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Departamentul de Monitorizare a Monumentelor Istorice 

Către,  

Consiliul Judeţean Suceava  

 

 

Spre ştiinţă,  

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Institutul Naţional al Patrimoniului 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Suceava  

Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor  

 

RAPORT 

PRIVIND STAREA DE CONSERVARE 

A MONUMENTELOR DIN JUDEŢUL SUCEAVA 

ÎNSCRISE ÎN 

LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL 

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

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

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

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

monumentelor. 

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

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

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

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

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

lucrărilor de restaurare, cât şi după încheierea acestora. 

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

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

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

Moldoviţa, unde placa de informare din faţa monumentului lipseşte. 

Monumentele în aer liber sunt supuse permanent acțiunii factorilor mediului înconjurător. 

De aceea majoritatea problemelor cu care se confruntă toate elementele acestui tip de patrimoniu, în 

special cele de la exterior cu influenţă asupra microclimatului din interiorul bisericilor, sunt 

recurente, asemănătoare de la caz la caz și, o parte dintre ele, firești. Cu toate acestea, unele dintre 

probleme apărute decurg tocmai din ignorarea perisabilității unor elemente (ex. învelitoarea) care 

necesită verificare la anumite perioade de timp și refacere în caz de necesitate. Cauzele diverse pot 
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determina unul sau mai multe tipuri de degradare, şi în acelaşi timp pot da naştere unei succesiuni 

de degradări care decurg una din alta.  

Trebuie să amintim că evaluarea stării de conservare a unui monument nu constă în 

depistarea și indicarea doar a problemelor existente, ci și a eventualelor pericole care ar putea 

influența această stare, motiv pentru care considerăm necesară menţionarea acestor probleme până 

la soluționarea lor. 

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. 

 

 

Biserica „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul ” din Arbore 

1. Starea de conservare a monumentului  

În urma observaţiilor directe, s-a constatat că, deși starea generală a monumentului este bună 

(cea mai mare parte din pictura murală fiind restaurată), persistă anumite probleme care ar putea 

pune în pericol atât starea de conservare a picturii murale, cât și pe cea a structurii edificiului. 

 

1.1. Biserica  

 

1.1.1. Exterior 

 În anul 2009, în urma unor ploi abundente, pe fațada de sud a bisericii a apărut o pată de 

umiditate, ca urmare a infiltrări apelor meteorice prin golurile din învelitoarea. În urma acestui 

eveniment, o parte dintre lamele de lemn din acoperiș au fost înlocuite. Cu toate acestea, gradul de 

deteriorare al învelitorii (Fig. 1) poate cauza probleme atât la nivelul picturii murale (interioare și 

exterioare), cât și al structurii monumentului, cel mai expus fiind extradosul bolților și al arcelor. 

 

a.  b.  c.  

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

conservare picturilor murale, inclusiv pe suprafețele care au fost deja restaurate. Pe latura de nord-est, învelitoarea a 

fost afectată în urma unei furtuni, când ramurile unui arbore au acroșat în cădere marginea acesteia (c).  

 

 O problemă recurentă care ține tot de degradările, dar și de structura acoperișului, se referă 

la prezența cuiburilor și, respectiv, a păsărilor a căror dejecții constituie o sursă importantă de azot 

și sulf (Fig. 2). Sulfații și azotații reprezintă sărurile cele mai agresive din categoria eflorescențelor, 

afectând integritatea tencuielilor și a straturilor de culoare prin dezagregări și exfolieri, motiv pentru 

care prezența dejecțiilor pe suprafața picturii și pe extradosul bolților și arcelor nu este de neglijat.  
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Figura 2. Pe lângă dejecțiile ușor de reperat pe suprafața murală a bisericii, există posibilitatea unor depuneri 

importante pe extradosul arcelor și a bolților, fapt ce poate fi verificat numai odată cu schimbarea învelitorii actualei. 

 

 Arborii din jurul monumentului, unii dintre aceștia foarte înalți, contribuie la menținerea 

unui microclimat închis, umiditatea excesivă favorizând printre altele și evoluția unor agenți 

biologici (licheni, mușchi) pe trotuarul și rigola din jurul bisericii. Menționăm că anul trecut, în 

urma unei furtuni, crengile unui copac din apropierea bisericii au acroșat în cădere acoperișul, 

cauzând daune acestuia (Fig. 1c). Astfel, deși perdeaua de arbori este una dintre metodele prin care 

suprafețele murale sunt protejate în special de eroziunea eoliană, trebuie avută în vedere și distanța 

la care se află și înălțimea până la care acești arbori sunt lăsați să crească. 

 Trotuarul perimetral contribuie la menținerea umidităţii de capilaritate din zidurile bisericii 

datorită materialelor din care a fost făcut (placă de beton în care au fost încastrate pietre de râu 

rostuite cu ciment), a stării precare în care se află (Fig. 3a), dar și faptului că este alipit zidului 

bisericii, astfel împiedicând evaporare apei. Efectele umidității sunt vizibile la exterior, la nivelul 

soclului (Fig. 3b, c). Problema cea mai mare legată de acest aspect este însă la interiorul 

monumentului, unde umiditatea influențează direct starea de conservare a picturii din registrele 

inferioare (vezi starea de conservare la interiorul bisericii – 1.1.2.). 

 

a.  b.  c.  

Figura 3. Umiditatea excesivă, menținută și datorită stării trotuarului perimetral (a), duce la friabilizarea și pierderea 

mortarelor de rostuire (b) de la soclul monumentului (c). 

 

1.1.2. Interior 

La interior, în pronaos și naos, pictura murală este restaurată, la momentul actual existând 

și în altar o schelă în vederea începerii intervențiilor 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.  

 Menționăm că starea de conservare a picturii interioare recent restaurate poate fi periclitată 

de starea precară a învelitorii pe de o parte și umiditatea de capilaritate pe de altă parte. Aceasta din 

urmă este vizibilă pe registrele inferioare sub forma unor suprafețe mai închise la culoare în special 

pe pereții de nord și vest ai pronaosului (Fig. 4a, b). 
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a.  b.  

Figura 4. Interior, pronaos, perete de nord, ansamblu (a) şi detaliu (b). Umiditatea de capilaritate persistentă 

– una dintre problemele permanente ale monumentelor în aer liber – poate cauza printre altele și modificări cromatice, 

unele ireversibile. 

 

 Cele mai mari probleme au fost identificate la Tabloul funerar aflat sub baldachinul care 

adăpostește mormântul ctitorului. Desprinderile și lacunele la nivelul stratului suport, precum și 

numeroase lacune ale stratului de culoare pot fi observate în special la portretele care au fost 

refăcute la o dată ulterioară pictării Tabloului funerar (Fig. 5a); doar portretele celor doi copii nu au 

fost înlocuite (Fig. 5b).  

 

a.  b.  

Figura 5. Pronaos, perete de sud, Tabloul Funerar, portretul Mântuitorului (a) cu degradările apărute la limita dintre 

pictura originală și reparația ulterioară; portretul original al unuia dintre copiii ctitorului (b). 

