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COPERTA - Cetatea Făgărașului - Foto TOKAR / Shutterstock
Proiectul „Restaurarea şi valoriﬁcarea durabilă a patrimoniului cultural
al municipiului Făgăraş – Cetatea Făgăraşului“ a început în 2020, după 3
ani de la semnarea contractului de ﬁnanţare cu bani europeni. Valoarea
totală a investiţiei este de 21.805.731 de lei, din care valoarea ﬁnanţării
nerambursabile este de 21.369.616 lei (reprezentând 98% din valoarea
eligibilă a proiectului). Contractul de ﬁnanţare a fost semnat în luna
iulie a anului 2017, proiectul urmând să se deruleze pe o perioadă de 30
de luni, în conformitate cu angajamentul luat în faţa Uniunii Europene.
Conform contractului de ﬁnanţare, proiectul trebuie ﬁnalizat cel mai
târziu în anul 2023.
Proiectul presupune lucrări de consolidare, restaurare, conservare
şi punere în valoare a întregului ansamblu arhitectural; regularizarea
malurilor lacului şi implicit lăţirea luciului de apă; construirea unui pod
din lemn pe latura de est cu mecanism de ridicare; realizarea unor poduri
de acces pe laturile de sud şi nord; amenajarea de circuite de vizitare
atât în exterior cât şi în interior, precum şi a unor alei pietonale şi locuri
de belvedere şi de odihnă.
Cetatea Făgărașului - scurt istoric
Primele ştiri documentare care atestă existenţa cetăţii de piatră sunt
din 1455, când este menţionat un "castelan", iar în anul următor Iancu
de Hunedoara, scriind braşovenilor, aminteşte de "cetatea noastră
Făgăraş". Cercetările arheologice din cetate desfăşurate cu ocazia
diferitelor etape de restaurare au scos la iveală existenţa, înaintea
acestei cetăţi de piatră, a unei fortiﬁcaţii din lemn cu val de pământ,
construită aproximativ pe amplasamentul actualei cetăţi. Distrugerea
violentă relevată de cercetările arheologice a curmat brusc, către
mijlocul secolului al XIII-lea, existenţa acestei fortiﬁcaţii, distrugere ce
poate ﬁ pusă în legătură cu invazia tătară din 1241.
Centrul unuia dintre cele mai mari domenii din Transilvania, care la 1632
cuprindea 62 de sate, cetatea Făgăraşului a fost, începând cu a doua
jumătate a secolului al XVI-lea şi mai cu seamă în secoul al XVII-lea,
reşedinţă nobiliară şi princiară importantă.
Construirea unui punct fortiﬁcat la Făgăraş trebuie pusă în legătură cu
poziţia sa strategică - la jumătatea drumului comercial dinspre Sibiu
şi Braşov şi în vecinătatea Ţării Româneşti (de a cărei istorie a fost
legată), stăpânirea cetăţii dovedindu-se foarte importantă. Ştefan Mailat
şi Gaşpar Becheş au folosit-o ca piesă de sprijin în lupta pentru tronul
Transilvaniei, Mihai Viteazul a considerat-o "cetate de scaun", principele
Gabriel Bethlen i-a acordat întâietate faţă de Alba Iulia în modernizarea
fortiﬁcaţiilor, iar Mihail Apaﬁ o va transforma, datorită poziţiei sale
întărite, în reşedinţă princiară. Aici, în cetatea Făgăraşului, s-au ţinut
între 1670 şi 1691 11 Diete şi 18 delegaţii (reuniuni mai restrânse), în timp
ce la Alba Iulia 15 Diete şi 3 delegaţii. Măreaţă şi impunătoare, cetatea
Făgăraşului, pe care Nicolae Iorga o considera una din "podoabele ţării",
îşi aşteaptă liniştită "recunoaşterea îndrăzneţelor fapte ale trecutului".
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Ce facem mai departe?
Restaurarea nu se poate face "în" sau "din" virtual. Sunt șantiere
în derulare pe care trebuie să le continuăm și finalizăm, sunt
proiecte "pe planșetă" de care trebuie să ne ocupăm până ajung
în stadiul de a fi executate, sunt intenții de noi proiecte pe
care nu este înțelept să le ignoram pentru că ele ne vor asigura
continuitatea și viitorul.
⸻de Gabriela Simona Carpov

