desprinderi ale stratului suport semnalăm în pronaos pe peretele de nord sub fereastra de NE 

de jur împrejurul fisurii existente (Fig. 24). Desprinderi, fisuri şi lacune ale stratului suport sunt 

vizibile şi pe peretele de sud în dreptul stranelor (Fig. 25). 

 

24.  25.  26.  

Figura 24, 25 și 26. Pronaos, sud şi nord - desprinderi şi lacune ale stratului suport. 

 

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

a exfolierilor stratului de culoare. Această degradare o întâlnim local în naos, în pronaos (Fig. 27, 

28) și în pridvor (Fig. 29) în special în registrul sfinţilor în picioare. 

 

27.  28.  29.  

Figura 27, 28 şi 29. Pronaos şi pridvor – lacune apărute ca urmare a pierderii aderenței stratului de culoare. 

 

 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, în special în apropierea stranelor sau pe 

zone uşor accesibile (Fig. 30). În categoria de manifestări necorespunzătoare ale factorului uman, 

intră: acte improprii de venerare excesivă, incizii de diferite feluri, de la simple zgârieturi, la 

inscripționarea numelor pe pictură și deteriorările intervenţiilor de la ultima restaurare realizate prin 

ştergere (Fig. 31) precum și manifestări de profanare (Fig. 32). 

 

30.  31.  32.  

Figura 30. Pronaos – degradări datorate factorului uman. 

Figura 31. și 32. Pridvor – vandalizarea picturii murale. 
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1.1.3. Iconostas și mobilier bisericesc 

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

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

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

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

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

(Fig. 33) şi exfolieri ale peliculei de culoare şi policromiei, fisuri, distanţări, lacune şi pierderea 

unor fragmente din decorul sculptat (Fig. 34), fragilizarea şi slăbirea structurii suportului din lemn 

determinat îndeosebi de apariţia atacului xilofag (Fig. 35). 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, înlocuite momentan de altele noi. 

 

33.  34.  35.  

Figura 33. și 34. Iconostas - degradări ale picturii şi sculpturii policrome. 

Figura 35. Iconostas - suportul din lemn atacat de insecte xilofage. 

  

1.2. Turn Clopotniță 

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

Dislocările pietrelor profilate (Fig. 37) ce marchează arcul pe latura de sud, precum şi cele de la 

partea inferioară (Fig. 38), 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. Umiditatea de 

infiltraţie şi cea din jurul monumentului, a întreţinut dezvoltarea atacului biologic, determinând 

totodată pierderea coeziunii cărămizilor din zidărie 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 la siguranţa 

publicului, dar şi bunei funcţionări a turnului clopotniţă, este necesară intrarea cât mai urgentă a 

acestuia într-un program de conservare-restaurare. 

  

36.  37.  38.  

Figura 36, 37 și 38. Turnul Clopotniță – fisuri și dislocări ale pietrelor. 
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1.3. Zidul de incintă 

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

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

stabilită la 12.04.2012. 

 

1.4. Zona de protecție 

• Pe artera de circulaţie din imediata apropiere a monumentului, traficul auto de mare tonaj 

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

s-ar putea soluționa odată cu darea în folosință a variantei de ocolire a orașului, aflată momentan în 

lucru și interzicerea circulației autovehiculelor de mare tonaj în zona tampon. 

               
Foto 39. Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou – obiectiv înscris în Lista Patrimoniului Mondial – cu indicarea zonei 

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

 

Se impune de asemenea limitarea vitezei de circulație în această zonă. 

 

2. Propuneri de măsuri în vederea protecţiei monumentului: 

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

exfolieri, în vederea refacerii aderenţei stratului de culoare. 

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

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

baldachinului. 

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

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

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

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

bisericii în vederea protejării picturii murale. 

 Restaurarea iconostasului. 

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

lucrărilor de consolidare specifice. 

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

îndeplini rolul lor funcţional. 

 Realizarea lucrărilor de consolidare şi restaurare specifice turnului clopotniţă. 
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 Se recomandă realizarea unui studiu privind vibraţiile la care este supus monumentul şi 

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

 Instituirea unui program de pază specializată monumentelor istorice înscrise în Lista 

Patrimoniului Mondial.  