 

Datorită umidității, dar și fenomenului de recristalizare a sărurilor (Fig. 6b), întreaga 

suprafață a Tabloului (Fig. 6a) este afectată, pierderea aderenței și decoeziunea stratului pictural 

putând fi ușor reperate cu ochiul liber, în special în zonele inferioare ale veșmintelor ctitorilor. 
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a.  b.  

Figura 6. Pronaos, peretele de sud, Tablou funerar, ansamblu (a) și detaliu (b) – pierderea aderenței stratului de culoare 

datorită fenomenului de recristalizare a sărurilor.  

 

Fragmente mici de culoare sunt ancorate fie de fire de păianjen sau de alte exfolieri (Fig. 7 

a, b, c), pericolul ca acestea să se piardă definitiv fiind destul de mare.  

 

   
Figura 7. Pronaos, perete de sud, Tablou funerar, detalii ale veșmintelor ctitorilor, cu pierderea aderenței stratului de 

culoare. 

 

În jurul anului 2000, spațiul interior adăpostit de arconsoliul de piatră a fost supus unor 

intervenții de restaurare, însă în condițiile în care problema umidității de capilaritate nu a fost 

soluționată nici până acum, problemele legate de acest spațiu vor continua. Menționăm că 

arconsoliul este săpat în grosimea zidului ceea ce face ca zona să fie mai susceptibilă la schimbările 

climaterice de la exteriorul monumentului. Astfel grosimea zidului, care ajunge până la 1,5 m, este 

redusă aproape la jumătate. 
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a.  b.  
Figura 8. Pronaos, perete de sud, Tabloul funerar, studiu comparativ a aceleiași suprafețe de pictură, la 

diferență de cca. 3 decenii. a –în jurul anului 1978
1
 și b – 2011. 

 

O altă problemă aferentă acestui spațiu al arcosoliului este lipsa unei aerisiri 

corespunzătoare. Acest lucru favorizează dezvoltarea unor agenți biologici atât pe suprafața pietrei 

de mormânt cât și pe cea a picturii. Importat este că atacul biologic se poate extinde cu ușurință și 

pe zonele adiacente, afectând pictura restaurată și mobilierul din lemn din biserică. Pentru 

identificarea agenților biodeteriogeni au fost prelevate probe de pe pictura din arconsoliu și din 

zone învecinate cu acesta, rezultatele testelor fiind prezentate în buletinul de analiză Nr. 4/2011, 

realizat de expert investigaţii biologice, Ionela-Luiza Melinte (au fost izolate 6 genuri de 

microfungi filamentoşi cu distribuţie specifică pe suporturi minerale de tip frescă: Alternaria sp., 

Ulocladium sp., Bipolaris sp. (Drechslera sp.), Penicillium sp.,Aspergillus sp. şi Mycelia sterilia - 

formaţiuni miceliene sterile). 

 Un aspect care ține de întreținerea monumentelor este legat de prezență pânzelor de 

păianjen pe suprafețe întinse, unele dintre ele constituindu-se în acumulări destul de groase care 

captează și acumulează insecte sau suspensii din atmosferă. În multe cazuri acestea doar obturează 

optic pictura sau conferă un aspect inestetic suprafețelor pictate sau acoperite cu mortar de 

reparație (Fig. 9a), în cel din urmă caz putând fi înlăturate destul de ușor, cu foarte mare grijă. 

Totuși, în cazul suprafețele murale pictate (Fig. 9b), în special a celor care ar putea fi afectate și de 

degradări sub formă de exfolieri sau pulverulențe ale stratului pictural, înlăturarea pânzelor de 

păianjen ar trebui lăsată în seama specialiștilor pentru a preveni eventualele pierderi de culoare.  

 

                                                           
1
 Corina Niculescu, Ion Miclea, Arbore, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1978. 
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a.  b.  

Figura 9. Pronaos, perete de sud (a) și de nord-vest (b). Pânzele de păianjen aflate pe suprafața mortarelor de reparație 

nu provoacă degradări semnificative acestuia, în acest caz aspectul estetic având cel mai mult de suferit. Pe suprafețele 

care comportă și pictură murală însă, problema este de o mai mare complexitate, întrucât acestea ar putea fi marcate de 

pierderea coeziunii sau aderenței stratului de culoare. 

 

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

învechită, iar majoritatea prizelor care sunt încastrate în suporturi de piatră sunt deteriorate.  

 

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 

Partea inferioară a turnului este afectată în special de umiditatea de capilaritate, dar și de 

trepidațiile produse de traficul de pe artera din imediata apropiere.  

 

1.3. Gardul de incintă 

Gardul de incintă a monumentului este realizat în mare parte din lemn – material perisabil – 

gradul de degradare a acestuia fiind destul de mare. Pierderea mai multor lame de lemn din 

acoperișul gardului conferă monumentului un aspect diferit de cel al unei valori de talie mondială 

(Fig. 10a, b). Pe lângă aceasta, gardul este afectat aproape în totalitate de atacul biologic (licheni, 

ciuperci etc.) la fel și băncile din lemn, crucile din imediata apropiere a bisericii și alte elemente, 

existând posibilitatea ca acest atac să se extindă și la monument.  

 

a.  b.  

Figura 10. Gardul de incintă, decembrie 2010 (a) – noiembrie 2011 (b). 

 



8 
 

 

1.4. Zona de protecţie 

Artera centrală a comunei, care deservește atât autoturismele, cât și autovehiculele de mare 

tonaj, trece prin zona protejată a monumentului (Fig. 11y), fapt ce afectează starea de conservare a 

acestuia prin trepidațiile resimțite uneori chiar și la interiorul bisericii și prin poluarea atmosferică 

produsă de combustiile traficului auto.  

 

 

Figura 11. Biserica „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul”. Harta cu indicarea zonei protejate (y) şi a zonei 

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

 

 

 

Propuneri de măsuri în vederea protecţiei monumentului:  

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

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

 Refacerea trotuarului şi a rigolei cu realizarea unui sistem de drenare a apelor, în vederea 

înlăturării surselor de umiditate care afectează starea de conservare a elementelor soclului la 

exterior și pictura murală din zonele inferioare, la interior. 

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

 Intervenții de refacere a aderenței și coeziunii stratului de culoare de la interior, din 

arconsoliul ce adăpostește mormântul ctitorului. Biocidarea pietrei de mormânt și a suprafețelor 

murale din zona Baldachinului. 

 Aplicarea tratamentelor de biocidare la exteriorul monumentului, cu extinderea acestora şi la 

obiectele din vecinătatea monumentului (banchetă, gard, cruci de mormânt). 

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

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

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

y 
x 
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 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.  

 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 

În urma observațiilor directe, starea de conservare a monumentului se prezintă în general 

bine, atât la exterior, cât și la interior. Există și excepții, care se manifestă prin degradări inerente 

datorate acţiunii combinate a factorilor de microclimat (fizici, chimici, biologici şi umani). 

La interior, biserica a beneficiat de intervenții de conservare-restaurare a picturii murale în 

altar, continuate în vara acestui an în naos. Deasemenea s-au demarat pregătirea lucrărilor de 

conservare-restaurare a picturii murale și în gropniță prin ridicarea schelei. 