Suntem beneficiarii unor timpuri frământate
de întrebări și de incertitudini, fără a avea
nici o clipă această dorință…
Ni se vorbeste tot mai des despre crize.
Criza sistemului sanitar – ce-o fi acela un
sistem sanitar care nu se afla in criză?!
Criza economica – de parcă am fi ieșit din cea
declanșată în 2008?!
Criza forței de muncă – de parcă nu discutam
de ani de zile cu autoritatile că nu mai avem
școli de meserii și asta ne îngreunează din ce
în ce mai mult activitatea?!
Ni se inoculează ideea de frică: frica de
contaminare, frica de boală, frica de pierderea
locului de muncă, frica de sărăcie și tot felul
de alte feluri de frici, menite să-ți paralizeze
gândirea, activitatea și motivatia, de parcă ne
simțeam prea bine?!
Suntem puși tot mai adesea în situația de a
gaăsi solutii în “on-line”… viața noastră se
transpune deodată în virtual, de parcă am
trăi într-un basm de-al copilăriei, când de
fapt este un coșmar al maturității. Telefoanele
și calculatoarele au devenit mijloace de
trai, la propriu - primim și transmitem
fotografii din șantiere (ca bază de studiu
și discuții), discutăm și avizăm proiecte
cu ajutorul platformelor virtuale, ținem
conferințe cu public virtual, participăm la
întâlniri cu parteneri de la distanță tot din
fața calculatorului, ca să evitam cât putem
de mult contactul “față în față”. Desigur
asta ne asigură confortul mental că am
făcut tot ce ne-a stat în putință, ca să evităm
coliziunea cu inamicul nevăzut COVID 19…
nu ne îmbolnăvim și nu contaminam, foarte
bine, respectăm regulile, ceea ce este din punct
de vedere civic foarte corect. Asa trebuie să
facem ACUM.
Întrebarea este: ce facem mai
departe??? Restaurarea nu se poate
face “în” sau “din” virtual. Sunt șantiere în
derulare pe care trebuie să le continuăm și

finalizăm, sunt proiecte “pe planșetă” de care
trebuie să ne ocupăm până ajung în stadiul de
a fi executate, sunt intenții de noi proiecte pe
care nu este înțelept să le ignorăm, pentru că
ele ne vor asigura continuitatea și viitorul…
Cum facem să rămânem pozitivi (un termen
foarte la modă), motivați, dinamici, dornici de
muncă într-un domeniu pe care autoritățile
îl ignoră cu consecvență de ani de zile,
foarte mulți nu-l înțeleg (confundă adesea
restaurarea cu reabilitarea), iar majoritatea
nici nu știu că există?! Răspunsul cred că
este unul singur: să ne vedem de treabă mai
departe, încercând să ne păstrăm echilibrul
printre ai noștri, cei cu care impărtășim
aceleasi gânduri și aceeași preocupare,
încercând să ne susținem reciproc. Pentru
organizația noastră “vremuri călduțe” nu
au existat niciodată, suntem pe picioarele
noastre de la înființare (seniorii știu prea
bine), “ne-am clătinat” de mai multe ori, dar
“n-am căzut”, continuăm cu încăpățânare să
supraviețuim și să facem lucruri cu ai noștri…
tineri și mai puțin tineri, suntem laolaltă.
Suntem singura organizație interdisciplinară
care încearca printr-o activitate dificilă și
continuă să salveze patrimoniul… Organizăm
evenimente la care invitam oameni “cu
consistență” în restaurare dar care nu aparțin
organizației noastre, în speranța că vom putea
împreună trage semnalul de alarmă asupra
stării prezente a patrimoniului… Edităm
propria revistă în care prezentăm activitatea
noastră: proiecte executate, lucrări premiate
dar și articole de autor - seniori cu portofoliu
dar și juniori cu aspirații și desigur alte
activități ale colegilor noștri interconectați cu
alte organizații sau prezenți în alte activități
culturale.
Toate aceste acțiuni au drept scop
conștientizarea existenșei noastre în această
organizație de elită și dorința permanent
exprimată de colaborare cu autoritățile de

resort, colaborare care întârzie să apară…
Am încheiat primul mare program de
finanțare europeană POR 2007-2013 - axa
prioritară 5.1 cu absorbție de cca. 15
milioane de Euro și derulăm programul
actual de finanțare europeană POR 20142020 – axa prioritara 5.1 cu absorbție de
cca. 68 milioane de Euro. Aceștia sunt
niște indicatori financiari care dovedesc
performanța noastră și abilitatea noastră de a
supraviețui în vremuri dificile. Reprezintă un
efort comun al proiectanților și consultanților,
al constructorilor și artiștilor plastici, al
diriginților de șantier și al beneficiarilor. Toți,
împreună, seniori care știu, juniori
care învață am fost o echipă.
Vreau să vă aduceți aminte de perioada
“neagră” dintre cele două programe europene
în care proiectele erau așternute pe hârtie
și ordonate în dosare și așteptam cu sufletul
la gură deschiderea finanțărilor?! Ne-a
fost foarte greu și-atunci, dar am mers mai
departe… nu putem face bine decât ce-am
învățat foarte bine…
Prin urmare, vă rog pe Dumneavoastră,
dragi membri să continuați să munciți, să
continuați să zâmbiți, să rămâneți încrezători
și visători, să continuați să trăiți… avem
printre noi foarte mulți tineri care ne-au scris
și pe care vă rog să-i citiți și să-i cunoașteți,
să-i acceptați și să-i îndrumați,
căci vor duce mai departe greul…
Să fiți sănătoși, să aveți grijă de
Dumneavoastră și să vă bucurați de lectură…
Sănătate multă și viață de calitate!⸻

