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Nr.   7710 / 30.12.2021  

Departament Monitorizare Monumente UNESCO 
 

C tre,  
Consiliul Judeţean Suceava 

Spre ştiin ,  
Ministerul Culturii  

Institutul Național al Patrimoniului  
Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor  
 

 

RAPORT 

 PRIVIND STAREA DE CONSERVARE  

A MONUMENTELOR DIN JUDE UL SUCEAVA 

 ÎNSCRISE ÎN 

 LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL 

 

Considera ii generale 

Ca urmare a monitorizării stării de conservare a monumentelor înscrise în Lista 
Patrimoniului Mondial din judeţul Suceava (până în luna noiembrie 2021) s-a constatat că 
obiectivele men ionate se află într-o stare bună de conservare, excep ie făcând necesitatea anumitor 
intervenţii punctuale, unele în regim de urgenţă, în vederea salvgardării atât a componentelor 
artistice, precum şi a integrităţii structurale a monumentelor. 

Monumentele în aer liber sunt supuse permanent ac iunii factorilor de degradare din mediul 
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. Unele dintre problemele apărute se datorează i lipsei preven iei în ceea 
ce prive te luarea măsurilor necesare în cazul unor elemente realizate din materiale mai pu in 
durabile (ex. învelitorile). Cauzele diverse pot 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 doar în 
depistarea i indicarea problemelor existente, ci i a eventualelor pericole care ar putea influen a 
această stare. Problemele persistente la nivelul elementelor de arhitectură, afectează nemijlocit i 
componentele artistice, motiv pentru care solu ionarea acestora este imperativă pentru conservarea 
picturii murale i a patrimoniului mobil aferent monumentului. 

În continuare, în urma analizei vizuale a zonelor accesibile i a investiga iilor de laborator 
(în func ie de necesitate sau posibilită i), vom prezenta starea de conservare a monumentelor, cu 
precădere a componentelor artistice (pictură murală, iconostas, mobilier etc.).  
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Monument UNESCO - Biserica „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” din Arbore 

 

 

1. Starea de conservare a monumentului 

Starea generală de conservare a ansamblului monumental este foarte bună. Problemele existente sunt punctuale, însă unele dintre acestea necesită o 

implicare interdisciplinară, astfel încât înlăturarea efectelor să fie înso ită i de înlăturarea cauzelor. 

 

 

1.1. Biserica 

Biserica a beneficiat de interven ii de conservare - restaurare a picturii murale de la interior (naos, pronaos i altar) i exterior (fa ada de nord, vest i 
sud).  

 
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

EXTERIOR 

1. - strea ina, 
corni a i 
zona 

superioară 
a fa adelor; 

- dejec ii i cuiburi 
de păsări; 

În vederea îndepărtării păsărilor se 
recomandă amplasarea unor sisteme cu 
ultrasunete (sau alte mijloace non-

invazive). 

Au fost instalate camere de 

supraveghere atât la interior, cât i la 
exteriorul bisericii.  

a.  b.  

Figura 1. Exterior, fa ada de vest, strea ină, cuib de păsări (a); soclu, dejec ii (b) 
care sunt prezente i pe parament, i pe trotuar. 

2. - absida 

altarului, 

zona 

superioară; 

- lacune de culoare, 

depuneri; 

- pierderea 

aderen ei stratului 
de culoare (izolat); 

Degradări men ionate i în rapoartele 
anterioare. Multe dintre acestea nu sunt 

de dată recentă, însă pot evolua sub 
ac iunea intemperiilor sau a agen ilor 
biologici (păsări, lilieci) 
 

 
Figura 2. Exterior, absida altarului, zona superioară – lacune de culoare. 
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3.  - fa ada de 
sud, absida 

de sud; 

- fisuri i 
desprinderi ale 

stratului suport pe 

lungimea fisurii din 

dreptul absidei de 

sud. 

Fragmentele accesibile de la sol sunt 

mai expuse, dat fiind că se află i la 
exterior. 

Fisura de pe latura de sud (sub 

fereastră) este vizibilă i la interior pe 

aceea i zonă, acest fapt fiind semnalizat 
i în documente mai vechi (dosare 

INMI). La interior, fisura din absida de 

sud, începe să fie u or vizibilă spre 
finalul anului 2016, pe mortarul de la 

ultima interven ie de restaurare din 
2015. La exterior nu au fost observate 

modificări notabile. 
a.  b.  

Figura 3. Exterior, sud, ansamblu cu indicarea fisurii (a), detaliu (b). 

4. - soclu, 

fa ada de 
sud, est i 
nord; 

- friabilizarea 

mortarelor pe 

soclu;  

 

În decursul monitorizării nu a fost 
sesizată o evolu ie a acestui tip de 
degradare; aceasta apare izolat.  

 

5. - faţada de 

nord, 

soclu, 

trotuar 

perimetral 

i rigola 
perimetrală 

- atac biologic (în 
diferite stadii de 

dezvoltare); 

Acest tip de degradare se manifestă în 
special pe latura de nord, dar poate fi 

observat izolat i pe cea de est i vest. 
Se recomandă biocidarea periodică a 
suprafe elor susceptibile atacului 
biologic astfel încât să se evite 
interven ii ulterioare de amploare, 

inclusiv asupra zonelor care încă 
comportă pictură murală care ar putea fi 
afectate în timp.  

 
Figura 4. Exterior, nord, rigolă - atac biologic izolat. 

INTERIOR 

6. - naos, 

absidă 
nord; 

pronaos, 

nord, sub 

fereastră; 

- urme de iroire a 

apei meteorice; 

Fenomenul este mai accentuat pe latura 

de nord a bisericii, atât în naos cât i în 
pronaos. Acestea se datorează stării de 
conservare precare a ferestrelor i nu 
sunt de dată recentă. 
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7. - pronaos, 

Arcosoliu; 

- pierderea 

aderen ei i 

coeziunii stratului 

de culoare; 

- pierderea unor 

fragmente de 

culoare; 

- eflorescen e 
saline; 

- atac biologic; 

- re ele de fire de 
păianjen, pe zone 
cu pierdere a 

aderen ei i 
coeziunii stratului 

de culoare; 

Pierderea aderen ei i coeziunii stratului 
de culoare se datorează variaţiilor de 
microclimat, prezenţei sărurilor, 
grosimii mai mici a zidului în zona 
Arcosoliumului.  

Degradările din această zonă nu sunt de 
dată recentă. Însă în ultimii ani s-a 

observat o evolu ie accentuată a 
pierderii adeziunii i coeziunii stratului 
de culoare, precum i pierderi de 
fragmente de culoare în zona inferioară 

a Tabloului Funerar. Un număr tot mai 
mare de fragmente se men in prin 
autoportan ă. Cel mai bine acest aspect 

se poate vedea pe fondul de culoare 

verde.  

 

a.  b.  

c. d.  

Figura 5. Interior, pronaos, perete de sud, Arcosolium (a), detaliu (b); pierderea 

adeziunii stratului de culoare, înso ită de pierderea unor fragmente mici de culoare, 

2019 (c), 2021 (d).  

ICONOSTAS /MOBILIER BISERICESC  

8. - iconostas; - fisuri, desprinderi 

i mici lacune ale 

stratului pictural; 

- semnalmente ale 

unui atac activ de 

insecte xilofage; 

 

În zona inferioară a iconostasului, au 
fost observate fisuri i desprinderi 
punctuale la nivelul stratului pictural. 

Aceste degradări se pot accentua în 
timp, determinând lacune de dimensiuni 
mai mari. 

Au fost observate semnalmente ale unui 

atac xilofag activ (rumegu  proaspăt în 
orificiile de zbor i zonele adiacente).  
Men ionăm că au fost montate sisteme 
de supraveghere (cameră/senzor) pe 
iconostas. Recomandăm regândirea a.  b.  

Figura 6. Iconostas, ansamblu (a), fisuri, desprinderi i lacune în stratului pictural (b). 
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amplasării sistemului de supraveghere 

de la interior, astfel încât să nu vină în 
contact direct cu iconostasul sau cu 

pictura murală. 
1.2. Anexe** 
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

TURNUL CLOPOTNI  

9. - fa ade; - mici lacune în 
tencuială; 

- friabilizarea 

cărămizilor; 
- atac biologic. 

Cauza principală a acestor degradări este 
umiditatea de infiltra ie i de capilaritate. 

Atacul biologic (licheni, pete închise datorate 
prezen ei fungilor filamento i) contribuie de 

asemenea la degradarea mortarelor de 

interven ie i a altor elemente de construc ie. 

 

 
Figura 7. Turnul clopotni ă, latura de nord – atac biologic. 

GARD DE INCINT  

10.   Gardul a fost reparat integral în zona 
monumentului – prezintă o stare de 
conservare bună. 

 

 

1.3. Zona de protec ie/protejat   
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

  ZONA PROTEJAT  

11. - drum de 

acces; 

 Artera principală a comunei, care deserve te atât autoturismele, 
cât i autovehiculele de mare tonaj, trece prin zona protejată a 
monumentului (la cca. 10 m de zidul de nord al bisericii). 

Vibra iile produse de circula ia rutieră se resimt în interiorul 
monumentului. Acest lucru ar putea afecta în timp elementele 

de structură i în consecin ă i pictura murală.  
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ZONA DE PROTEC IE 

12.   Nu au fost sesizate modificări. 
 

 

 

2. Propuneri de m suri în vederea protec iei monumentului: 

Orice interven ie asupra unui bun cultural clasat se face numai pe baza i cu respectarea avizului emis de c tre Ministerul Culturii sau, dup  caz, 
serviciile publice deconcentrate ale acestuia (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001, republicat , privind protejarea monumentelor istorice, art. 23). 

Interven iile asupra monumentelor istorice se realizeaz  numai de persoane fizice sau juridice atestate în acest sens, conform legisla iei în vigoare. 
  

❖ Implementarea unui program de monitorizare a microclimatului bisericii care să includă şi dotarea cu aparatură de înregistrare permanentă a 
parametrilor de micro- şi macroclimat. 

❖ Expertiză privind realizarea unui sistem corespunzător în vederea înlăturării surselor de umiditate care afectează starea de conservare a elementelor 
soclului la exterior i pictura murală din zonele inferioare, la interior. 

❖ Interven ii de conservare – restaurare vizând refacerea aderen ei i coeziunii stratului de culoare de la exterior, de pe absida altarului i a stratului de 
culoare de la interior, din Arcosoliul ce adăposte te mormântul ctitorului.  

❖ Interven ii punctuale la iconostas – la nivelul desprinderilor stratului pictural, precum i luarea măsurilor necesare (biocidare) în ceea ce priveşte 
prezenţa insectelor xilofage. 