 

1.1.1. Exterior 

 Prezența diverselor forme de degradare, date de existența atacului biologic determinat de 

muşchi, lichenii, alge, fungi se pot observa la nivelul învelitorii bisericii (Fig. 1). Păsările care şi-au 

creat un habitat în zona superioară a bisericii (streaşină, cornişă) provoacă o varietate de degradări 

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

prin alterări provocate de compuşii chimici din dejecțiile ajunse pe suprafaţa picturii. 

 

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

 

 Semnalăm pierderea aderenţei stratului de culoare atât în pridvor (Fig. 2) pe toți pereții, pe 

latura de nord și de sud a bisericii, precum şi pe absida altarului. 

 

   
Figura 2. Pridvor - pierderea adeziunii stratului de culoare vizibilă în lumină razantă. 

 

 Pierderea adeziunii stratului suport se observă pe latura de nord a bisericii, pe zonele 

accesibile de deasupra soclului (Fig. 3a, b), la nivelul draperiei pe marginea frescei în pridvor (Fig. 
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3c). Izolat menționăm urme de intonaco pe stratul decorat cu imitaţie de asize, ca urmare a pierderii 

unor mici fragmente de frescă (Fig. 3a).  

 

a.  b.  c.  

Figura 3. Zone ce indică pierderea unui fragment de frescă, ca urmare a desprinderii stratului suport - partea de nord-

est a bisericii (a, b), pridvor (c). 

 

 Umiditatea din jurul monumentului, întreținută de vegetația din imediata apropiere a bisericii, 

în special pe latura de nord (Fig. 4a), combinată cu umiditatea de capilaritate (în zonele inferioare) 

și cu umiditatea de condens (în zonele superioare) a favorizat dezvoltarea atacului biologic pe 

diferite zone. Acesta este evident cu precădere în interiorul pridvorului, atât în partea inferioară cât 

şi în zonele superioare pe latura de nord, pe soclu şi deasupra acestuia pe intonaco și pe latura de 

vest, în zona soclului (Fig. 4b). 

 

a.  b.  

Figura 4. Dezvoltarea atacului biologic întreținut de vegetația din apropierea monumentului, care nu oferă condiții 

optime de ventilare a zonelor afectate de umiditate – latura de nord (a), vest, soclu (b). 

 Pe trotuarul şi rigola perimetrală, cu precădere pe partea de nord a monumentului, menţionăm 

prezenţa agenţilor biodeteriogeni (muşchi şi licheni în faze diferite de dezvoltare) şi pierderea 

aderenţei mortarelor de umplutură. 
 

1.1.2. Interior 

 În pronaos, menționăm existența lacunelor ca urmare a lipsei adeziunii stratului de culoare 

(Fig. 5a). În zonele superioare ale pronaosului (Fig. 5b), păianjenii au țesut de-a lungul timpului, o 

perdea care micşorează gradul de vizualizare al picturii dar totodată acumulează insecte şi suspensii 

din atmosferă. Prezenţa lor poate duce în timp la apariția lacunelor, în special dacă în zonele 

respective are loc un proces de degradare marcat de pierderea coeziunii și adeziunii stratului de 

culoare. Pânzele de păianjeni pot fi îndepărtate cu grijă de pe zonele accesibile ale picturii murale 

care nu prezintă degradări, în caz contrar operațiunea trebuie efectuată doar de specialiști. 
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a.  b.  

Figura 5. Pronaos - lacune ce indică pierderea aderenţei stratului de culoare (a); pânză de păianjeni ancorate pe 

mortarul de intervenție anterioară (b). 

 

 În pronaos, pe pandantivul de NE, există o zonă acoperită cu un voal alb, posibil datorită 

recristalizării sărurilor la suprafața stratului de culoare și/sau dezvoltării unui atacului biologic. Nu 

se observă o evoluție vizibilă a degradării față de stadiul menționat în raportul trecut. Voaluri 

specifice unui atac biologic sunt vizibile pe peretele de est la nivelul registrului cu sfinți cuvioși 

(Fig. 6a) dar şi pe cel de vest în dreptul uşii de intrare.  

 

a.  b.  

Figura 6. Pronaos, peretele de est, registrul sfinţilor cuvioși (a) și scene din registrele superioare (b) - 

voaluri specifice atacului biologic și lacune ale stratului suport şi de culoare, abraziuni, fisuri şi incizii  

 

 Registrele inferioare, registrul draperiei şi cel al cuvioşilor (Fig. 6a) din pronaos, se prezintă 

într-o stare de degradare mai avansată comparativ cu registrele superioare (Fig. 6b); întâlnim 

diverse deteriorări cum ar fi: lacune ale stratului suport şi de culoare, abraziuni, fisuri, incizii de 

toate felurile şi dimensiunile care mutilează pictura murală.  

 

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. 7) se observă diverse degradări: atac biologic, 

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

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

(cca. 2 metri). Acoperişul, ca şi cel al bisericii prezintă atac biologic favorizat de factorii climaterici. 
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Figura 7. Turnul lui Vasile Lupu. 

 

1.3 Ruinele din incintă 

 Ruinele din incinta mănăstirii se află într-o stare de conservare precară prezentând următoarele 

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

friabilizarea şi dislocarea pietrelor din componenţa zidurilor (Fig. 8). 

 

a.  b.  

Figura 8. - Ruinele din incinta mănăstirii. 

 

2. Propuneri de măsuri în vederea protecţiei monumentului: 

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

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

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

pronaos. 

 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.  

 Revizuirea învelitorii bisericii, în vederea schimbării acesteia. 

 Expertizarea stării de conservare a turnului lui Vasile Lupu.  

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

mănăstirii. 

 Întreţinerea curentă a monumentului. 

 Instituirea unui program de pază specializată monumentelor istorice înscrise în Lista 

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

1. Starea de conservare a monumentului  

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

exterioare, ca urmare a unui proiect finanțat din fonduri europene pe perioada 2010 – 2012: 

RESTAURAREA SI CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ŞI MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII CONEXE LA MĂNASTIREA MOLDOVIŢA, Judeţul Suceava, regiunea 

Nord Est Suceava, Axa prioritară 5/ DMI 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe. 

 

1.1. Biserica 

1.1.1. Exterior 

La momentul actual sunt ridicate schele pe latura de vest, de nord și pe absida altarului, 

precum și în pridvorul deschis (unde în vara acestui an au avut loc intervenții de restaurare), pe 

peretele de est.  

 

a.  b.  

Figura. 1. Schele ridicate pe fațada de vest (a), nord și est (b) în vederea realizării intervențiilor de conservare-

restaurare a picturii murale. 

 

1.1.2. Interior 

La interiorul bisericii, starea picturii este bună în general, datorită restaurării aproape în 

totalitate a picturilor murale (în pronaos o parte din pictură a fost restaurată începând cu 2010 din 

fonduri europene, în cadrul unui proiect mult mai amplu care se desfășoară pe perioada 2010-2012).  

Din păcate, și acest monument suferă din cauza degradărilor produse de către factorul uman 

care de altfel este și cel mai agresiv dintre factori (Fig. 2).  

 

a.  b.  c.   