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

1. Starea de conservare a monumentului 

1.1. Biserica 

1.1.1. Exterior 

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

acţiunea factorilor fizici, chimici, biologici, umani. 

 Învelitoarea bisericii, se află într-o stare avansată de degradare (Fig. 1). Lemnul fiind 

materialul din care sunt confecţionate aceste învelitori, ca orice materie organică este mult mai 

susceptibil la acţiunea factorilor de degradare. Formele de degradare se pot observa chiar de la 

nivelul solului: prezenţa atacului biologic determinat de muşchi, lichenii, alge, fungi, lacune, 

lipsuri, distanţări între elementele componente ale acoperişului. Datorită infiltraţiilor prin draniţă 

(Fig. 4), pe structura de rezistenţă a învelitorii menţionăm prezenţa atacului biologic (Fig. 3). Ca 

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

la determinarea şi accelerarea degradărilor componentelor ansamblului monumental. De asemenea, 

păsările ca factor biologic, au provocat de-a lungul timpului o varietate de degradări asupra picturii 

murale prin contact direct - construirea de cuiburi, zgârieturi, ciocănituri - şi prin dejecţiile ajunse 

pe suprafaţa pictată (Fig. 2). 

 

1.  2.  

Figura 1 şi 2. Acoperişul bisericii - atacul biologic şi acţiunea distructivă a păsărilor. 

 

3.  4.   

Figura 3 şi 4. Podul bisericii – atac biologic şi urme ale infiltraţiilor apelor meteorice. 

 

 Pierderea aderenţei stratului suport este prezentă în zona pridvorului de sud pe partea de vest 

(Fig. 5,6,7) a acestuia, pe intradosul arcului de la intrarea în pridvorul bisericii (Fig. 8) şi pe faţada 

de vest în zona superioară. Desprinderile se manifestă atât între straturile componente ale suportului 

cât şi între suport şi zidărie. 



40 

 

 

5.  6.  7.  8.  

Figura 5, 6, 7 şi 8. Pridvor sud – desprinderi ale stratului suport datorate pierderii aderenţei acestuia. 

 

 Pierderea aderenţei stratului de culoare este vizibilă pe faţada de nord (Fig. 13, 14) şi la 

nivelul pridvorului de sud în zona superioară. 

 

9.  10.  11.  

Figura 9, 10 şi 11. Faţada de nord şi pridvorul de sud – lacune apărute în urma pierderii aderenţei 

stratului de culoare. 

 

 Acţiunea distructivă a factorului uman este vizibilă pe toţi pereţii bisericii atât la exterior (Fig. 

12), cât şi la interior (Fig. 13), prin numeroasele incizii de toate felurile care mutilează pictura 

murală. 

 

12.  13.   

Figura 12 şi 13. Pridvor sud şi pridvor, perete vest – acţiunea distructivă a factorului uman.  

 

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

de umiditatea de capilaritate, fiind prezente atât pe sud (Fig. 14) cât şi pe nord (Fig. 15 şi 16). 
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14.  15.  16.  

Figura 14. Faţada de sud, soclu - pierderea aderenţei mortarelor de rostuire şi dislocarea pietrelor. 

Figura 15 şi 16. Faţada de nord - pierderea aderenţei mortarelor de rostuire. 

 

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

pe trotuar, care apoi s-a extins şi la nivelul soclului (pridvoarele de pe nord şi sud) (Fig. 17 şi 18).  

 

17.  18.  

Figura 17 şi 18. Pridvor nord şi sud, soclu – atac biologic. 

 

 Pe trotuar şi rigola din jurul bisericii, se poate observa prezenţa, în special pe nord, dar şi pe 

celelalte laturi, a agenţilor biodeteriogeni (mușchi, licheni) (Fig. 19). Pe alocuri, pietrele trotuarului 

au fost dislocate, iar unele au dispărut (Fig. 20). Mortarul de legătură şi-a pierdut proprietăţile - este 

friabil în unele zone sau şi-a pierdut aderenţa în altele. 

 

19.  20.  