❖ Biocidarea periodică a pietrei de mormânt din zona baldachinului. 
❖ Remedierea problemelor la nivelul ferestrelor pentru a împiedica infiltra iile apelor meteorice la interiorul monumentului.  
❖ Proiectarea i refacerea instala iei electrice din biserică potrivit cerinţelor normativelor tehnice de dotare şi siguranţa funcţionării.  
❖ Recomandăm regândirea amplasării sistemului de supraveghere de la interior, astfel încât să nu vină în contact direct cu iconostasul/pictura murală. 
❖ Remedierea problemelor de la nivelul paramentului Turnului Clopotniţă. 
❖ Limitarea vitezei pe artera principală a comunei, pe por iunea din dreptul incintei ansamblului monumental i realizarea unui studiu pentru 

determinarea nivelului vibra ilor la care este supus monumentul datorită circula iei vehiculelor de mare tonaj. 
❖ Instituirea unui program de pază specializată pentru monumentele istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial. 
❖ Între inerea curentă a monumentului, cu consultarea i, după caz, supravegherea restauratorului de specialitate (se referă în special la biserică, 

implicit la componentele artistice). 
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Monument UNESCO - Biserica „Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul Gheorghe” a M n stirii Humor 

 

1. Starea de conservare a monumentului 

În urma observa iilor directe, s-a constatat că starea de conservare a monumentului se prezintă în general bine, atât la exterior, cât i la interior. Există 
i excep ii care se semnalează prin degradările inerente datorate acţiunii combinate a factorilor de degradare (fizici, chimici, biologici şi umani). 

 

1.1. Biserica 

La exterior biserica a beneficiat de-a lungul timpului de interven ii de conservare-restaurare a picturii murale din pridvor, iar la interior în altar, naos, 
gropniţă şi pronaos. 
 
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

EXTERIOR 

1. - acoperi ul 
bisericii; 

- degradări datorate 
agenţilor biodeteriogeni – 

alge verzi, licheni, fungi; 

- degradări datorate 
dezvoltării habitatelor 
păsărilor i liliecilor 
(cuiburi, materii organice 

la nivelul acoperi ului dar 
i al picturii murale); 

- degradări datorate 
îmbătrânirii materialelor i 
ac iunii factorilor fizici. 

În vederea îndepărtării 
păsărilor i liliecilor, s-au 

amplasat sisteme anti-păsări 
cu ultrasunete (mijloace non-

invazive). 

Prezen a algelor verzi i 
lichenilor la nivelul drani ei, 
îndeosebi pe latura de nord, 
este un fenomen comun 

întâlnit datorită men inerii 
umidită ii un timp mai 
îndelungat pe aceste zone 
umbrite. În consecin ă, viteza 
de degradare a lemnului 

(drani ei) este accelerată.  
Figura 1. Acoperi ul bisericii – degradări specifice lemnului. 

2. 

 

- zonele de 

deasupra 

soclului, de jur 

împrejurul 
bisericii; 

- mici desprinderi ale 

stratului suport spre 

marginile lacunelor 

frescei;  

- lacune la nivelul 

straturilor componente ale 

picturii murale. 

Acest tip de degradare este 

unul evolutiv, fapt demonstrat 

i de pierderile de strat suport 
– o parte au fost semnalate şi 
în rapoartele anterioare. 
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Figura 2. Absida de sud a bisericii – desprinderi i lacune la nivelul straturilor 

componente ale picturii murale,. 

3. - fa adele de 
sud, nord i 
absida altarului; 

 

- lacune de culoare până 
nivelul stratului suport; 

- posibile desprinderi i 
pierderea adeziunii 

stratului de culoare; 

- degradări datorate 
factorului uman – incizii, 

zgârieturi etc.. 

Pierderea adeziunii stratului 

de culoare este o degradare 

de tip evolutiv. În prezent 
evolu ia este lentă, vizibilă în 
special pe partea de sud i est 
a bisericii. 

 
Figura 3. Latura de sud a bisericii – lacune de culoare apărute în timp, 

 ca urmare a pierderii adeziunii i coeziunii stratului de culoare. 
4. - pridvor, zona 

inferioară; 
- latura de nord, pe 

soclu şi deasupra 
acestuia, pe 

intonaco;  

- latura de vest, 

soclu; 

- degradări datorate 
agen ilor biologici – 

licheni;  

Prezen a lichenilor persistă pe 
acelea i zone men ionate i în 
rapoartele precedente. 

 

 
Figura 4. Soclu, col ul de nord-vest - licheni în faze diferite de dezvoltare.  
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5. 
- trotuar i 
rigola 

perimetrală;  

- degradări datorate 
agen ilor biologici 
(licheni, vegeta ie, în faze 
diferite de dezvoltare); 

- izolat, pierderea 

aderenţei mortarelor de 
rostuire; 

- se observă în zona sud –
estică a bisericii o 
modificare a planeită ii 
trotuarului i tasarea 
acestuia.  

Degradările au fost 
men ionate i în rapoartele 
precedente. 

Pentru prevenirea extinderii 

vegeta iei (plante superioare) 
pe trotuar este necesar ca 

periodic să se aplice 
tratamente de biocidare/ 

erbicidare. 

 

 
Figura 5. Trotuar perimetral în zona de sud–est a bisericii – tasarea trotuarului (se 

observă foarte bine la îmbinarea cu absida) i pierderea aderen ei mortarelor de 
rostuire. 

INTERIOR 

6. - naos; 

- gropni ă;  
- mici lacune la nivelul 

stratului de culoare, 

datorate uzurii func ionale 
sau unor situa ii 
accidentale. 

- pictura murală este 
restaurată în toate încăperile 
bisericii. 

 

  

ICONOSTAS /MOBILIER BISERICESC 

7. 
- iconostas – cu 

accente pe zonele 

inferioare i 
coronament (icoane i 
sculptură policromă); 
- icoana cu Iisus 

Hristos din dreapta 

iconostasului; 

- lacune mici i 
desprinderi la 

nivelul stratului 

pictural;  

- fisuri 

longitudinale 

vizibile la nivelul 

stratului pictural.  

Aceste degradări au fost 
men ionate i în rapoartele 
precedente. 
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1.2. Anexe** 
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

TURNUL LUI VASILE LUPU 

8. - exterior;  

 

- lacune atât la nivelul 
tencuielii, cât şi în zidărie, 
desprinderi ale tencuielii, 

fisuri;  

- degradări datorate agen ilor 
biologici; 

- degradări datorate ac iunii 
factorilor climaterici externi, la 

nivelul lemnului de la galeria 

exterioară din partea 
superioară (vest); 

Se recomandă interven ii 
de între inere a lemnului 
afectat de factorii externi 

climaterici (ploaie, 

zăpadă, vânt etc.) de la 
galeria exterioară. 
 

 

 

 

 
Figura 6. Turnul lui Vasile Lupu – detaliu zona superioară. 

RUINELE DIN INCINT  

9. - totalitatea 

ruinelor din 

incintă; 

- degradări datorate agen ilor 
biologici: licheni, plante 

superioare (în stadii diferite de 
dezvoltare);  

- pierderea aderenţei 
mortarelor de rostuire, 

friabilizarea şi dislocarea 
pietrelor din structura 

zidurilor, fisuri. 

Majoritatea degradărilor 
sunt evolutive şi au fost 
semnalate şi în rapoartele 
precedente.  

 

 
Figura 7. Ruinele din incinta mănăstirii - degradări specifice pietrei expuse 

factorilor climatici. 
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1.3. Zona de protec ie/protejat   
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

ZONA DE PROTEC IE/PROTEJAT  

10.   Nu au fost identificate modificări.  

 

 

2. Propuneri de m suri în vederea protec iei monumentului: 
 Orice interven ie asupra unui bun cultural clasat se face numai pe baza i cu respectarea avizului emis de c tre Ministerul Culturii sau, 

dup  caz, serviciile publice deconcentrate ale acestuia (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001, republicat , privind protejarea monumentelor istorice, art. 

23). Interven iile asupra monumentelor istorice se realizeaz  numai de persoane fizice sau juridice atestate în acest sens, conform legisla iei în 
vigoare. 

❖ Implementarea unui program de monitorizare a bisericii, care să includă şi dotarea cu aparatură de înregistrare permanentă a parametrilor de micro- şi 
macroclimat. 

❖ Intervenţii de urgenţă punctuale la pictura murală de la exterior, consolidarea stratului suport (unde este cazul) i a stratului de culoare. 

❖ Aplicarea tratamentelor de biocidare, în vederea îndepărtării agenţilor biologici, pe partea nordică şi vestică a bisericii, soclu, trotuarul i rigola 

perimetrală. 
❖ Luarea măsurilor necesare în ceea ce priveşte asigurarea unei bune funcţionalităţi a învelitorii. 
❖ Revizuirea trotuarului şi rigolei din jurul monumentului.  
❖ Remedierea problemelor de la nivelul paramentului i a galeriei exterioare de la Turnul lui Vasile Lupu. 
❖ Se recomandă expertiză de specialitate pentru consolidarea ruinelor din incinta mănăstirii, în vederea punerii lor în valoare. 
❖ Întreţinerea curentă a monumentului, cu consultarea i, după caz, supravegherea restauratorului de specialitate (se referă în special la biserică, implicit 

la componentele artistice). 

❖ Instituirea unui program de pază specializată monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial. 
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Monument UNESCO – Biserica „Buna - Vestire” a M n stirii Moldovi a 

 

1. Starea de conservare a monumentului 

Starea generală de conservare a ansamblului este bună. Există i excep ii, care se semnalează prin degradările inerente datorate acţiunii combinate a 
factorilor de degradare (fizici, chimici, biologici şi umani). Anumite degradări pot pune în pericol starea de conservare a picturii murale originale. 

 

 

1.1. Biserica 

Biserica a beneficiat de interven ii de conservare - restaurare a picturii murale la interior (toate încăperile) i exterior (par ial). Sunt necesare interven ii 
de restaurare a picturii murale pe fa ada de sud, pe turlă, suprafe e pe care nu s-a intervenit în cadrul ultimului proiect de restaurare din 2010 – 2012. Dacă pe 
fa ada de sud, sunt vizibile degradări punctuale, la nivelul turlei degradările sunt evolutive i se manifestă la nivelul picturii originale, prin desprinderi i 
pierderi de fragmente ale stratului suport.  

 
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

EXTERIOR 

1. - învelitoare; - degradări specifice 
materialului lemnos, 

datorate îmbătrânirii 
materialelor i ac iunii 
factorilor fizici, 

chimici i biologici; 

Starea de conservare a 

învelitorii afectează de cele 
mai multe ori starea de 

conservare a întregului 
monument (elemente de 

pictură, zidărie), motiv 
pentru care monitorizarea 

acesteia este imperativă 
pentru salvgardarea tuturor 

elementelor care compun 

ansamblul monumental. 

 

 

a.   

b.  

Figura 1. Învelitoarea bisericii, detalii latura de sud (a) i nord (b) – elemente de drani ă 
putrezite, cu pierderi de material lemnos. 

 



În vigoare din 12.02.2021                               Ed. 3. Rev. 1. pag. 13/50 
 

2. - turlă; - degradări biologice; 
- desprinderi ale 

stratului suport; 

- lacune ale stratului 

suport până la 
suportul de zidărie; 
- friabilizarea unor 

elemente de zidărie 
(cărămizi). 
 