Figura 2. Interior, naos, perete de vest, ansamblu (a), detaliu din 2010 (b) și noiembrie 2011 (c). Incizii care pe 

lângă faptul că denaturează imaginea plastică, pot contribui și la ulterioare degradări fie prin pierderea aderenței și 

coeziunii culorii de pe margini, fie ca exemplu pentru alți doritori de a-și lăsa amprenta pe monument. 
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1.2. Iconostas 

Iconostasul bisericii (Fig. 2) a fost restaurat, iar în prezent nu prezintă probleme din punct de 

vedere al stării de conservare. 

 
Figura 3. Iconostasul bisericii – ansamblu. 

 

1.3. Zona protejată și zona de protecție 

Parcarea care deservește monumentul se află în zona protejată a acestuia (Fig. 4), fapt ce pe 

termen mediu și lung ar putea avea repercusiuni asupra tuturor componentelor ansamblului 

monumental, inclusiv asupra picturii murale, prin trepidații produse în special de autocare. Una 

dintre soluțiile propuse și puse în practică la unele dintre monumente a fost mutarea parcărilor cu 

cca. 200 - 300 m. De altfel nu doar vibrațiile dăunează stării de conservare a monumentului, ci și 

poluarea rezultată din combustiile traficului auto. 

 

 
Figura 4. Biserica „Buna Vestire” a mănăstirii Moldovița. Harta cu indicarea zonei protejate (            ) şi a zonei 

tampon (           ) (www.unesco.org)..  
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2. Propuneri de măsuri în vederea protecţiei monumentului: 

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

permanentă a parametrilor de micro- şi macroclimat.  

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

care, însumarea acestora pe termen mediu sau 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 

 

1. Starea de conservare a monumentului 

Ca urmare a observațiilor directe, asupra stării de conservare a monumentului se observă o 

evoluție a degradărilor în special la exteriorul acestuia, datorate acţiunii combinate a factorilor de 

microclimat (fizici, chimici, biologici şi umani). 

 

1.1. Biserica 

1.1.1. Exterior 

 Datorită degradărilor existente învelitoarea bisericii şi a turlei nu mai asigură izolarea 

eficientă a monumentului de apele meteorice. Se observă atacul biologic determinat de muşchi, 

licheni, alge, fungi (Fig. 1a), sau orificii în acoperiş, realizate de păsări (Fig. 1b). Învelitoarea nu-şi 

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

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

infiltraţiilor pe faţade şi la baza turlei, împreună cu acumulările de natură organică duc la 

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

 

a.  b.  

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

 

 La plăcile de ceramică de pe turlă şi abside menţionăm lipsa adeziunii mortarelor de rostuire, 

lacune şi posibile desprinderi (Fig. 2). 

 

 
Figura 2. Absida de sud - pierderea aderenței mortarelor de rostuire și posibile desprinderi la nivelul plăcilor ceramice. 

 

 În partea superioară a soclului și în zona inferioară a firidelor de pe abside, atât pe sud cât şi 

pe nord, se pot observa lacune (fie la nivelul unui singur strat de tencuială, fie până la zidărie) în 

mortarul de intervenţie anterioară care acoperă biserica (Fig. 3). 
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Figura 3. Faţada de sud, colț cu fațada de vest – lacune până la nivelul zidăriei în mortarul de intervenţie anterioară. 

 

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

întreținută de umiditatea persistentă din jurul monumentului și insuficiența unor măsuri de drenaj. 

Trotuarul din piatră neregulată pe pat de nisip și cu rosturi umplute cu nisip, nu asigură o izolație 

suficientă fundației și zidăriei bisericii. În consecinţă în zona inferioară se poate observa 

friabilizarea pietrei (Fig. 4a) şi apariţia lacunelor în structura soclului (Fig. 4b) atât pe nord, cât şi 

pe vest. Se remarcă o evoluție vizibilă a acestei forme de degradare. 

 

a.  b.   

Figura 4. Faţada de nord - friabilizarea pietrei, lipsa adeziunii și coeziunii mortarelor de rostuire, lacune în 

structura soclului. 

 Acțiunea agenților biodeteriogeni de la nivelul trotuarului și rigolei (Fig. 5), cât și de pe 

faţada de nord, absida de nord şi turlă este favorizată de umiditatea persistentă din jurul 

monumentului. Se disting colonii de licheni pe tencuiala care acoperă biserica și mușchi pe trotuar 

și rigolă.  

 

a.   

Figura 5. Partea de nord a bisericii – atacul biologic de pe trotuar, rigolă. 

 

 

1.1.2. Interior 

 În vara acestui an s-au continuat intervențiile de conservare-restaurare a picturii murale din 

naos, de către firma Patrimoniu SRL, sub coordonarea expert restauratorului Ion Chiriac. 
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 În pronaos, arcele de nord şi sud sunt puternic deteriorate (Fig. 6). Procesul de conservare-

restaurare a picturii murale din această încăpere este oprit, până la soluționarea problemelor apărute 

la structura bisericii. 

 

 
Figura 6. Pronaos, zona superioară – degradarea arcelor. 

 

 Atacul biologic existent în pronaos, la nivelul pardoselii din lemn (Fig. 7) și în zona 

inferioară a pereților, la nivelul draperiei, se poate extinde pe zonele restaurate.  

 

 
Fig. 7. Pronaos, zona inferioară - contaminarea microbiologică la nivelul pardoselii. 

 

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

constitui un factor de risc pentru integritatea monumentului. 

 

1.1.3. Iconostas și mobilier bisericesc 

 Iconostasul necesită intervenţii de conservare-restaurare (Fig. 8). Dintre degradările prezente 

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

coeziunii între materiale la toate nivelurile stratului pictural concretizate prin cracluri şi desprinderi 

de pe suport ale grundurilor, lacune şi exfolieri ale peliculei de culoare, fisuri, distanţări, lacune şi 

pierderea unor fragmente din decorul sculptat, atac biologic (fungi, insecte xilofage). 

 

a.  b.   

Figura 8. Icoane din iconostas - degradări specifice. 
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1.2. Zidul de incintă 

 Zidul de incintă (Fig. 9), prezintă atac biologic activ (muşchi, licheni), precum şi fisuri, 

pierderea adeziunii mortarelor de rostuire și lacune în structura zidului. 

 

a.  b.  

Figura 9 - Zidul de incintă – aspecte cu degradările prezente: atac biologic, fisuri, pierderea aderenței mortarului de 

rostuire. 

 

2. Propuneri de măsuri în vederea protecţiei monumentului: 

 

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

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

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

arhitectură din pronaos şi elaborarea proiectului de restaurare. 

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

interiorul bisericii. 

 Continuarea intervenţiilor de conservare-restaurare a picturii murale interioare. 

 Restaurarea iconostasului. 

 Refacerea instalaţiei electrice din biserică. 

 Schimbarea pardoselii din biserică. 

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

 Consolidarea soclului bisericii. 

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

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

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

 Schimbarea învelitorii de la biserică.  

 Restaurarea turnului clopotniţă. 

 Instituirea unui program de pază specializată monumentelor istorice înscrise în Lista 

Patrimoniului Mondial. 