Figura 19 şi 20. Umiditatea din jurul monumentului, a întreţinut dezvoltarea atacului biologic de pe trotuar, 

şi a contribuit la pierderea aderenţei mortarelor de rostuire şi la dislocarea pietrelor. 
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1.1.2. Interior 

În altar (zona superioară) şi naos, pictura murală este restaurată. În vara acestui an în gropniţă 

şi în altar (zona inferioară) pictura murală se afla în curs de restaurare, sub coordonarea expert 

restauratorului de pictură murală Oliviu Boldura. 

 

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

 În pridvor se pot observa urme ale păsărilor care şi-au creat cândva un habitat în zona 

superioară – fragmente de cuib, zgârieturi, alterări provocate de compuşii chimici din excrementele 

ajunse pe suprafaţa picturii (Fig. 21). 

 

21.  22.  23.  

Figura 21 şi 22. Pridvor – dejecţiile păsărilor ajunse pe suprafaţa picturii şi exfolieri ale stratului de culoare. 

Figura 23. Pronaos, glaful geamului de pe peretele de nord – lacune apărute în urma pierderii aderenţei 

stratului de culoare. 

 

 Menţionăm pierderea aderenţei stratului de culoare în pridvor (Fig. 21 şi 22) şi pronaos (Fig. 

23). 

 La nivelul draperiei din pridvor, în zona inferioară, în special pe peretele de est de o parte şi 

de alta a intrării în pronaos, se poate vedea o contaminare microbiologică, prin schimbarea culorii 

locale a picturii, în roz (Fig. 24). Acest fenomen este vizibil în partea inferioară, unde culoarea roz 

este foarte pronunţată, slăbind în intensitate spre partea superioară a zonei afectate. Acţiunea 

distructivă a umidităţii de capilaritate a dus la formarea lacunelor în stratul suport până la zidărie 

(Fig. 25). Atacul biologic se observă şi pe lacunele stratului suport, nu numai pe stratul de culoare. 

 

24.  25.   

Figura 24 şi 25. Pridvor, peretele de est, registrul draperiei –atacul biologic sub forma unui voal roz. 

 

 În tainiţa bisericii, pe plafon sunt vizibile urme ale infiltraţiilor apelor meteorice prin acoperiş 

(Fig. 26) şi atac xilofag la nivelul banchetelor de lemn (Fig. 27). 
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26.  27.  

Figura 26 şi 27. Tainiţa bisericii – urme ale infiltraţiilor şi atac xilofag. 

 

1.1.3. Iconostas și mobilier bisericesc 

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

Iconostasul din pronaos se află în curs de restaurare. 

 

1.2 Turnul Clopotniță 

 Infiltraţii ale apei meteorice prin acoperiş, se observă în tunul clopotniţă şi la drumul de strajă 

de pe latura de nord a mănăstirii. 

 

14.  15.  

Figura 14 şi 15. Turnul clopotniţă – degradări datorate infiltraţiilor apelor provenite din precipitaţii. 

 

2. Propunerea unor măsuri de protecţie a monumentului: 

 

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

înregistrare permanentă a parametrilor de micro- şi macroclimat. 

 Efectuarea unor măsurători de umiditate în zid, la exterior, în special în zonele care indică 

prezenţa acesteia (suprafeţele care manifestă o modificare de culoare cu un ton mai închis decât este 

culoarea originară) şi la interior, în pridvor şi pronaos. 

 Rezolvarea problemei umidităţii monumentului. 



44 

 

 Realizarea unor analize biologice pentru zonele susceptibile de atac biologic. 

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

refacerii aderenţei stratului de culoare.  

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

pridvorului de sud. 

 Restaurarea picturii murale din pridvor şi pronaos. 

 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. 

 Refacerea învelitorii bisericii şi a structurii de rezistenţă a acoperişului.  

 Reparaţii punctuale în zonele afectate de infiltraţii de la turnul clopotniţă, drum de strajă. 

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

aferente. 

 Instituirea unui program de pază specializată monumentelor istorice înscrise în Lista 

Patrimoniului Mondial. 

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

 

1. Starea de conservare a monumentului 

1.1. Biserica 

1.1.1. Exterior 

În zona absidei de est și pe partea de nord a bisericii s-au efectuat intervenții de conservare-

restaurare, sub coordonarea expert restauratorului de pictură murală Oliviu Boldura.  