Ca urmare a umidită ii 
persistente i a ac iunii 
factorilor biodeteriogeni se 

poate observa extinderea ca 

i suprafa ă a fenomenului 
de friabilizare a mortarelor 

de repara ie, ducând la 
desprinderi i lacune. 
Algele verzi, briofitele i 
talurile de licheni saxicoli 

epilitici acoperă suprafe e 
întinse, mai ales pe zonele 
umbrite, formând biocruste. 
Aceste degradări au caracter 
evolutiv fiind men ionate i 
în rapoartele precedente. 
Pierderile sunt 

irecuperabile, motiv pentru 

care recomandăm 
restaurarea zonelor afectate 

în cel mai scurt timp 
posibil.  

 

a.  b.

 c.  
Figura 2. Turlă, latura de sud-vest, lacune ale stratului suport cu pierderea unor fragmente de 

frescă (a); latura de nord baza stelată (b), ferestre i contrafor i (c), degradări biologice, 
desprinderi i lacune la nivelul mortarelor de repara ie.  

3. - fa ada de 
nord, soclu 

i banchetă; 

- degradări biologice; 
- clivarea, 

friabilizarea i 
pierderea materialului 

litic i a mortarelor de 
rostuire (izolat); 

 

Pentru evitarea apari iei şi 
extinderii atacului biologic, 

este necesară biocidarea 
periodică a suprafeţelor 
susceptibile şi a zonelor 
învecinate. 
Friabilizarea şi clivarea 
materialului litic se 

datorează în special 
umidităţii crescute şi a altor 
factori antrenaţi de aceasta 
(atac biologic, eflorescenţe 
saline). Alipirea trotuarului 

de zidul bisericii contribuie 

a.  b.  

Figura 3. Fa ada de nord, contrafort absidă naos, soclu: formaţiuni biologice (alge verzi, 

licheni i briofite) - ansamblu (a) şi detaliu (b).  
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la menţinerea acestor factori 
de degradare. 

4. - fa adă de 
nord; 

- fa adă de 
sud;   

- fa adă de 
vest;   

- lacune, fisuri şi 
desprinderi la nivelul 

stratului suport, 

stratului de culoare 

(pierderea adeziunii) 

şi a mortarelor de 
intervenţie anterioară;  

- urme de iroire;  

Aceste degradări 
(punctuale) pun în pericol 
integritatea tencuielilor 

originale contribuind în 
timp la pierderea unor 

fragmente de frescă, în 
special pe zonele accesibile 

de la nivelul solului, a a 
cum se poate observa în 
Figura 4. 

 

 

a.  b.  

Figura 4. Zona de nord a bisericii – fisuri, desprinderi la nivelul stratului suport al picturii 

murale cu pierderea unor fragmente de frescă. Marginile suprafe elor de pictură afectate sunt 
desprinse, lipsa adeziunii suportului făcând posibilă evolu ia acestor tipuri de degradare. 

Imagini comparative iulie 2020 (a), noiembrie 2021 (b). 

5. - pridvor, 

zona 

inferioară; 

- pete închise la 
culoare, pe mortarul 

de la ultima 

interven ie de 
restaurare, datorate 

prezen ei umidită ii 
de capilaritate; 

- eflorescen e saline. 

Aceste pete reprezintă un 
indicator specific prezen ei 
umidităţii de capilaritate. 

Aceea i situa ie se regăseşte 
i în pronaosul bisericii. 

a.  b.  
Figura 5. Exterior, pridvor, pete extinse de umiditate, atât pe perete, cât i pe piatra de 

mormânt.  
INTERIOR 

6. - pronaos, 

peretele de 

nord, zona 

- pete specifice 

prezen ei umidită ii 
(capilaritate); 

Biofilmul verde (datorat 

prezen ei algelor verzi) nu 
este de dată recentă şi nici 
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inferioară; 
- perete sud, 

zona 

inferioară; 
- gropni ă, 
zona 

inferioară, 
inclusiv 

Baldachin. 

- biofilm de culoare 

verde i roz; 

nu se observă o evoluţie 
accentuată, prezentându-se 

pe aceleaşi zone, cu o 
intensitate variabilă, în 
dependenţă de umiditatea 
atmosferică şi nivelul 
pânzei freatice. Pe aceste 

suprafe e au fost observate 

pete de igrasie i un biofilm 
de culoare roz. Degradările 
sunt prezente atât pe 
elementele din piatră, cât şi 
pe mortarele de intervenţie 
(au fost men ionate i în 
rapoartele precedente). 

 

a.  b.  

Figura 6. Pronaos, perete de sud (a), gropni ă, perete de nord, Baldachin (b) - pete de igrasie 

i voal de culoare roz.  

7. - naos, glaful 

u ii; 
- naos, 

perete de 

nord. 

- naos, 

gropni ă i 
pronaos. 

- fisuri; 

- mici desprinderi ale 

stratului suport; 

- lacune (izolat); 

- biofilm de culoare 

verde; 

- ancorarea firelor 

electrice cu ajutorul 

unor cuie bătute direct 
pe suprafe e cu 
pictură murală.  

În zona fisurii din glaful 
u ii (zonă care prezintă i 
desprinderi ale stratului 

suport) se observă o u oară 
modificare a planeită ii. 
În timp, aceste degradări, 
pot rezulta în pierderea 

unor fragmente de pictură.  
Biofilmul de culoare verde 

poate fi observat în zona 
inferioară a zidului, sub 

strane. 

Solu ia aleasă pentru 
fixarea cablurilor electrice 

nu este indicată în cazul 
suprafe elor cu pictură 
murală, aceasta putând 
contribui ulterior la apari ia 
i evolu ia unor degradări 

ale stratului de culoare i 
ale stratului suport. 

 

a.  b.  
Figura 7. Naos, glaful u ii, fisuri la nivelul stratului suport - ansamblu (a), detaliu (b).  
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ICONOSTAS/MOBILIER BISERICESC 

8. - iconostas; - fisuri, desprinderi i 
lacune în stratul 
pictural; 

Iconostasul este restaurat; 

degradările existente se 
manifestă cu precădere, dar 
nu numai, în registrul 

inferior şi au apărut în timp, 
datorită uzurii funcţionale 

şi variaţiilor de microclimat 
(au fost men ionate i în 
rapoartele precedente).   

Figura 8. Iconostas, zona inferioară, desprinderi, lacune la nivelul stratului pictural i 
uzură func ională. 

1.2. Anexe** 
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

ZID DE INCINT  I TURNURI 

9. - zidul de 

incintă i turnul 
de intrare; 

- atac biologic,  

- fisuri, friabilizarea 

cărămizilor (izolat); 
- degradări specifice 
lemnului la nivelul 

acoperi ului din 
drani ă de la ziduri. 

Men ionăm o accentuare a 
degradării învelitorii din drani ă a 
zidurilor mănăstirii (latura de est).  

a.  b.  
Figura 9. Degradări la nivelul învelitorii zidului de incintă,  

latura de est. Vedere din curtea bisericii (a) i din parcare, din fa a por ii (b). 
1.3. Zona de protec ie/protejat   
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

ZONA PROTEJAT  

10. - parcare;  Vibra iile produse de traficul rutier, inclusiv 
autocare mari (indiferent de viteza de 

deplasare), precum i noxele, pot afecta în timp 
complexul monumental.  
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2. Propuneri de m suri în vederea protec iei monumentului: 
 Orice interven ie asupra unui bun cultural clasat se face numai pe baza i cu respectarea avizului emis de c tre Ministerul Culturii sau, dup  
caz, serviciile publice deconcentrate ale acestuia (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001, republicat , privind protejarea monumentelor istorice, art. 23). 

Interven iile asupra monumentelor istorice se realizeaz  numai de persoane fizice sau juridice atestate în acest sens, conform legisla iei în vigoare.  
 

❖ Efectuarea interven iilor de conservare - restaurare la nivelul picturii murale exterioare de la nivelul turlei i latura de sud, vest a bisericii (acolo unde 

este cazul), precum i consolidarea desprinderilor punctuale de pe latura de nord. 

❖ Eliminarea cauzelor care au dus la apari ia i evolu ia degradărilor, din zona inferioară a pronaosului i pridvorului bisericii. Identificarea unei soluţii 
în vederea reducerii umidităţii de capilaritate. 

❖ Biocidarea periodică a suprafe elor afectate de agen i biologici i a zonelor susceptibile acestui gen de degradare, pentru evitarea răspândirii i pe alte 
zone i îndepărtarea ulterioară a degradărilor de natură biologică (interior i exterior). 

❖ Găsirea unei modalită i viabile/adecvate neinvazive pentru cablurile din biserică astfel încât să se evite afectarea picturii murale fizic i estetic. 

❖ Intervenţii punctuale la iconostas, la nivelul desprinderilor stratului pictural. 

❖ Expertiză cu privire la starea de conservare a învelitorii. 
❖ 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 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 cu consultarea i, după caz, sub supravegherea restauratorului de specialitate. 
❖ Instituirea unui program de pază specializată monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial. 
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Monument UNESCO - Ansamblul bisericii „Înălţarea Sfintei Cruci” din P tr u i 
 

1. Starea de conservare a monumentului 

În urma observa iilor directe asupra stării de conservare a ansamblului bisericii „Înălţarea Sfintei Cruci” din Pătrăuţi, s-a constatat o evolu ie a 
anumitor degradărilor la exteriorul i interiorul acestuia, datorate acţiunii combinate a factorilor ambientali i antropici.  

Începând cu data de 09.09.2019 s-a demarat proiectul Restaurare Ansamblul Bisericii Înălțarea Sfintei Cruci sec. XV - XVIII (Biserică și Clopotniță), 
Com. Pătrăuți, Jud. Suceava, proiectant general: S.C. Polarh Design S.R.L., constructor: S.C. Restaco S.R.L.; termenul ini ial de finalizare a fost prelungit. 

 

1.1. Biserica 

La interior, pictura murală este restaurată în toate încăperile.  
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

EXTERIOR 

1. - acoperi ul 
bisericii; 

- degradări datorate 
îmbătrânirii materialelor i 
ac iunii factorilor fizici 
(lipsă elemente învelitoare, 
lacune, fisuri, desprinderi); 

contragerea i gonflarea 
repetată a drani ei au dus în 
timp la extragerea 

elementelor metalice 

(cuielor) i corodarea 
acestora; 

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

xilofage; 

- orificii realizate de păsări; 

Se continuă lucrările începute în 
cadrul proiectului aflat în derulare. 
Pentru prevenirea construirii 

habitatelor specifice păsărilor i 
liliecilor în zona acoperi ului i 
îndepărtării lor, se recomandă 
amplasarea unor sisteme cu 

ultrasunete i senzori de mi care. 
 

 

 
Figura 1. Imagine de ansamblu - interven ii de restaurare la nivelul 

acoperi ului. 
2. - faţade (sud i 

nord) zona 

superioară i 
deasupra 

soclului; 

- baza turlei 

(nord); 

- pete de umiditate (mai 

vechi), apărute ca urmare a 

infiltraţiilor prin acoperi . 
Degradarea se manifestă în 
exterior, pe acelea i zone 
men ionate i în rapoartele 
precedente. 