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

 

1. Starea de conservare a monumentului 

Între 1996-2001, la Probota au avut loc ample lucrări de restaurare, în care au fost incluse 

toate elementele componente ale monumentului. După terminarea proiectului, care a inclus și 

restaurarea picturii murale a bisericii, a fost efectuată și o monitorizare a microclimatului și a stării 

de conservare în urma căreia au fost identificate și unele probleme datorate variaţiilor de macro- şi 

microclimat. Acest studiu a constituit o bază foarte utilă pentru monitorizarea ulterioară a 

monumentului, unele dintre problemele depistate atunci evoluând și extinzându-se. 

1.1. Biserica 

1.1.1. Exterior 

 Învelitoarea bisericii prezintă mai multe tipuri de degradare, multe dintre acestea fiind firești, 

datorită perisabilității materialului din care este confecționată, agenților biologici și mișcărilor 

dimensionale caracteristice (Fig. 1).  

 

 
Figura 1. Absida de est, învelitoarea.  

 

 În dreptul absidelor naosului și a contraforturilor pot fi observate mai multe tipuri de 

degradări, la nivelul rigolei și al trotuarului perimetral (Fig. 2). În cele mai multe cazuri este vorba 

despre desprinderea și pierderea mortarului dintre rosturi, precum și ale unor bucăți de piatră din 

banchetă, cauzate pe alocuri și de tasarea și denivelarea în timp a terenului. Acestea permit 

infiltrarea apei prin rosturi și pătrunderea ei până la nivelul fundației bisericii. 

 

a.  b.  

Figura 2. Din cauza denivelărilor terenului, în special în zona absidelor de nord (a) și de sud (b), apa rezultată din 

precipitații stagnează și se infiltrează prin rosturile din trotuar, rigolă și de la baza contraforturilor.  

 

Atacul biologic cauzat și întreținut tot de umiditatea în exces din jurul bisericii poate fi 

observat în special pe latura de nord (Fig. 3) și, izolat, pe celelalte laturi. Încă din 2004, la trei ani 
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de la terminarea lucrărilor de restaurare, au fost identificate formațiuni izolate de agenți biologici. 

Acest fapt confirmă necesitatea revenirii periodice cu tratamente de biocidare preventive. În urma 

analizelor biologice (buletin de analiză nr. 5, realizat de expert investigaţii biologice, Ionela-Luiza 

Melinte) s-au identificat trei tipuri de licheni (Lecanora sp., Caloplaca sp. şi Xanthoria sp.) şi 

briofite (Grimmia sp.). 

 

   
Figura 3. Exterior, fațada de nord, banchetă. Detalii cu diferite formațiuni de agenți biologici. 

 

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

factorilor externi. Deteriorarea diferitelor elemente de construcţie duce inevitabil la apariția și 

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

 

1.1.2. Interior 

 Atacul biologic, sesizat la interiorul edificiului încă din 2001, odată cu realizarea unui studiu 

general al suprafeței restaurate, a evoluat în special în naos (Fig. 4a) și gropniță (Fig. 4b), la nivelul 

draperiei, dar și în zona inferioară a registrului Sfinților în picioare, local ajungând și mai sus, până 

la mijlocul registrului. Analizele biologice au confirmat contaminarea cu agenți biodeteriogeni: s-au 

identificat şase taxoni fungici incluzând microfungi filamentoşi (Aspergillus sp. 1, Aspergillus sp. 2, 

Penicillium sp., Trichoderma viride, Alternaria sp., Mycelia sterilia) şi drojdii, cu distribuţie 

specifică pe suporturi minerale de tip frescă (buletin de analiză nr. 5 realizat de expert investigaţii 

biologice, Ionela-Luiza Melinte). Atacul biotic este identificat și localizat relativ ușor și datorită 

aspectului – un voal de culoare roz, transparent, accentuat pe alocuri. Deși mai slab ca intensitate, 

acest voal poate fi observat și în pronaos (în zona inferioară), existând totodată posibilitatea 

extinderii și în altar. 

 

a.  b.  

Figura 4. Atac biologic vizibil în naos, la nivelul draperiei (a) și în gropniță, pe peretele de vest spre nord (b) cu 

indicarea înălțimii aproximative până la care s-a dezvoltat atacul biologic. 

 

 În gropniță, pe peretele de sud și vest sunt prezente zone întinse afectate de pierderea 

aderenței și coeziunii stratului de culoare. Acestea se manifestă pe zonele inferioare ale registrului 
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Sfinților Cuvioși, cele mai afectate fiind culorile de pământ, pe celelalte culori degradările 

manifestându-se izolat. 
 

a.  b.   

Figura 5. Gropniță, perete de sud, registrul Sfinților Cuvioși, fragment (a) și detalii în lumină razantă (b) – 

Degradări sub formă de pulverulențe și exfolieri la nivelul stratului de culoare. 

 

a.  b.  

Figura 6. Interior, gropniță, perete de vest (a) și de sud (b). Pierderea aderenței și coeziunii stratului de culoare, 

eflorescențele saline, pânzele de păianjen care antrenează culoarea devenită pulverulentă – toate contribuie la pierderea 

într-un ritm mai mult sau mai puțin alert a stratului pictural. 

 

Fragmente mici de culoare sunt ancorate pe zone inferioare, menținându-se doar prin 

autoportanță (Fig. 6a), iar pe unele suprafețe, culoarea devenită pulverulentă, s-a acumulat în 

pânzele de păianjen de pe suprafața murală (Fig. 6b). 

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

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

culoare.  

 Pe peretele de sud pe una dintre colonetele adosate zidului, pot fi observate lacune în stratul 

suport ale căror margini sunt desprinse, mișcându-se ușor la atingere (Fig.7). 

 

a.  b.  

Figura 7. Interior, pronaos. Ușoare desprinderi ale stratului suport de zidărie. 
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 Pierderea adeziunii şi coeziunii mortarelor de umplutură de la nivelul zidăriei şi friabilizarea 

cărămizilor pot fi observate la registrul draperiei din pronaos, pe peretele de est cât și pe cel de vest, 

în glaful ușii.  

 

1.1.3. Iconostas și mobilier bisericesc 

Iconostasul este restaurat, sub coordonarea expert restauratorului Dana Postolache. 

 

1.2. Clisearnița  

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

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

 

1.3 Turnul de intrare 

Lacunele și desprinderile de la nivelul stratului suport de deasupra intrării turnului de poartă - 

partea de est (Fig. 8) nu au evoluat vizibil. Totuși, rețeaua de fisuri care fac legătură între lacune, 

poate duce la pierderea totală a unor fragmente întinse de tencuială.  

 

 
Figura 8. Turnul de poartă, fațada estică. 

Pe fațada de vest a turnului de intrare, tencuiala nu mai există, urme ale acesteia fiind vizibile 

pe anumite porțiuni. Aceasta se datorează cel mai probabil incidenței apelor meteorice, dar și 

umidității de capilaritate vizibile în special la nivelul zidurilor de incintă.  

 

1.4. Zidul de incintă 

Zidul de incintă al mănăstirii prezintă degradări sub forma friabilizării mortarelor de rostuire 

și dislocării pietrelor, inclusiv a plăcilor din piatră care acoperă zidul (Fig. 9). Acestea se datorează 

tot umidității, indiferent de proveniența acesteia (ape meteorice, ape subterane). 

 

 
Figura 9. Zidul de incintă al mănăstirii, latura de sud. 
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1.5. Ruinele 

Ruinele din incinta bisericii prezintă degradări sub formă de dislocări ale pietrelor, 

friabilizarea mortarelor de rostuire și atac biologic (Fig. 10). 