Gabriela Simona CARPOV
Președinte UNRMI
Prim Vice-președinte FPSC
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UNIUNEA NAȚIONALĂ A RESTAURATORILOR
DE MONUMENTE ISTORICE DIN ROMÂNIA
Restaurarea monumentelor istorice
Uniunea Naţională a Restauratorilor de Monumente Istorice,
(UNRMI) înfinţată în anul 1991, este o organizaţie profesională a
specialiştilor cu experienţă în domeniu.
Ca expresie a societăţii civile, Uniunea reprezintă interesele a
49 de firme cu peste 3000 de specialişti în domeniul restaurării
monumentelor istorice şi a peste 60 de membri asociaţi, specialişti
recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional, care activează pe
întreg teritoriu al ţării: cercetători-arheologi, istorici de artă,
chimişti, biologi, geofizicieni, proiectanţi-arhitecţi, ingineri cu
diverse specializări, pictori restauratori şi antreprize specializate
în lucrări de conservare şi restaurare. Uniunea cuprinde şi membrii

ai altor organisme profesionale, naţionale şi internaţionale, precum
Asociaţia Europeană a Antreprizelor de Restaurare a Patrimoniului
Arhitectural (AEERPA), Consiliul European pentru Sate şi Târguri
(ECOVAST), Uniunea Artiştilor Plastici, Uniunea Arhitecţilor,
Asociaţia Inginerilor Constructori din România ş.a.m.d.
O parte dintre membrii Uniunii sunt şi membri ai Comisiei Naţionale
a Monumentelor Istorice, ai Comisiei Naţionale de Arheologie, ai
ICOMOS, ai Comisiei Naţionale de Comportare “in situ” precum şi ai
altor comisii de specialitate aparţinând celorlalte ministere.
UNRMI este membru al Federației Patronatelor Societăților din
Construcții (FPSC) din anul 2016.

Prin activitatea membrilor
săi, Uniunea Naţională a
Restauratorilor de Monumente
Istorice are ca scop principal
contribuţia la asigurarea
continuităţii şcolii româneşti de
restaurare.
Uniunea Naţională a
Restauratorilor de Monumente
Istorice este o organizaţie
profesională a specialiştilor
cu experienţă în domeniu,
care activează pe întreg
teritoriu al ţării: cercetători-

arheologi, istorici de artă,
chimişti, biologi, geofizicieni,
proiectanţi-arhitecţi, ingineri
cu diverse specializări, pictori
restauratori şi antreprize
specializate în lucrări de
conservare şi restaurare.
Uniunea cuprinde şi membrii
ai altor organisme profesionale,
naţionale şi internaţionale.
Organizaţie profesională
la nivel naţional,
neguvernamentală, nepolitică
şi nelucrativă, constituită

potrivit art.34 din Legea nr.21
din 06.02.1924, cu personalitate
juridică potrivit legii,
cuprinzând persoane, asociaţii
şi societăţi comerciale. Are ca
principal scop să participe şi
să contribuie la ocrotirea şi
restaurarea monumentelor
istorice din România, prin
organizarea şi coordonarea
activităţilor desfăşurate
nemijlocit de membrii săi.
Uniunea are ca principală
obligaţie statutară protejarea

monumentelor istorice, în acest
sens ea militează şi sprijină
crearea structurilor adecvate
şi a cadrului legal necesar
protecţiei patrimoniului
naţional; urmăreşte modul
în care membrii săi, care au
contacte cu structurile abilitate
ale statului, îşi desfăşoară
activitatea în condiţiile unei
legislaţii încă echivoce, la a
cărei corectare şi perfecţionare
Uniunea îşi propune să
participe.