Problemele semnalate vor fi 

solu ionate în cadrul proiectului 
men ionat mai sus. 
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 - atac biologic (licheni) pe 

tencuiala exterioară. 
3. - plăci ceramice 

decorative de la 

turlă şi abside; 

- pierderea adeziunii 

mortarelor de rostuire i 
posibile desprinderi la 

nivelul plăcilor de ceramică; 
- lacune în smal ul plăcilor 
ceramice; 

Degradările men ionate se 
manifestă izolat, fiind amintite i în 
rapoartele precedente. 

  

4. - deasupra 

soclului de jur 

împrejurul 
bisericii; 

- lacune în tencuiala care 
acoperă biserica (aceste 
degradări, superficiale sau 
până la zidărie au caracter 
evolutiv);  

 

 

 

 

Degradările semnalate vor fi 

solu ionate în cadrul proiectului de 
restaurare în derulare. 
 

 

 
Figura 2. Latura de sud a bisericii – trotuar perimetral i rigole, în timpul 

interven iilor de restaurare specific. 

5. - soclu, de jur 

împrejurul 
bisericii; 

- pierderea aderenţei 
mortarului de rostuire i 
friabilizarea pietrelor de la 

soclul bisericii se manifestă 
cu precădere pe latura 

nordică.  

6. 
- trotuar i 
rigola 

perimetrală; 

- atac biologic; 

- pierderea adeziunii 

mortarului de legătură i 
dislocări ale pietrelor din 
componen a trotuarului; 
- insuficienta înclinare a 
pantei rigolei perimetrale; 
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INTERIOR 

7. 
 - în toate 
încăperile zona 
inferioară; 

- atac biologic în 
stadiu incipient: 

biopigmenta ie roz i 

fungi filamento i de 

culoare albă (altar); 

Pictura murală este restaurată în toate 
încăperile. 
S-a redus ca intensitate biopigmenta ia roz 

de la nivelul inferior al pere ilor, însă 
umiditatea persistă pe anumite zone. 

Condi iile de antier (datorită lucrărilor 
care sunt în derulare), umiditatea ridicată 
din interiorul bisericii (din perioada rece) 

i ventila ia insuficientă a aerului din 
incintă pot favoriza între inerea i 
dezvoltarea atacului biologic. De aceea, 

este necesară aerisirea frecventă/periodică 
i păstrarea unui microclimat optim stabil 

la interiorul bisericii. 

 
Figura 3. Naos, absida de nord, zona inferioară a pere ilor – atac biologic 

(biopigmenta ie roz). 

8. 
- altar, zona 

inferioară;  
- eflorescen e  
saline; 

- atac biologic în 
stadiu incipient; 

În zona inferioară a absidei altarului, s-au 

observat voaluri albicioase pe anumite 

zone cu pictură murală.  
Acest tip de degradare a fost men ionat i 
în rapoartele anterioare. 

 

 

9. 
- toate 

încăperile 
bisericii; 

- instalaţia electrică 
veche era într-o stare 

precară; 

Problemele semnalate vor fi solu ionate în 
cadrul proiectului men ionat mai sus. 

 

 
 

10. 
- pardoseala 

bisericii; 

- pardoseala din lemn a fost 

îndepărtată;  
În cadrul proiectului aflat în 
desfă urare s-a realizat o nouă 
pardoseală din cărămidă la 
interiorul monumentului. 

 

 

 
Figura 4. Naos, imagine de ansamblu cu pardoseala din cărămidă. 
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ICONOSTAS / MOBILIER BISERICESC 

11. - iconostas;  Pe parcursul lucrărilor efectuate la 
interiorul bisericii, la nivelul 

pardoselii, iconostasul a fost 

demontat i scos din biserică. 

 
Figura 5. Altar, imagine de ansamblu. 

 

1.2. Anexe** 
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

CLOPOTNI A 

12. - exterior i 
interior; 

- degradări datorate 
procesului inerent de 

îmbătrânire a lemnului, 
combinat cu activitatea 

agen ilor biologici; 

Lucrările prevăzute în proiect la 
nivelul Clopotni ei sunt în 
desfă urare.  
Pentru prevenirea construirii 

habitatelor specifice păsărilor i 
liliecilor în zona acoperi ului i 
îndepărtării lor, se recomandă 
amplasarea unor sisteme cu 

ultrasunete i senzori de mi care. 
 

 

13. - treptele de 

intrare;  

 Proiect de restaurare în derulare. 

Figura 6. Clopotni a – 

în timpul interven iilor 
de restaurare specifice. 
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ZID DE INCINT  

14. -  toate laturile; - atac biologic (muşchi, licheni); 
- crăpături, fisuri superficiale i 
profunde, dislocări i pe alocuri, 
pierderea adeziunii mortarelor 

de rostuire i lacune. 

Degradările semnalate vor 

fi solu ionate în cadrul 
proiectului de restaurare în 
derulare. 

 
Figura 7. Zidul de incintă, latura de vest – fisuri, crăpături, degradări 

biologice 

 

INCINTA MONUMENTULUI 

15. - incintă  Pentru prevenirea ac iunilor de vandalizare a 
monumentului (comportament men ionat în rapoartele 
precedente, petrecut în trecut în zona ansamblului 

monumentului), recomandăm instituirea unui program 

de pază specializată pentru monumentele istorice 
înscrise în Lista Patrimoniului Mondial. 
 

 

 

 

1.2. Zona de protec ie/protejat   
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

ZONA DE PROTEC IE/PROTEJAT  

16.   În prezent nu au fost identificate 
modificări. 
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2 Propuneri de m suri în vederea protec iei monumentului: 
 Orice interven ie asupra unui bun cultural clasat se face numai pe baza i cu respectarea avizului emis de c tre Ministerul Culturii sau, 

dup  caz, serviciile publice deconcentrate ale acestuia (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001, republicat , privind protejarea monumentelor istorice, art. 
23). Interven iile asupra monumentelor istorice se realizeaz  numai de persoane fizice sau juridice atestate în acest sens, conform legisla iei în 
vigoare. 

❖ Biocidarea suprafe elor murale de la interiorul bisericii, din zona inferioară afectate de atacul biologic i aerisirea frecventă/periodică a bisericii. 
❖ Restaurarea iconostasului. 

❖ Proiectarea şi refacerea instalaţiei electrice din biserică potrivit cerinţelor normativelor tehnice de dotare şi siguranţa funcţionării. 
❖ Instituirea unui program de pază specializată monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial. O soluţie viabilă este ca Ministerul 

Culturii i Identită ii Na ionale să ini ieze un proiect de hotărâre de guvern pentru modificarea H.G. nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei și 
protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi cu nominalizarea obiectivului Biserica Monument UNESCO din Pătrău i în 
Lista obiectivelor la care se asigură paza şi protecţia cu efective de jandarmi. 

❖ Implementarea unui program de monitorizare a bisericii (dotarea cu aparatură de înregistrare permanentă a parametrilor de micro- şi macroclimat). 
❖ Întreţinerea curentă a monumentului, cu consultarea i, după caz, cu supravegherea restauratorului de specialitate.  
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Monument UNESCO – Biserica „Sfântul Nicolae” a Mănăstirii Probota 

 

1. Starea de conservare a monumentului 

Starea generală de conservare a ansamblului este bună, cu excep ia unor probleme punctuale. Aten ionăm asupra faptului că una dintre cauzele 

probabile ale problemelor existente la nivelul stratului de culoare din gropni ă, peretele de sud, s-ar datora nivelului foarte ridicat al umidită ii din zid 
(datorită infiltra iilor apelor meteorice) i varia iilor mari de microclimat. 

Mănăstirea Probota, prin Maica Stare ă Stavrofora Marina urcanu, a semnat în luna octombrie 2017 un contract de finan are (din fonduri europene): 
Restaurarea patrimoniului cultural la Mănăstirea Probota, județul Suceava (documenta ia proiectului, http://www.manastireaprobota.ro/dali.html). Proiectul 

s-a încheiat în septembrie 2020 i a cuprins mai multe categorii de lucrări (men ionate în rapoartele anterioare). 
 

1.1. Biserica 

Problemele men ionate în rapoartele precedente, legate de sistemul de colectare i evacuare al apelor pluviale, banchete, trotuar, au fost solu ionate în 
cadrul proiectului desfă urat. Aspectul întregului ansamblu monumental a avut de câ tigat în urma lucrărilor care s-au derulat timp de aproximativ 3 ani.  

Pictura murală este restaurată în toate încăperile bisericii i se află într-o stare de conservare bună, cu unele excep ii (în gropniţă).  
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

EXTERIOR 

1. - ansamblu 

incintă; 
 Întreg ansamblul monumental a 

beneficiat de interven ii în cadrul 
proiectului indicat mai sus. Aici 

men ionăm învelitoarea bisericii 
care are o importan ă foarte mare în 
protejarea atât a picturilor murale, 

cât i a elementelor de zidărie în 
general. Motiv pentru care starea de 

conservare a acesteia e mereu 

monitorizată cu aten ie. 
  

Figura 1. Ansamblu după finalizarea interven iilor. 
2. - toate 

fa adele; 
- degradări de natură 
biologică; 
- desprinderi i 
lacune la nivelul 

mortarului de la 

ultima interven ie. 

Trebuie să men ionăm că nu s-a 

intervenit la nivelul suprafe elor 
murale, astfel încât pe unele zone 
sunt necesare interven ii punctuale 
de consolidare a stratului suport, 

chiar dacă degradările existente nu 

 

http://www.manastireaprobota.ro/dali.html
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- fisuri şi desprinderi 
la nivelul stratului 

suport; 

- pierderea coeziunii 

i adeziunii stratului 
de culoare, 

manifestată izolat, în 
special pe 

suprafe ele acoperite 

cu văruială. 

au evoluat vizibil.  

Probleme mai accentuate la nivelul 

stratului suport, sunt prezente în 
zona ancadramentului Pisaniei şi 
pe ancadramentele ferestrelor, cu 

precădere pe elementele din piatră 
şi la limita dintre pontate (acestea 
nefiind totu i numeroase). 
 

a.  b.  

Figura 2. Latura de nord-vest a bisericii – pete cauzate de oxizii de fier rezulta i în 
urma oxidării tochi ei de metal (a); absida altarului, latura de nord - fisuri la nivelul 

tencuielilor originale (b). 

INTERIOR 

4. - naos, latura 

de nord i de 
sud, 

draperie; 

 

- biofilm de culoare 

roz; 

- eflorescenţe saline; 

- urme ale unor 

infiltra ii i posibile 
desprinderi ale 

stratului suport spre 

marginea frescei, pe 

zonele afectate de 

umiditatea de 

infiltra ie; 

- lacune la nivelul 

stratului de culoare. 

Pentru moment nu au fost sesizate 

modificări legate de suprafa a sau 
intensitatea atacului biologic. 