   

  
Figura 10. Ruinele din incinta mănăstirii – datorită faptului că sunt expuse permanent acțiunii factorilor mediului 

înconjurător, gradul de deteriorare și viteza cu care acționează mecanismele de degradare asupra acestor structuri pun 

serioase probleme stării lor de conservare. 

 

2. Propuneri de măsuri în vederea protecţiei monumentului: 

 

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

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

gropniţă. 

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

pronaos. 

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

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

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

este necesar. 

 Realizarea unei expertize privind învelitoarea de la biserică. 

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

stratului suport la zidărie.  

 Expertizarea și consolidarea zidului de incintă a mănăstirii pe zonele unde acest lucru este 

necesar, precum și a ruinelor din incinta mănăstirii. 

 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 

Ca urmare a observațiilor directe asupra stării de conservare a monumentului, la exteriorul și 

interiorul bisericii s-au constatat diverse tipuri de degradări, apărute ca urmare a acţiunii combinate 

a factorilor fizici, chimici, biologici şi umani. 

 

1.1.1. Exterior 

 Lipsa mai multor ţigle din învelitoare a dus la pierderea funcţionalității acoperişului bisericii 

(Fig. 1a). Atacul biologic se observă la nivelul lemnului de la streaşină (Fig. 1b), dar și pe țigle 

(fungi, licheni, mușchi). 

 

a. b.  

Figura 1. Biserică, acoperiș – ţigle lipsă (a); degradări la nivelul cornișei și lemnului de la streașină (b). 

 

 Infiltrațiile datorate scurgerilor apelor meteorice prin spărturile acoperişului au dus la 

degradarea zidăriei şi tencuielii bisericii în zona cornişei (Fig. 1b). Degradări favorizate de 

infiltrațiile apelor meteorice se observă pe latura de nord pe contraforturi, pe pereţii bisericii sub 

ferestre (Fig. 2c), pe vest sub ferestre, pe sud în zona de deasupra soclului absidei (Fig. 2d) și în 

zona superioară a pridvorului adăugat (Fig. 2e). De cele mai multe ori pe zonele în care persistă 

infiltrațiile apar degradări datorate pierderii aderenței tencuielilor (Fig. 2a, b şi 3c) și efecte ale 

atacului biologic (Fig. 3a, c). 

a.  b.  c.  

d.  e.   

Figura 2. - Urme ale infiltrațiilor - la nivelul contraforților de est (a), de nord (b), sub ferestre (c), cu pierderea 

aderenței tencuielilor (a, b); absida de sud, lacune până la zidărie (d); pridvorul adăugat, fragilizarea tencuielilor (e). 

 

 Decoraţia cu asize de pe absida de nord (Fig. 3b), prezintă lacune datorate pierderii aderenţei 

stratului de culoare. 
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a.  

b.  c.   

Figura 3. Absida de nord – lacune apărute la nivelul imitaţiei de asize ca urmare a exfolierii stratului de culoare (b); 

dezvoltarea agenţilor biologici pe soclu și deasupra acestuia, pe mortarul de intervenție anterioară și pe frescă (a, c). 

 

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

(mai intens pe partea de nord a monumentului), pe soclu (Fig. 4a, b, c) şi pe mortarul de intervenţie 

anterioară de deasupra soclului, în special în zona absidei de nord (Fig. 3a). Deasemenea, acţiunea 

umidităţii, a determinat pierderea aderenţei mortarelor de rostuire de la soclu şi trotuar, producând 

izolat dislocări ale pietrelor componente (Fig. 4d), și friabilizarea pietrei de la soclu pe latura de sud 

(Fig. 4e) respectiv vest (Fig. 4f).  

 

a.  b.  c.  

d.  e.  f.  

Figura 4. Dezvoltarea agenţilor biodeteriogeni (a): licheni (b), mușchi (c) pe latura de nord; pierderea aderenţei 

mortarelor de rostuire, nord (d) și friabilizarea pietrei de la soclu, sud (e) și vest (f). 
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 Migrarea sărurilor spre exterior și recristalizarea izolată a acestora la suprafața soclului, pe 

toate laturile bisericii, a fost mijlocită de acțiunea combinată a variațiilor microclimatului din jurul 

bisericii și naturii poroase a materialelor soclului (Fig. 5). 

 

a.  b.  

Figura 5. Absida de sud – cristalizarea eflorescențelor saline la suprafața soclului bisericii: imagine de ansamblu (a) 

şi detaliu (b). 

 

1.1.2. Interior 

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

baldachinului din naos (Fig. 6a, b). Pictura murală nerestaurată prezintă diverse degradări: depuneri 

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

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

pierderea aderenței și coeziunii stratului de culoare. Amintim deasemenea desprinderile şi lacunele 

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

6c). 

 

a.  b.  c.  

Figura 6. Naos, zona baldachinului, suprafaţa picturii murale nerestaurată (a,b); coloane amvon, lacune la nivelul 

stratului de culoare (c). 

 

 În zonele restaurate se remarcă o serie de degradări, semnalate de altfel şi în rapoartele 

anterioare, la care se adaugă unele noi, iar la câteva dintre cele vechi, se observă o anumită 

accentuare (evoluţie). 

 Degradarea mortarelor de la ultima intervenţie de restaurare este vizibilă în pridvor (Fig. 7a, 

b), pronaos (Fig. 7c, d) şi naos, absida de sud, în zona uşii (Fig. 7e, f). Pe anumite porţiuni această 

degradare a antrenat şi desprinderea stratului suport (Fig. 7c, f). 
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a.  b.  

 

c.  d.  e.  f.   

Figura 7. Degradarea mortarului de la ultima intervenţie de restaurare, desprinderi şi lacune ale stratului suport – 

pridvor, perete est (a, b); pronaos, perete vest (c, d); naos absida de sud, glaful uşii (e, f).  

 

 Ușoare desprinderi ale stratului suport semnalăm în pronaos pe pereții de sud și nord, sub 

fereastra de NE de jur împrejurul fisurii existente (Fig. 8a, b) precum și în jurul unor lacune ale 

stratului suport. Același tip de degradare se observă și în pridvor pe peretele de vest, la nivelul 

pontatei dintre registrul sfinților mucenici cu draperia (Fig. 8c).  

 

a.  b.  c.  

Figura 8. Despinderi ale stratului suport – pronaos, perete nord (a, b), pridvor, perete vest (c). 
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 În apropierea stranelor, sau pe zone uşor accesibile (Fig. 9b), în toate încăperile bisericii se 

pot observa lacune ale stratului suport, ale stratului de culoare şi ale prezentărilor estetice de la 

ultima restaurare. Aceste degradări se datorează în special acțiunilor necorespunzătoare ale omului 

prin diverse manifestări: incizări de diferite feluri - de la simple zgârieturi (Fig. 9a, e, f), la 

inscripționarea numelor prin incizie (Fig. 9c) și scriere cu pixul (Fig. 9d), sau acţiuni evidente de 

profanare (Fig. 9b), deteriorări ale intervenţiilor de la ultima restaurare (ștergere, frecare, atingeri 

etc.) (Fig. 9e,f).  