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

acţiunea factorilor fizici, chimici, biologici, umani. 

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

de degradare. Formele de degradare cum ar fi atacul biologic se pot observa chiar de la nivelul 

solului (Fig. 1). Acoperişul oferă un loc propice dezvoltării habitatelor păsărilor, care pot provoca 

de-a lungul timpului o varietate de degradări asupra picturii murale prin contact direct, construirea 

cuiburilor (Fig. 2), zgârieturi, ciocănituri şi prin dejecţiile ajunse pe suprafaţa pictată. 

 

1.  2.  

Figura 1şi 2. Învelitoarea bisericii - contaminarea microbiologică a lemnului şi cuiburi de păsări. 

 

 Pierderea aderenţei stratului de culoare este vizibilă în zona superioară (pe faţada de vest și 

sud) prin lacune datorate acestui fenomen (Fig. 3). În lumină razantă se evidențiază exfolierea 

stratului de culoare (Fig. 4). 

 

3.  4.  

Figura 3 şi 4. Faţada de sud – lacune apărute în urma pierderii aderenţei stratului de culoare şi exfolieri, 

evidențiate în lumină razantă. 
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 Desprinderea, fisurarea şi dislocarea în timp a chituirilor intervenţiilor anterioare de 

restaurare din exterior, sunt vizibile pe vest (Fig. 3), sud (Fig. 4, 5, 6), şi nord (Fig. 7). 

 

3.  4.   5.  6.  7.  

Figura 3, 4, 5, 6 şi 7 Faţada de vest, sud, nord – degradarea intervenţiilor anterioare. 

 

 Pierderea aderenţei mortarelor de rostuire de la soclu a fost favorizată de umiditatea din zona 

inferioară a bisericii (Fig. 8 şi 9). În anumite puncte mortarul de legătură şi-a pierdut proprietăţile - 

este friabil în unele zone sau şi-a pierdut aderenţa în altele. 

 

8.  9.  

Figura 8 şi 9. Faţada de nord, soclu - pierderea aderenţei mortarelor de rostuire. 

 

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

pe trotuar şi rigolă, care apoi s-a extins şi la nivelul soclului şi banchetei (Fig. 10 şi 11).  

 

10.  11.  

Figura 10 şi 11. Faţada de nord, soclu şi bancheta – atac biologic. 

 

1.1.2. Interior 

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

pridvor).  
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 Menţionăm amplasarea dispozitivelor sistemului de alarmă, din pronaos, pe aceeaşi locaţie, 

(Fig. 12).  

 Semnalăm acţiunea distructivă a factorului uman prin noi deteriorări ale prezentării estetice pe 

peretele de vest (cele marcate pe Fig. 14), în stânga uşii (Fig. 13 şi 15), faţă de cele deja menţionate 

cu ocazia precedentei vizite de monitorizarea a stării de conservare a monumentului. 

 

12.  13.  14.  15.  

Figura 12. Pronaos, perete vest – amplasarea dispozitivelor sistemului de alarmă. 

Figura 13, 14, 15. Pronaos, perete vest, în stânga uşii – deteriorarea prezentării estetice a lacunelor stratului 

suport. 

 

1.1.3. Iconostas și mobilier bisericesc 

Iconostasul bisericii a beneficiat de lucrări de conservare-restaurare. 

În naos, este realizat un sistem de distanţare a stranelor de perete care protejează pictura 

murală de contactul cu acestea şi asigură ventilaţia peretelui (Fig. 16). 

 

16.  17.  

Figura 16. – Naos – Strane care protejează pictura murală.  

Figura 17. Strane din naos – atacul insectelor xilofage la stranele din biserică. 

 

 Semnalăm un atac activ al insectelor xilofage asupra unor strane din biserică (vechi şi noi) - 

pronaos şi naos (Fig. 17).  

 

1.2. Zidul de incintă 

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

sunt: atac biologic, muşchi, licheni, pierderea aderenţei mortarelor de rostuire şi a tencuielii de pe 

partea incintei, fisuri (Fig. 18). 
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