Voalul de culoare roz poate fi 

observat în special pe zonele 
inferioare (draperie, zona inferioară 
a registrului Sfinţilor în picioare), 

cu precădere în lacunele stratului 

suport (intonaco).  

  
Figura 3. Interior, naos, perete de nord lângă iconostas.  

Biofilm de culoare roz cauzat de activitatea metabolică a fungilor filamento i.   
5. - gropni ă, 

perete de 

sud i de 
vest; 

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

de culoare; 

- nivel crescut al 

umidită ii în ziduri. 

Acest tip de degradare este 

evolutiv, motiv pentru care până la 
remedierea situa iei, este 

important s  se evite contactul cu 

suprafe ele afectate.  
Astfel, pe zone unde exista o 

 



În vigoare din 12.02.2021                               Ed. 3. Rev. 1. pag. 26/50 
 

pierdere accentuată a adeziunii 
stratului de culoare, fragmentele 

men inându-se în mare parte prin 
autoportan ă, la momentul de fa ă 
nu se mai observă foarte multe 
exfolieri, suprafa a fiind afectată de 

apari ia unor zone lacunare mai 
extinse. 

a.  b.  

c.  d.  

Figura 4. Interior, gropni ă, perete de sud (a), pierderea adeziunii i coeziunii 
stratului de culoare, detaliu (b), eflorescen e saline, ansamblu (c) i detaliu (d).  

6. - gropni ă, 
registrul 

draperiei i 
zonele 

inferioare 

ale 

registrului 

Sfinților în 
picioare; 

 

- degradări biologice 

– biopigmenta ie 
roz; 

- urme de iroire; 
- izolat, desprinderi 

i fisuri. 

În timpul lucrărilor de restaurare de 
la pardoseala bisericii s-a observat 

o extindere a suprafeţelor afectate 
de atacul biologic şi o uşoară 
intensificare a pigmentaţiei roz. În 
momentul de fa ă, biopigmenta ia 
de culoare roz este în continuare 
vizibilă pe suprafe e extinse, însă 
nu s-a sesizat miros de mucegai i 
nici o accentuare a acestui fenomen 

(fapt explicabil, având în vedere 
func ionarea sistemului de încălzire 
în această perioadă a anului). 

a.  b.  
Figura 5. Interior, gropni ă, perete de nor i vest (a). Degradări de natură biologică, 

voal de culoare roz, detaliu (b)  
 

7. - pronaos; - lacune la nivelul 

stratului de culoare; 

- pierderea aderen ei 

De i nu a fost sesizată o evolu ie a 
fenomenului de pierdere a aderen ei 
stratului suport sau a zonelor cu 

 



În vigoare din 12.02.2021                               Ed. 3. Rev. 1. pag. 27/50 
 

1.2. Anexe** 
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

CLISIARNI A 

10.   A beneficiat de interven ii în 
cadrul proiectului finalizat în 
septembrie 2020.  

 

stratului suport 

(izolat, perete sud i 
est); 

- atac biologic la 

nivelul draperiei i 
izolat pe următorul 
registru; 

- friabilizarea 

cărămizilor; 

lacune ale stratului suport, se 

recomandă evitarea contactului cu 

zonele afectate.  

Prezen a voalului roz a devenit mai 
vizibilă pe elementele din piatră.  

8. - pridvor, 

perete de 

vest, sud i 
de est; 

- igrasie; urme ale 

unor vechi infiltra ii 
(sub ferestre); 

- fisuri vechi în 
mortarul de 

interven ie; 

- mici lacune în 
stratul de culoare (nu 

sunt de dată 
recentă); 

Degradările au fost men ionate i în 
rapoartele precedente. Momentan 

nu au fost sesizate modificări ale 
stării de conservare a picturii 
murale sau ale altor elemente din 

acest perimetru. 

 

 

 

ICONOSTAS/MOBILIER BISERICESC 

9. Iconostas – 

registrul 

împărătesc. 

- desprinderi, i 
lacune ale stratului 

pictural; 

- fragilizarea 

lemnului în urma 
atacului insectelor 

xilofage; 

Se observă o evolu ie a 
desprinderilor i pierderilor de strat 
pictural pe mai multe suprafe e.  
 

a.  b.  
Figura 6. Iconostas - desprinderi i lacune în stratul pictural 2019 (a), 2021 (b) 
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ZID DE INCINT  I TURNURI 

11. - turnul de 

intrare, fa ada 
de est, pictura 

murală, 
fragmentul de 

deasupra 

intrării;  
 

- pierderea 

aderen ei stratului 
suport al frescei; 

- lacune profunde, 

fisuri, desprinderi;  
 

Aceste degradări sunt evolutive, 
iar modificările apărute au putut 
fi observate în timp, pe 
parcursul vizitelor de 

monitorizare. Men ionăm că 
proiectul de restaurare a 

ansamblului mănăstiresc, nu a 
vizat i pictură murală de la 
turnul de intrare. 

a.  b.  

Figura 7. Turnul de intrare (a), fragment cu pictură murală, detaliu (b). 
12. - zid de incintă;  Zidul de incintă a beneficiat de 

interven ii în cadrul proiectului 
finalizat în septembrie 2020. 

 

 

RUINE 

13. - toate ruinele 

din incintă; 
 - friabilizarea 

mortarelor de 

rostuire; 

Toate ruinele au beneficiat de 

interven ii în cadrul proiectului 
de restaurare finalizat în toamna 
anului 2020. 

S-a observat fenomenul de 

friabilizare a mortarelor de 

rostuire, în principal pe 
suprafe ele plane superioare, ca 
urmare a expunerii la factorii de 

mediu exterior.  
Figura 8. Ruinele din incintă – friabilizarea mortarelor de rostuire. 

14 - clădirea vechii 
stăre ii. 

- umiditate de 

infiltra ie; 
- eflorescen e 
saline; 

- friabilizarea 

materialului litic. 

Degradările sunt prezente în 
ambele spa ii aflate sub nivelul 
de călcare. Prezen a umidită ii 
de infiltra ie i varia iile de 
microclimat duc la apari ia 
eflorescen elor i, ulterior a 
degradărilor la nivelul pietrei 
sau cărămizilor din structura 
clădirilor respective.   

a.  b.  
Figura 9. Clădirea Stăreției, interior, beci. Zone extinse afectate de umiditate de 

infiltra ie/capilaritate (a), portal intrare (b), detaliu cu eflorescen e saline i friabilizarea 
materialului litic.  
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1.3. Zona de protec ie/protejat   
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

ZONA DE PROTEC IE/PROTEJAT  

15.   Nu au fost identificate modificări.  

 

 

2. Propuneri de m suri în vederea protec iei monumentului: 
Orice interven ie asupra unui bun cultural clasat se face numai pe baza i cu respectarea avizului emis de c tre Ministerul Culturii sau, dup  caz, 
serviciile publice deconcentrate ale acestuia (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, art. 23). Interven iile asupra 
monumentelor istorice se realizeaz  numai de persoane fizice sau juridice atestate în acest sens, conform legisla iei în vigoare.  

❖ Intervenţii de conservare-restaurare în regim de urgenţă, privind consolidarea stratului de culoare din gropniţă (din zonele afectate) i punctual de la 

exterior (fa ada de sud). 
❖ Consolidarea locală a stratului suport desprins, din pronaos, gropniţă, naos (turlă, zona ferestrelor) i de la exteriorul bisericii, în zonele care reclamă 

acest gen de interven ie. 

❖ Intervenţii de urgenţă în vederea stopării şi eliminării atacului biologic de la interiorul şi exteriorul bisericii. 
❖ Menţinerea în funcţiune a dezumidificatoarelor în interiorul bisericii (atât timp cât este necesar), în vederea scăderii umidităţii ambientale. 
❖ Interven ii de consolidare a stratului pictural la piesele de iconostas (pe zonele afectate) i tratamente de biocidare. 

❖ Interven ii de urgen ă pe fa ada de est a turnului de poartă, în vederea refacerii aderen ei stratului suport la zidărie (punctual). 
❖ Implementarea unui program de monitorizare 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, cu consultarea i, după caz, sub supravegherea restauratorului de specialitate (exemplu - îndepărtarea pânzelor de 

păianjeni trebuie realizată sub coordonarea sau cu consultarea speciali tilor, pentru prevenirea eventualelor daune).  
 

 

  



În vigoare din 12.02.2021                               Ed. 3. Rev. 1. pag. 30/50 
 

Monument UNESCO - Biserica „Sfântul Gheorghe” a M n stirii „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava 

 

 

3. Starea de conservare a monumentului 

În urma observa iilor directe a stării de conservare a monumentului, la exteriorul i interiorul bisericii, s-au constatat diverse tipuri de degradări, 
apărute în urma acţiunii combinate a factorilor fizici, chimici, biologici şi umani. Problemele existente sunt punctuale, unele necesitând o implicare 
interdisciplinară, astfel încât înlăturarea efectelor să fie înso ită i de înlăturarea cauzelor. 

 

3.1. Biserica 

La interior biserica a beneficiat în perioada 1999 – 2007, de interven ii de conservare–restaurare a picturii murale în altar, naos (mai pu in zona 

baldachinului), pronaos i pridvor. 
 

NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

EXTERIOR 

1. - acoperi ; - lipsuri izolate i 
deteriorări ale plăcilor 
ceramice; 

- degradări specifice 
lemnului; 

- la nivelul stre inii atac 
biologic, modificări 
cromatice, urme ale unor 

infiltra ii; 
- degradări datorate 
dezvoltării habitatelor 
păsărilor (cuiburi, 

reziduuri biologice pe 

suprafa a murală, 
contrafor i, soclu). 
 

Aceste tipuri de degradări au 
caracter evolutiv. Această 
evolu ie se poate observa în 
zona corni ei (nord) unde 
infiltra iile repetate au 
determinat apari ia unei 
lacune până la zidărie. 

S-a observat cre terea 
numărului de păsări 
(porumbei) i înmul irea 
zonelor afectate de reziduuri 

biologice (zone cu pictură 
murală, contrafor i, soclu,). 
Recomandăm a nu se hrăni 
porumbeii în curtea 
mănăstirii, pentru a descuraja 
sta ionarea lor în jurul 
bisericii. 

În vederea îndepărtării 
păsărilor, se impune 

amplasarea unor sisteme anti-

a.   

b.  



În vigoare din 12.02.2021                               Ed. 3. Rev. 1. pag. 31/50 
 

păsări cu ultrasunete i 
senzori de mi care. Această 
solu ie trebuie să nu 
pericliteze pictura murală sau 
aspectul monumentului în 
ansamblul lui. c.  

Figura 1. Exteriorul bisericii, latura de nord (a, c), est (b) - degradări datorate 
habitatelor păsărilor, dejec ii pe suprafa a murală (b) i soclu (c). 