 

a.  b.  c.  

 

d.  e.  f.  

Figura 9. Degradări ale picturii murale și ale intervențiilor de restaurare în imediata apropiere a stranelor – pridvor (a, 

b), pronaos (c, d, e). 

 

 Pierderea aderenţei stratului de culoare se observă bine în lumină razantă (Fig. 10d, e) dar și 

în lumină directă sub forma lacunelor noi apărute ca urmare a exfolierilor stratului de culoare. 

Această degradare o întâlnim local în naos, în pronaos și în pridvor în special în registrul sfinţilor în 

picioare (Fig. 10a). Tot în pridvor se pot observă izolat voaluri albe ca urmare a procesului de 

recristalizare a sărurilor(Fig. 10c, e). Pe aceste zone are loc un proces de degradare marcat de 

pierderea adeziunii și coeziunii stratului de culoare. Formațiunile cristaline ale eflorescențelor 

saline, fac parte din categoria nitraților – conform testelor in situ (Fig. 10b). 

 



31 
 

a.  b.  

c.  d.  e.  

Figura 10. Pridvor –perete de vest (a), identificarea tipurilor de săruri cu ajutorul testerelor (b), eflorescențe saline 

recristalizate pe suprafața picturii (c, e), pierderea aderenței stratului de culoare (d, e),  

 

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

reţea de pânză, ce micşorează gradul de vizualizare a picturii și care totodată acumulează insecte şi 

suspensii din atmosferă ce pot duce, prin greutatea lor, la apariția lacunelor, în zonele în care sunt 

probleme de adeziune şi coeziune, în stratul de culoare. 
 

a.  b.  c.  

Figura 11. Pronaos –pânze de păianjeni și mecanismul degradării picturii murale sub acțiunea acestora. 

 

1.1.3. Iconostas și mobilier bisericesc  

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

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

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

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

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

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

din decorul sculptat, fragilizarea şi slăbirea structurii suportului din lemn determinat îndeosebi de 

apariţia atacului xilofag (Fig. 12). Menţionăm că pierderea rezistenţei mecanice a structurii 

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

conservare–restaurare.  
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Figura 12. Iconostas - degradări la nivelul icoanelor și al sculpturii policrome.  

1.2. Turn Clopotniță 

Turnul Clopotniță se află curs de restaurare și reabilitare, pe perioada 01.08.2011 – 

01.08.2014 cu avizul Ministerului Culturii, Nr. 365/M/2010, autorizație nr. 21/18.01.2011. 

 

1.3. Zidul de incintă 

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

12.04.2010 cu avizul Ministerului Culturii, Nr. 372/Z/2009, autorizație nr. 25/12.01.2011. Data 

finalizării acestor lucrări este stabilită la 12.04.2012. 

 

1.4. Zona de protecție 

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

monumentului, produce vibraţii ce se induc şi afectează structura componentelor monumentului. 

Această problemă s-ar putea soluționa odată cu finalizarea variantei de ocolire a orașului, aflată 

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

impune de asemenea limitarea vitezei de circulație în această zonă. 

 

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 este necesară. 

 Finalizarea intervențiilor de conservare-restaurare a picturii murale din naos, zona 

baldachinului. 

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

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

 Este necesară realizarea unui sistem de drenaj în vederea reducerii umidităţii de capilaritate. 

 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 învelitoarea poate sau nu îndeplini rolul funcţional. 

 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 

În general, starea de conservare a complexului monumental este bună. La interior pictura 

murală este restaurată în altar și naos, unele intervenții fiind efectuate și în gropniță, iar în pronaos a 

fost restaurat peretele de est, inclusiv iconostasul adosat acestuia, restaurarea acestuia din urmă fiind 

cuprinsă într-un proiect mai amplu finanțat din fonduri europene (RESTAURAREA ȘI 

CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 

CONEXE LA MĂNĂSTIREA SUCEVIȚA, județul Suceava, Regiunea Nord Est, Suceava, Axa 

prioritara 5/ DMI 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 

crearea/modernizarea infrastructurilor conexe). La exterior, a fost refăcut trotuarul perimetral și 

aleile din incinta mănăstirii – lucrări incluse tot în proiectul menționat mai sus.  

 

1.1. Biserica 

1.1.1. Exterior 

 Lemnul este mai susceptibil degradărilor, inclusiv celor produse de agenții biologici. 

Problemele apărute la nivelul învelitorilor afectând și celelalte elemente, respectiv pictura murală. 

De aceea se impune verificarea periodică a acestora, întreținerea și înlocuirea după o perioadă de 

15-20 de ani. Menționăm că în vara anului 2010, au fost semnalate infiltrații ale apelor meteorice în 

pod (Fig.1a) și tainița bisericii (Fig.1c), datorită degradărilor apărute la învelitoare (Fig. 1b). 

 

a.  b.  c.  

Figura 1. Degradările apărute la nivelul învelitorii (b) au facilitat infiltrarea apei în podul (a) și ulterior în alte încăperi 

ale bisericii – în acest caz tainița (c).   

 

 În zona cornișei, pot fi observate fisuri și pierderi ale mortarelor de intervenție din ciment, un 

material bogat în săruri care, în combinație cu apa din infiltrații, poate cauza probleme la nivelul 

stratului de culoare sau chiar a stratului suport.  

 
Figura 2. Fațada de vest  – degradări la nivelul mortarelor de ciment de la cornișă. 

 

 La ferestrele din pridvor și pronaos menționăm desprinderea și pierderea unor elemente din 

sticlă (Fig. 3), golurile formate facilitând atât pătrunderea păsărilor în interiorul monumentului, cât 

și infiltrarea apelor meteorice. Ferestrele de pe fațada de vest, de la pridvor, sunt mai afectate decât 



34 
 

cele de pe nord sau sud, din dreptul pronaosului, la unele dintre acestea putând fi observate 

elemente în curs de desprindere, deformări și dislocări ale ramei de fier (Fig. 3b, c).  
 

a.  b.  c.  

Figura 3. Degradări ale unor elemente din sticlă de la ferestrele de pe vest ansamblu (a) și detalii (b, c). 

 Pe partea de vest a pridvorului de sud au fost observate încă din 2008 degradări sub formă de 

desprinderi ale stratului suport (Fig.4), starea acestora fiind însă neschimbată de atunci. Faptul că 

aceste desprinderi nu au evoluat se datorează și faptului că înălțimea la care sunt amplasate le face 

inaccesibile vizitatorilor. Totuși lipsa intervențiilor ar putea rezulta, mai devreme sau mai târziu, în 

pierderea altor fragmente de tencuială și extinderea fenomenului pe suprafețele învecinate. 
 

a.  b.   

Figura 4. Pridvor de sud, partea vestică – pierderea aderenței și lacune la nivelul stratului suport. 

 Pe latura de sud a bisericii, menționăm prezența unui atac biotic activ, pe soclu și pe cele 

trei pietre de mormânt (Fig. 5a), care s-ar putea extinde la trotuarul recent refăcut din apropiere. 

Din acest motiv se impune biocidarea atât a suprafețelor afectate de atacul biologic, cât și a 

suprafețelor învecinate pentru a preveni extinderea acestuia. 