2. - toate laturile 

faţadelor; 
- urme vechi i noi ale 
infiltra iilor (scursuri, 
pete, pierderea aderen ei 
i coeziunii tencuielilor); 

- atac biologic (licheni, 

alge verzi, briofite) pe 

zonele cu infiltra ii; 
 

Nu s-au înregistrat zone noi 
supuse infiltra iilor. Cele mai 

afectate zone sunt cele de pe 

contrafor i i baza ocni elor, 
în special pe latura de nord i 
est, dar urme specifice 

umidită ii de infiltra ie sunt 
vizibile i pe sud i vest. 
Aceste degradări au caracter 
evolutiv (pe anumite zone se 

poate observa o accelerare a 

procesului de degradare). 

  
Figura 2. Contrafort, latura de nord a bisericii – efecte ale infiltra iilor (apărute 

în timp). 
3. - toate fa adele 

bisericii; 

- absida de 

nord, imitaţia 

de asize; 

- lacune la nivelul stratului suport i de 
culoare; 

- degradări datorate factorului uman - 

incizii, lovituri, zgârieturi etc.; 
- pierderea aderen ei stratului de 
culoare, asociat cu fenomenul de 

pulverulenţă;  

Degradări 
men ionate i în 
rapoartele 

precedente, fără 
o evolu ie 
vizibilă cu ochiul 

liber. 

 

4. - fa ada de nord 
i sud;  

- pronaos, 

perete nord; 

- fisura de la nivelul 

zidăriei, evidentă la 
exteriorul bisericii pe 

latura de nord (sub i 
deasupra ferestrei), are 

coresponden ă la interior, 

Existen a fisurii de pe latura 
de nord (vizibil mai 

pronun ată fa ă de cea de pe 
sud) a fost men ionată i în 
rapoartele precedente. 

Martorii de observa ie 
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în pronaos perete nord (de 
jos până în arcul de 
deasupra ferestrei). 

- există i o fisură pe 
latura de sud (la exterior), 

dar aceasta nu este atât de 
pronun ată ca cea de pe 
nord. 

(monta i în zonele fără pictură 
murală), ajută la verificarea 
periodică i identificarea din 
timp a evolu iei fisurii.  
Fisurarea i pierderea unui 
fragment din martorul de 

sticlă indică o posibilă 
mi care/deplasare în zona 
men ionată. Acest proces se 

poate datora unor trepida ii 
din apropierea monumentului. 

La interior este vizibilă 
modificarea planeită ii picturii 
murale i în jurul fisurii se 
sesizează desprinderi la 
nivelul frescei. 

a.  b.  

Figura 3. Detalii cu fisura de pe peretele de nord al bisericii, exterior (a) i 

interior (b). 

5. - zone cu 

tencuială 
anterioară 

- prezen a 
cablurilor 

ancorate (cu 

elemente 

metalice i de 
plastic) pe 

tencuiala de 

interven ie 
anterioară 
(pentru diverse 

scopuri/servicii). 

Men ionăm prezen a unor cabluri pe 
pere ii exteriori (situa ie prezentată i 
în raportul anterior).  
Chiar dacă aceste cabluri sunt 
momentan amplasate pe zone fără 
pictură murală, recomandăm folosirea 
unei solu ii neinvazive, pusă la 
dispozi ie de operatorul de servicii, 

pentru a nu afecta în mod direct/fizic 
pictura murală sau aspectul 

monumentului în ansamblu. Figura 4. Detalii cu cabluri ancorate pe tencuiala de repara ie anterioară. 
6. - soclu i 

contrafor i (de 
jur împrejurul 
bisericii); 

- ancadrament 

u ă; 

- pierderea 

aderen ei 
tencuielilor a 

mortarelor de 

rostuire i izolat 
dislocări ale 

Umiditatea persistentă (fie din 
capilaritate, fie din infiltra ii), lipsa unui 
sistem de drenaj corespunzător, asociată 
cu fenomenul de îngheţ/dezgheţ din 
sezonului rece şi existenţa sărurilor în 
suport, contribuie la între inerea acestor 
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 pietrelor din 

zidărie, fisuri;  
- atac biologic 

(accentuat pe 

nord); 

- friabilizarea i 
clivarea pietrei; 

 

degradări. 

 
Figura 5. Soclu, contrafort sud-vest – atac biologic, friabilizarea i clivarea 

pietrei. 

7. 
- trotuar i 
rigola 

perimetrală; 

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

- pierderea mortarelor de 

legătură, fisuri i dislocări 
ale dalelor de piatră. 
- modificări ale 
planeită ii; 
 

 

Atacul biologic are un 

caracter evolutiv. 

Men ionăm existen a unor 
fisuri în trotuar pe latura de 
sud i nord (în zona fisurii de 
pe fa ada nordică, sub 
fereastră - situa ie men ionată 
i în rapoartele anterioare).  

Se poate observa de asemenea 

o tasare a trotuarului pe zona 

de nord a bisericii cu 

modificări ale planeită ii 
acestuia, dar i a rigolei pe 
anumite zone. Acela i tip de 
degradare se poate observa i 
pe latura de sud. 

Posibil ca aceste fisuri din 

trotuar, modificarea planeită ii 
acestuia i fisura de pe 

peretele de nord a bisericii să 
se datoreze unor mi cări 
telurice în zonă (trepida ii, 
tasări inegale ale terenului).  

a.  

b.  

Figura 6. Detalii cu fisura de pe trotuarul perimetral nord (a) i modifcarea 
planeită ii trotuarului în zona de nord (b). 
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INTERIOR 

8. 

 

- naos, amvon 

şi zona 
baldachinului; 

- depuneri aderente şi neaderente de fum, 

praf, pânze de păianjeni;  
- lacune şi fisuri ale stratului suport şi ale 
stratului de culoare; 

- posibile desprinderi ale stratului suport;  

- pierderea aderen ei i coeziunii stratului 
de culoare; 

- eflorescenţe saline;  
- atac biologic; 

Zona necesită 
interven ii de 
conservare-

restaurare a 

picturii 

murale.  

 
Figura 7. Zona superioară din apropierea baldachinului - necesită interven ii de 

conservare-restaurare. 

9. - pronaos i 
pridvor, în 
special în 
registrul 

Sfinţilor în 
picioare; 

- pierderea adeziunii i 
coeziunii stratului de 

culoare; 

 - lacune de culoare; 

Degradare de tip evolutiv, 

men ionată i în rapoartele 
precedente. 

 
Figura 8. Pridvor, perete vest - exfolieri la nivelul stratului de culoare.  

10. 

 

- pridvor, 

pronaos şi 
naos (absida 

de sud, în zona 
uşii); 

- degradarea mortarelor de 

interven ie anterioară; 
- pierderea adeziunii şi 
coeziunii mortarului de 

interven ie anterioară i a 
pietrei, respectiv a 

cărămizii din zidărie; 

Aceste degradări au evoluat în 
anumite zone, (pridvor, 

pronaos i zona u ii din naos). 
Acest fapt, poate conduce în 
timp la desprinderea stratului 

suport al picturii murale, atât 
datorită varia iilor de 
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microclimat, a umidită ii de 
capilaritate dar i ac iunii 
distructive a factorului uman. 

În ceea ce prive te umiditatea 
de capilaritate, este nevoie de 

o solu ie func ională, din 
partea speciali tilor aviza i, 
pentru scăderea/ eliminarea 
acesteia (dren, rigole, zone de 

captare a apelor pluviale). 
 

Figura 9. Pronaos, perete vest – degradarea mortarelor de interven ie anterioară. 
11. - în apropierea 

stranelor, în 
zonele uşor 
accesibile din 

toate 

încăperile 
bisericii 

(registrele 

inferioare); 

- lacune ale stratului 

suport, ale stratului de 

culoare şi la nivelul 
prezentărilor estetice de la 
ultima restaurare; 

- desprinderi ale stratului 

suport, soldate pe alocuri 

cu pierderea unor mici 

fragmente de frescă, 
datorate i factorului 
antropic (scobirea 

lacunelor până la zidărie); 

Localizarea stranelor în 
imediata apropiere a pere ilor 
contribuie la degradarea 

zonelor aferente. 

Se recomandă îndepărtarea 
acestora de perete la o distan ă 
de circa 10 - 15cm pentru 

protejarea picturii. 

 

  
Figura 10. Latura de nord a pronaosului - degradarea picturii murale din 

apropierea stranelor, realizată prin tergere, frecare, desprindere, agă are, scobire, 

etc. 

12. - pridvor, 

pronaos, naos; 

- degradări datorate 
factorului uman: de la 

simple zgârieturi, la 
inscrip ionarea numelor 
prin incizie i scriere cu 
pixul/ marker-ul, 

deteriorări ale 
intervenţiilor de la ultima 
restaurare (prin tergere, 
frecare, amprente, 

desprindere, scobire până 
la nivelul zidăriei); 

Multe din aceste degradări au 
fost men ionate i în 
rapoartele precedente, dar 

există i inscrip ii noi. 
 

Din păcate degradările 
datorate factorului uman, 

realizate voit sau 

neinten ionat, se înmul esc 
vizibil pe mortarul de 

interven ie anterioară din 
pridvor i au început să apară 
i pe zona pictată. 

 
Figura 11. Pridvor, col ul de nord-est - degradări datorate factorului uman. 
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13. - toate 

încăperile, zone 
superioare; 

- re ele de pânze de 
păianjen, pe zonele 
restaurate; 

Îndepărtarea acestora trebuie 
realizată sub coordonarea sau 
cu consultarea speciali tilor, 
pentru prevenirea eventualelor 

daune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICONOSTAS /MOBILIER BISERICESC 

14. - iconostas; - depuneri de praf, fum, 

gudroane şi alte substanţe 

poluante,  

- ancrasări ale verni-
urilor,  

- lacune, abraziuni, fisuri 

atât la nivelul stratului 
pictural cât i al 
policromiei; 

- slăbirea coeziunii între 
materiale la toate 

nivelurile stratului 

pictural; 

- fragilizarea şi slăbirea 
structurii suportului din 

lemn determinat îndeosebi 
de atacul insectelor 

xilofage. 

Starea de conservare a 

iconostasului recomandă 
urgente intervenţii de 
conservare – restaurare. 

Rezistenţa mecanică a 
structurii lemnului se 

diminuează datorită atacului 
insectelor xilofage (cu 

precădere în zona registrului 
împărătesc şi a elementelor de 
sculptură policromă). Se pot 
observa urme ale atacului 

insectelor xilofage i în zona 
registrelor superioare.  

 

 

   
Figura 12. Iconostas – degradări specifice stratului pictural al icoanelor  i al 

sculpturii policrome. 
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15. 
- Racla în care 
se păstrează 
sfintele moa te; 

- degradări specifice 
picturii pe lemn la nivelul 

capacului (depuneri de 

praf, fum, ancrasări ale 
verniului, lacune, 

abraziuni, fisuri, slăbirea 
coeziunii între materialele 

stratului pictural); 

- degradări specifice la 
nivelul păr ilor metalice; 
 

Pentru punerea în valoare a 
patrimoniului aferent 

monumentului, inând cont de 
valoarea istorică i artistică a 
raclei, aceasta necesită 
interven ii de conservare-

restaurare în cadrul unui 
proiect de restaurare avizat.  