 

a.  b.   

Figura 5. Latura de sud a bisericii. Atac biologic în partea inferioară a soclului de pe partea de est a pridvorului mic și 

pe pietrele de mormânt din apropiere (a); detaliu licheni (b). 
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1.1.2. Interior 

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

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

expert restauratorului de pictură murală Oliviu Boldura, iar în 2011au continuat lucrările în gropniță 

și s-a intervenit și pe peretele de est din pronaos (Fig. 6). 

 

 
Figura 6. Pronaos perete de est. 

 

 În apropierea ferestrelor din pridvor și pronaos pot fi observate urme ale zburătoarelor – 

dejecții, zgârieturi provocate cu aripile sau ghearele (Fig. 7), aceiași problemă regăsindu-se și în alte 

camere ale monumentului. Odată intrate în contact cu pictura murală, zburătoarele pot agăța și 

fragmente mici de pictură de pe suprafețele cu exfolieri, producând pierderi ale stratului de culoare. 

 

  
Figura 7. Interior, pronaos. Degradările produse de zburătoare sub formă de zgârieturi pot fi observate în special în 

glafurile ferestrelor și pe zonele învecinate cu acestea. 
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 În pridvor, pe registrele inferioare poate fi observat un voal de culoare roz foarte intens, 

indicând o contaminare microbiologică a suprafeței murale. Aceasta este mai accentuată în partea 

inferioară, pe peretele de est spre nord (Fig. 8a), scăzând în intensitate pe verticală și spre sud (Fig. 

8b). 
 

a.  b.  

Figura 8. Pridvor, peretele de est, latura de nord (a) și sud (b), 

 registrul draperiei – atac biologic sub forma unui voal roz. 

 

Acolo unde umiditatea de capilaritate a dus la formarea lacunelor în stratul suport, atacul 

biotic s-a extins pe piatra de zidărie și pe mortarele de reparație.  

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

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

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

neafectate.  

 

1.1.3. Iconostas și mobilier bisericesc 

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

Iconostasul din pronaos se află în curs de restaurare și urmează a fi repus pe peretele de est a 

pronaosului. 

 

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. 

 Refacerea aderenţei și coeziunii stratului de culoare la exterior, pe fațada de sud, registrul 

inferior. 

 Refacerea aderenței stratului suport de pe partea vestică și sudică a pridvorului de sud. 

 Verificarea și reparația ferestrelor bisericii.  

 Realizarea unor analize biologice pentru zonele afectate de atac biologic și a celor învecinate 

cu acestea. 

 Verificarea de către un specialist a stării de conservare a învelitorii bisericii şi a structurii de 

rezistenţă a acoperişului. 

 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  

Ca urmare a observațiilor directe asupra monumentului starea de conservare a acestuia se 

prezintă în general bine, atât la exterior, cât și la interior. Excepțiile se manifestă prin degradări 

inerente datorate acţiunii combinate a factorilor de microclimat (fizici, chimici, biologici şi umani). 

În vara acestui an nu s-au efectuat lucrări de conservare-restaurare a picturii murale 

exterioare. În interiorul bisericii, pictura murală este restaurată în toate camerele (altar, naos, 

pronaos şi pridvor).  

 

1.1.1. Exterior 

 Lemnul învelitorii, ca materie organică, este mai susceptibil la acţiunea factorilor climaterici. 

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

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

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

găuri (Fig. 1b), dejecţii și acumulări de materii organice în apropierea bisericii. 

 

a.  b.  

Figura 1. Învelitoarea bisericii - contaminarea microbiologică a lemnului (a), consecințe ale acțiunii păsărilor (b). 

 

 Pe faţadele de sud, vest şi nord menționăm diverse degradări apărute în timp, la nivelul 

intervenţiilor anterioare de restaurare: fisuri (Fig. 2a, c), desprinderi, dislocări, lacune (Fig. 2a, b, 

c), eroziuni (Fig. 2b). 

 

a.  b.  c.  

Figura 2. Degradări ale intervenţiilor anterioare: - faţadele de sud (a, b), nord (c). 
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a.  

b.  c.   

Figura 3. Contrafort și absida de sud – pierderii aderenţei stratului de culoare (a) pânze de păianjeni (b) și colonii 

de ouă (c). 

 

 Pe contrafortul dintre fațada de sud și absida sud, în zona superioară, se observă pierderea 

aderenţei stratului de culoare, fenomen vizibil în lumină razantă (Fig. 3a). Aspectul exfolierilor 

stratului de culoare și lacunele stratului suport de tip alveolă existente în aceste zone indică o 

posibilă prezență a criptoeflorecențelor. Exfolieri ale picturii murale se observă și pe fațada de sud. 

În cazul pierderii adeziunii stratului de culoare la suport, prezența pânzelor de paianjeni (Fig. 3b) și 

a coloniilor de ouă ale acestora (Fig. 3c), pe pictura murală, poate duce la acumularea de insecte şi 

suspensii din atmosferă, care prin greutatea lor, mijlocesc apariția lacunelor stratului de culoare. În 

cazul în care pictura murală nu este afectată de pierderea adeziunii și coeziunii stratului de culoare, 

pânzele de paianjeni pot fi înlăturate cu atenție; în caz contrar operațiunea trebuie lăsată în seama 

specialiștilor. 

 

 Mortarul de legătură de la soclu este friabil în unele zone sau şi-a pierdut aderenţa în altele. 

Aceste degradări sunt favorizate de umiditatea din zona inferioară a bisericii (Fig. 4a).  
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a.  b.  

Figura 4. Soclu și banchetă, nord şi vest– lipsa adeziunii mortarelor de rostuire (a) și atac biologic (b). 

 

 Umiditatea persistentă din jurul monumentului, întreținută și de vegetația din apropierea 

bisericii a contribuit la dezvoltarea atacului biologic de pe trotuar şi rigolă, care apoi s-a extins şi la 

nivelul banchetei (Fig. 4b), în special pe partea de nord. 

 

1.1.2. Interior 

 Menţionăm amplasarea dispozitivelor sistemului de alarmă, din pridvor, pronaos și naos, în 

aceeași locaţie. 

 În pridvor (perete sud, respectiv vest), pronaos (perete vest, în stânga uşii) și naos (absida de 

sud și glaful ușii), semnalăm mici lacune în pictura murală și deteriorarea prezentării estetice de la 

ultima restaurare, degradări menționate și în rapoartele precedente. 
 

1.1.3. Iconostas și mobilier bisericesc 

Iconostasul bisericii a beneficiat de lucrări de conservare-restaurare. 

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

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

precum și atacului activ al insectelor xilofage (Fig. 5). Deteriorări provocate de atacul biologic activ 

sunt vizibile la stranele din pronaos și naos. 
 

 
Figura 5. Ușa de intrare dintre pridvor și pronaos - rumeguș proaspăt, ce demonstrează caracterul activ al atacului 

insectelor xilofage. 

1.2 Zidul de incintă 

 Zidul de incintă, prezintă diverse tipuri de degradări: fisuri, pierderea adeziunii și coeziunii 

mortarelor de rostuire şi a tencuielii (Fig. 6a), atac biologic - muşchi, licheni, plante - (Fig. 6b). 
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