 

 
Figura 13. Fragment pictat din racla în care se păstrează sfintele moa te. 

1.2. Anexe** 
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

CURTEA INTERIOAR   
16.  Paraclis 

Anastasie 

Crimca 

- degradări specifice 
componentelor artistice din 

piatră; 
- degradări specifice picturii 
murale (fa ada de vest): 
depuneri aderente şi 
neaderente (de natură fizică i 
biologică), lacune şi fisuri ale 
stratului suport şi ale stratului 
de culoare, posibile 

desprinderi ale stratului 

suport i ale stratului de 

culoare. 

Pentru valorificarea 

ansamblului monumentului 

istoric este necesară 
introducerea Paraclisului 

Anastasie Crimca într-un 

proces de conservare - 

restaurare avizat. 

 
Figura 14. Paraclisul Anastasie Crimca. 

ZID DE INCINT  

17. - laturile de 

nord i 
vest. 

- fisuri, desprinderi i lacune la nivelul 
mortarului de rostuire în special în zona 
îmbinărilor;  
- friabilizarea i clivarea pietrei;  
- atac biologic pe traseul zonelor supuse 

infiltra iilor. 

Degradările au 
fost 

men ionate i 
în rapoartele 
anterioare. 
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1.3 Zona de protec ie/protejat   
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

ZONA DE PROTEC IE 

18. - în apropierea 
clădirii sediului 
Arhiepiscopiei 

 Se realizează lucrări de amenajare i 
construc ie.  

 

 

2. Propuneri de m suri în vederea protec iei monumentului: 
Orice interven ie asupra unui bun cultural clasat se face numai pe baza si cu respectarea avizului emis de c tre Ministerul Culturii sau serviciile 

publice deconcentrate ale acestuia (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, art. 23). Interven iile asupra 
monumentelor istorice se realizeaz  numai de persoane fizice sau juridice atestate în acest sens, conform legisla iei în vigoare. 
 

❖ Intervenţii de urgenţă la pictura murală de la interior (pridvor şi pronaos, registrele inferioare), în zonele cu exfolieri, în vederea refacerii aderenţei 
stratului de culoare i consolidarea punctuală a desprinderilor stratului suport, în zonele unde această intervenţie este necesară. 

❖ Finalizarea interven iilor de conservare-restaurare a picturii murale din naos, zona baldachinului şi amvonului. 
❖ Identificarea unei soluţii în vederea reducerii umidităţii de capilaritate pentru prevenirea i stoparea pierderii adeziunii şi coeziunii mortarului de 

interven ie anterioară i a pietrei/cărămizii din zidărie. 
❖ Adoptarea unei solu iei adecvate pentru stranele din imediata apropiere a pereţilor bisericii în vederea protejării picturii murale prin îndepărtarea 

acestora de perete la o distan ă de circa 10 - 15cm. 

❖ Expertiză privind fisurile existente (pe nord i pe sud) la nivelul structurii bisericii (în special fisura de pe latura de nord) i dacă acestea au legătură 
cu cele de pe trotuarul perimetral (latura de nord i sud) i cu modificarea planeită ii trotuarului. 

❖ Folosirea unei solu ii neinvazive în ce prive te prezen a cablurilor pe pere ii bisericii, pentru a nu afecta în mod direct/fizic pictura murală sau 

aspectul monumentului în ansamblu. 
❖ Restaurarea iconostasului. 

❖ Restaurarea raclei în care se păstrează moa tele Sfântului Ioan. 

❖ Restaurarea Paraclisul Anastasie Crimca. 

❖ Implementarea unui program de monitorizare a bisericii, care să includă şi dotarea cu aparatură de înregistrare permanentă a parametrilor de micro- şi 
macroclimat. 

❖ 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, cu consultarea i, după caz, cu supravegherea restauratorului de specialitate.  
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Monument UNESCO – Biserica „Învierea Domnului” a M n stirii Sucevi a  
 

2. Starea de conservare a monumentului 

Starea generală de conservare a ansamblului este foarte bună, cu excep ia unor probleme punctuale. 

Mănăstirea a contractat în 2018 un Proiect de restaurare finan at de Ministerul Dezvoltării Regionale i Administra iei Publice, Campania Na ională de 
Investi ii. În proiect erau cuprinse lucrări de consolidare – restaurare – reabilitare; biserică (acoperi , vitralii), turn clopotni ă, turn sud-vest i zid de incintă.  
 

1.1. Biserica 

Pictura murală interioară, în mare parte restaurată este în stare foarte bună de conservare. Degradările punctuale apar datorită func ionalită ii i ciclului 
de vizitatori mai numero i în sezonul cald. Se recomandă limitarea numărului de vizitatori în incinta bisericii, datorită degradărilor care ar putea fi provocate 
întâmplător sau inten ionat, ca urmare a contactului accidental sau voit cu suprafe ele murale, sau a apari iei condensului. 
 
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

EXTERIOR 

1. - acoperi ul 
bisericii;  

 Lucrări de restaurare la 
acoperi ul bisericii au fost 

cuprinse în proiectul de 
restaurare contractat de 

mănăstire.  

 
Figura 1. Aspect biserică după înlocuirea învelitorii, fa adă nord. 

2. - toate 

fa adele; 

- degradări datorate 
prezenței păsărilor 
(dejec ii, zgârieturi i 
lacune mici la nivelul 

stratului pictural); 

În vederea îndepărtării 
păsărilor, se recomandă 
amplasarea unor sisteme anti – 

păsări cu ultrasunete i senzori 
de mi care. 
Această solu ie trebuie să nu 
pericliteze pictura murală sau 
aspectul monumentului în 
ansamblu. 
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3. - toate 

fa adele; 

- pierderea aderen ei i 
coeziunii stratului de 

culoare; 

- lacune ale stratului de 

culoare; 

- fisuri i desprinderi la 
nivelul stratului suport;  

Fisurile i desprinderile nu sunt 
de dată recentă, însă unele 
dintre acestea, fiind accesibile 

de la sol (multe se afla chiar 

deasupra soclului din piatră), 
pot rezulta în lacune ale 
stratului suport.  

Observate de la sol, zonele 

superioare nu prezintă 
schimbări în ce prive te 
degradările men ionate. 

 
Figura 2. Fa ada de nord, absidă, lacune ale stratului de culoare.  

4. - pridvor 

deschis de pe 

latura de sud; 

 Pictura murală a fost 
restaurată. 

  

5. - pridvoare 

deschise (nord 

i sud), soclu; 

- atac biologic activ; 

- pierderea mortarelor 

de rostuire. 

Au fost finalizate interven iile 
la treptele pridvorului de nord. 

Acestea au fost cură ate, iar 
acolo unde a fost nevoie, au 

fost înlocuite pietrele. Rămâne 
problema atacului biologic de 

pe soclul pridvorului, trotuarul 

perimetral, trepte. Este 

necesară o biocidare i cură are 
a suprafe elor afectate pentru a 
înlătura pericolul extinderii 
atacului biologic pe suprafe e 
adiacente, inclusiv pe pictura 

murală. 
 

 

 

 

 

 

a.  

 b.  

Figura 3. Pridvorul de nord ansamblu (a) i detaliu (b) cu treptele după interven ie. 
Atac biologic, pe soclu, trotuar i trepte (acestea din urmă au fost reparate recent). 
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INTERIOR 

6. - pridvor; 

- gropni ă. 
 Pictura murală este restaurată.  

7. - naos, 

gropni ă, 

pronaos; 

- tergerea integrării 
lacunelor stratului de 

culoare; 

- lacune la nivelul 

stratului suport; 

- fisuri; 

- pânze de păianjen în 
zonele superioare. 

Cele mai expuse suprafe e sunt 
cele prin care se asigură 
accesul (portalul, intradosul 

u ilor) şi zonele accesibile ale 

registrelor inferioare şi cele 
adiacente stranelor. Multe 

dintre degradările cauzate de 
factorul uman sunt accidentale. 

Fisura care poate fi observată 
atât în gropni ă cât i în naos în 
glaful u ii, dar i pe peretele 
care desparte aceste două 
camere, nu este de dată 
recentă. Însă pot fi observate 
lacune apărute la nivelul 
mortarului de repara ie, la 
limita dintre acesta i 
tencuielile originale.  

Aceste probleme au fost 

indicate i în rapoartele 
precedente, nefiind sesizată o 
evolu ie notabilă. 

a.  b.  

Figura 4. Interior, naos, glaf u ă (a). Fisură care are coresponden ă i în gropni ă (b).  
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8.  - naos, 

gropni ă, 

pronaos. 

- u or miros de 
mucegai. 

Men ionăm că pe unele 
por iuni vizibile ale covorului 
electric din cele trei încăperi s-

au produs degradări care 
afectează aspectul estetic 
(posibil i randamentul, 
eficien a sistemului de 
încălzire). 
Deoarece nu există li  de 
ventila ie între zid i stratul de 
polistiren extrudat, nu se poate 

realiza ventilarea 

corespunzătoare a suprafe ei 
pavimentare. Acest fapt va 

duce inevitabil, la apari ia 
mucegaiului, precum i la 
degradări la nivelul picturii 
murale i a mobilierului 

bisericesc cauzate de 

umiditatea de 

capilaritate/ascensională. 

a.  
  

b.  

Figura 5. Interior, pronaos (a) i naos, lângă iconostas (b) – covor electric amenajat 

pe polistiren extrudat alipit de perete sau mobilier bisericesc, fără li  de ventila ie. 

Detalii cu deteriorări ale covorului electric, specifice zonelor intens circulate. 

 

9. - pod. - dejec ii specifice unor 
reprezentan i ai 
regnului animal (lilieci, 

păsări); 
 

Acestea nu sunt în cantită i 
mari i nici de dată recentă, 
fapt ce nu exclude posibilitatea 

prezen ei unor păsări sau lilieci 
în podul bisericii. 
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ICONOSTAS/ MOBILIER BISERICESC 

10. - iconostas 

naos; 

- mici desprinderi i 
lacune în stratul 
pictural. 

Uzura func ională i varia iile 
de microclimat contribuie la 

apari ia unor degradări la 
nivelul stratului pictural, acest 

lucru fiind men ionat i în 
rapoartele precedente. 

Lacunele prezente la icoanele 

de poale ale iconostasului din 

pronaos nu sunt de dată 
recentă, însă fiind în zonă 
accesibilă oricărui vizitator, 
există riscul extinderii 
degradării. 

  
Figura 6. Naos, iconostas – lacune i fisuri la nivelul stratului pictural, ansamblu (a), 

detaliu (b). 

11. - iconostas 

pronaos; 

- mici desprinderi i 
lacune în stratul 
pictural. 

  

12. - stranele din 

biserică; 
 O parte dintre acestea au fost 

restaurate.  

 

1.2. Anexe** 
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

ZID DE INCINT  I TURNURI 

13. - laturile de sud, vest 

i nord ale zidului de 
incintă i turnurile 
adiacente; 

- turnul de intrare; 

 Se efectuează lucrări de consolidare, 
restaurare, reabilitare în cadrul 
proiectului de restaurare în derulare. 
La turnul de intrare sunt ridicate schele 

în vederea efectuării unor interven ii. 

 

1.3. Zona de protec ie/protejat   
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

ZONA DE PROTEC IE 

14. - de protec ie/ 
tampon; 

- modificări datorate unor 
construc ii noi în parcarea 
din fa a mănăstirii; 

Problemele generate au fost 

men ionate i în rapoartele 
anterioare. 
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2. Propuneri de m suri în vederea protec iei monumentului: 
 Orice interven ie asupra unui bun cultural clasat se face numai pe baza i cu respectarea avizului emis de c tre Ministerul Culturii sau, 

dup  caz, serviciile publice deconcentrate ale acestuia (Legea Nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, art. 23). 

Interven iile asupra monumentelor istorice se realizeaz  numai de persoane fizice sau juridice atestate în acest sens, conform legisla iei în vigoare. 
 

❖ Implementarea unui program de monitorizare care să includă şi dotarea cu aparatură de înregistrare permanentă a parametrilor de micro- şi 
macroclimat. 

❖ Refacerea aderenţei i coeziunii stratului de culoare la exterior în regim de urgen ă (în zonele care reclamă această intervenţie). 
❖ La exteriorul bisericii (soclu, trotuar perimetral) se impune efectuarea tratamentului de biocidare, inclusiv a unor tratamente profilactice pe zonele 

afectate de atac biologic dar i pe cele învecinate. 
❖ Intervenţii punctuale la iconostas – la nivelul desprinderilor stratului pictural, şi biocidare în zonele care reclamă această intervenţie. 

❖ Recomandăm reevaluarea sistem de încălzire din biserică, pentru aplicarea solu iei optime de amplasare a covorului electric i ventilarea 

corespunzătoare a suprafe elor (paviment, perete), astfel ca toate componentele artistice (pictură murală, iconostas, mobilier bisericesc) să fie protejate. 

❖ Instituirea unui program de pază specializată monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial. 
❖ Întreţinerea curentă a monumentului, cu consultarea i după caz, cu supravegherea restauratorului de specialitate (se referă în special la biserică, 

implicit la componentele artistice). 
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Monument UNESCO - Biserica „Sfântul Gheorghe” a M n stirii Vorone  

 

4. Starea de conservare a monumentului 

Starea de conservare a monumentului este foarte bună, atât la exterior, cât i la interior. Excep iile se manifestă prin degradări punctuale, inerente, 
datorate acţiunilor combinate ale factorilor ambientali (fizici, chimici, biologici şi umani). 

 

4.1. Biserica 

În interiorul bisericii, pictura murală este restaurată în toate camerele (altar, naos, pronaos şi pridvor). i exteriorul bisericii a beneficiat în anii trecu i 
de lucrări de conservare-restaurare a picturii murale, pe laturile de vest, nord i est. Starea de conservare a picturii este în general foarte bună, excep ie 
făcând mici degradări punctuale pe suprafe ele murale inferioare ( tersături ale prezentării estetice de la ultima restaurare) datorate func ionalită ii i ciclului 
de vizitatori (mai numero i în sezonul cald). 

Iconostasul, stranele i u a dintre pridvor i pronaos au beneficiat de intervenţii de conservare – restaurare.  

 
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

EXTERIOR 

1. - acoperi ul 
bisericii; 

- degradări datorate 
procesului inerent de 

îmbătrânire a lemnului, 
combinat cu ac iunea 
agen ilor biologici (fungi, 
licheni, insecte xilofage) 

şi, nu în ultimul rând, cu 
acţiunea factorilor 
climatici; 

- degradări datorate 
dezvoltării habitatelor 
păsărilor (cuiburi, 

reziduuri biologice, lacune 

în învelitoare).  
 

În vederea îndepărtării 
păsărilor, se recomandă 
amplasarea unor sisteme anti – 

păsări cu ultrasunete i senzori 
de mi care. 
Această solu ie trebuie să nu 
pericliteze pictura murală sau 
aspectul monumentului în 
ansamblul lui. 

Pentru buna conservare a 

acoperi ului se recomandă 
verificarea periodică de către 
personal specializat i 
între inerea acestuia. 

 

 
Figura 1. Acoperi ul bisericii - degradări specifice lemnului. 

2. - pe toate 

faţadele 
bisericii, la 

nivelul 

intervenţiilor 

- eflorescen e saline; 
- fisuri;  

- desprinderi (pierderea 

adeziunii stratului suport), 

în special în apropierea 

Aceste degradări sunt 
punctuale, apărute în timp 
datorită acţiunii combinate a 
diver ilor factori abiotici; au 
fost men ionate i în rapoartele 
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anterioare de 

restaurare; 

fisurilor; 

- dislocări; 
- lacune; 

- eroziuni. 

anterioare.  

Degradările sunt evolutive i 
duc în timp la pierderi par iale 
sau totale a fragmentelor 

desprinse. 

 

 
Figura 2. Fa adă sud deasupra u ii de intrare – desprinderi i fisuri în zona 

interven iilor anterioare. 
3. - fa ada de 

sud i absida 
de sud; 

- pierderea aderenţei 
stratului de culoare; 

- lacune, fisuri la nivelul 

stratului de culoare; 

Această degradare de tip 
evolutiv, apare mai ales în 
zonele pictate cu pigmenţi de 
pământ.  
În prezent evolu ia este lentă, 
dar latura de sud a bisericii, 

unde se manifestă acest tip de 
degradare (exfolieri) este ţinută 
sub observa ie i din 
perspectiva ridicării clădirilor 
de pe latura de sud a incintei, 

fapt care poate influen a în 
timp microclimatul din această 
zonă.  

 
Figura 3. Latura de sud a bisericii - lacune apărute în timp, ca urmare a pierderii 

aderenţei stratului de culoare. 
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4. 

 

- toate 

fa adele 
bisericii; 

 

- lacune la nivelul stratului 

suport i de culoare; 
- degradări datorate 
factorului uman – incizii, 

zgârieturi etc.; 

Degradările existente nu sunt 
de dată recentă. 
  

 

5. - soclu i 
bancheta, de 

jur împrejurul 
bisericii;  

- friabilizarea i pierderea 
aderen ei mortarului de 
rostuire; 

- degradări la nivelul 
interven iilor anterioare: 
fisuri, desprinderi în 
special în apropierea 
fisurilor; lacune, eroziuni; 

- degradări datorate 
agen ilor biologici 
(licheni), în stadii de 
dezvoltare diferite. 

Degradările sunt de natură 
evolutivă i au fost men ionate 
i în rapoartele precedente. 

a.  b.   

Figura 4. Contrafort sud, soclu (a) i banchetă nord-vest (b) – degradări la nivelul 
interven iilor anterioare: fisuri, desprinderi, eroziuni; degradări de natură 

biologică: licheni în stadii de dezvoltare diferite. 

6. 
- trotuar i 
rigola 

perimetrală;  

- atac biologic (licheni, 

mu chi în faze diferite de 
dezvoltare); 

Atacul biologic este activ i se 
manifestă cu precădere pe 
laturile de nord, vest i est. 
Pentru prevenirea extinderii lui 

pe zonele învecinate (fa ada 
bisericii) este necesar ca 

periodic (primăvara i toamna) 
să se aplice tratamente de 
biocidare. 

 

 
Figura 5. Partea de nord a bisericii, trotuar i rigola perimetrală - atac biologic în 

faze diferite de dezvoltare. 
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INTERIOR 

7. - pridvor;  

- pronaos 

(perete vest);  

- naos (absida 

de sud i 
glaful u ii); 

- lacune în pictura murală 
restaurată, datorate uzurii 

func ionale, sau produse 
accidental (deteriorarea 

prezentării estetice i 
lacune în stratul suport); 

O parte din degradările 
existente au fost men ionate i 
în rapoartele precedente. 

 

8. - pronaos, u a 
pictată; 

 U a dintre pridvor i pronaos a 
fost scoasă temporar din 
biserică pentru a fi expusă în 
cadrul expozi iei organizate în 
Muzeul Mănăstirii. 

 

9. Pronaos i 
pridvor, zona 

inferioară 
perete nord, 

(izolat). 

- biofilm de culoare roz 

(biopigmenta ie roz), 

men ionat i în raportul 
anterior; 

- Atacul biologic se prezintă 
izolat, în zona inferioară a 
pere ilor nordici din pronaos i 
pridvor. Pentru stoparea 

acestuia este necesară aerisirea 

frecventă/periodică i păstrarea 
unui microclimat optim stabil 

la interiorul bisericii. 

 

ICONOSTAS/MOBILIER BISERICESC 

10. 
- iconostas –  

registrul 

împărătesc;  

- indicii ale prezen ei 
active a insectelor xilofage 

(orificii de zbor i urme de 
rumegu ); 
- fisuri i desprinderi ale 

stratului pictural (izolat); 

- lacune mici în stratul 
pictural (în special în zona 
de policromie a formei 

sculptate), datorate 

desprinderilor i uzurii 
func ionale; 
- arsuri la nivelul icoanelor 

împărăte ti. 

Se observă semnalmentele 
specifice prezen ei active a 
insectelor xilofage la iconostas, 

la u ile împărăte ti i la 
icoanele împărăte ti. Se 

recomandă tratamente de 
biocidare periodică. 

Recomandăm o atenţie sporită 
în cazurile în care se impune 
utilizarea lumânărilor în cult, 
pentru evitarea degradărilor 
specifice (depuneri de fum, 

vezica ii ale stratului pictural, 

arsuri etc.). 
a.  b.  

Figura 6. Detalii icoană împărătească (a) i icoană de poală  – orificii de zbor ale 

insectelor xilofage (a) i fisuri i desprinderi u oare în stratul pictural (b).  
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11.  
- strane 

(pronaos i 
naos); 

- degradări determinate de 
atacul insectelor  xilofage 

(orificii de eclozare) ; 

- opacizări/voalări (este 
posibil ca la apariţia 
acestui fenomen să fi 
contribuit parametrii de 

microclimat); 

Se recomandă remedierea 
problemelor legate de aspectul 

stranelor (opacizări/ voalări). 
Degradările existente au fost 
men ionate i în rapoartele 

precedente.  

 

1.2. Anexe** 
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

ZID DE INCINT  

12.   Lucrările începute în anul 2019 
la zidul de incintă, erau sistate la 

momentul efectuării vizitei de 

monitorizare.  

 

 
Figura 7. Detaliu cu stadiul de lucru al zidului de incintă la momentul vizitei de 

monitorizare.  

 

1.3. Zona de protec ie/protejat  
NR. 

CRT. 
ZONA DEGRAD RI OBSERVA II IMAGINE FOTOGRAFIC /DESENAT  

ZONA DE PROTEC IE/PROTEJAT  

13.   Accesul traficului auto în imediata 
apropiere a monumentului este limitat. 

 

 

 

 

 

 

 