Uniunea are ca principală
obligaţie statutară protejarea
monumentelor istorice, în acest
sens ea militează şi sprijină
crearea structurilor adecvate
şi a cadrului legal necesar
protecţiei patrimoniului
naţional; urmăreşte modul
în care membrii săi, care au
contacte cu structurile abilitate
ale statului, îşi desfăşoară
activitatea în condiţiile unei
legislaţii încă echivoce, la a
cărei corectare şi perfecţionare
Uniunea îşi propune să
participe.
În actuala situaţie
organizatorică, legislativă
şi financiară a programului
naţional de protecţie,
conservare, restaurare
şi punere în valuare a
monumentelor istorice,
Uniunea şi-a propus elaborarea
unei strategii ale cărei
fundamente sunt :

• Colaborarea cu Parlamentul
României în vederea elaborării
cadrului legislativ aferent
domeniului restaurării
şi punerii în valoare a
monumentelor istorice, cu
instituţiile guvernamentale
şi ale administraţiei de stat,
Ministerul Culturii şi Cultelor,
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor
Publice şi Locuinţelor, Ministerul
Educaţiei şi Cercetării, Ministerul
Finanţelor Publice, Ministerul
Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse, cu consiliile judeţene,
municipale, orăşeneşti şi
comunale pentru dinamizarea
şi eficientizarea activităţii de
restaurare a monumentelor
istorice

• Susţinerea iniţiativelor destinate
sensibilizării şi atragerii
unui număr cât mai mare de
reprezentanţi ai societăţii civile
spre domeniul restaurării şi
pentru punerea în valoare a
monumentelor istorice

“pictor restaurator”

• Contactarea şi schimbul de
informaţii cu organizaţii sau
uniuni profesionale similare, din
ţară şi străinătate

• Implicarea în conformarea
structurilor cursurilor Şcolii de
Studii Academice postuniversitare
pentru acordarea diplomelor de
“arhitect restaurator”,

Strategie
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• Sprijinirea din punct de
vedere artistic, tehnic, ştiinţific,
economic şi juridic a membrilor
săi într-un context concurenţial
care nu este încă pe deplin
constituit
• Dezvoltarea şi promovarea pe
plan naţional şi internaţional a
cercetării ştiinţifice, tehnice şi
artistice în domeniul restaurării
monumentelor istorice

• Implicarea în organizarea
sistemului de atestare
profesională în domeniul
activităţilor de conservare şi
restaurare a monumentelor
istorice
• Participarea la programul
învăţământului de stat şi
particular, de toate gradele,
destinat formării, specializării
şi perfecţionării personalului
implicat în activităţi specifice
domeniului
• Constituirea propriului sistem
de formare şi perfecţionare
a personalului angrenat în
activitatea de execuţie prin
strategii de activitate pe şantiere
specializate pe categorii de
lucrări şi prin acordarea titlului
de restaurator ⸻

29 ani de activitate
122 membri plini
60 membri asociați
32 membri onorifici
83+ mil. Euro fonduri
europene atrase
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Trienala Națională de Restaurare
Ediția VIII - 2019

Organizator UNRMI în parteneriat cu Teatrul Naţional București
în cadrul programului TNB - PARATEATRAL - Arte Vizuale.
Foyer-ul Media al TNB - 13-30 septembrie 2019.
Arh. Aurel Botez

Dragi colegi și prieteni.
Nu a fost nevoie să revăd filmările
pentru a-mi reaminti acea seară
din septembrie 2019, seara
Trienalei UNRMI de la TNB, o
seară ce a lăsat multora dintre
noi impresii de neuitat! Primele
au fost când m-am trezit în holul
de la parter dedicat Trienalei
și mi-am amintit epopeea
transfi gurării spațiului în care
expuneam atunci.
Student fiind am urmărit din
atelierul de la facultatea de
arhitectură - aflată “peste
drum “de teatru - cu interes și
maximă curiozitate, nașterea
frumosului edificiu, apoi, cu
stupoare ca arhitect proiectant,
metamorfoza acestuia în ceva
foarte urât de toți Bucureștenii
din perioada 1980-2010, pentru
ca mai tarziu să am norocul (ca
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membru în Comisia Națională
a Monumentelor) să particip la
aprobarea revenirii la forma
inițială, arhitectul fiind de față și
explicându-ne aparent netulburat
caracteristicile noului proiect.
Mi-a fost greu să mă pun în
pielea unui om ce a trecut pentru
a doua oară în aceeași viață
prin transformările operei sale
de căpătâi, păstrându-și intact
umorul fin și spiritul critic.
Clădirea în care ne găseam
atunci la Trienală era ultima
versiune a edificiului realizat
cu jumătate de secol înainte de
arhitectul Romeo Belea. Am
realizat atunci că nu a fost deloc
întâmplătoare alegerea Domniei
Sale ca președinte al juriului
Trienalei noastre. Soarta a vrut
să-l alegem să ne judece pe cel ce
a fost cel mai aspru judecător al

propriei opere. Noi toți cei care
avem acum privilegiul senectuții
putând să realizăm pe viu efortul
de restaurare, reinventare,
refacere “din cenușă” a propriei
creații distrusă de obediență și
indicațiile prețioase venite “de
sus”.
Dar am mai fost impresionat de
discursul și prezența unei alte
foarte cunoscute personalități:
gazda oficială a serbării noastre,
d-l Ministru Ion Caramitru ,
ce a adus cu domnia sa spiritul ce
însuflețise în anii ‛90 un Minister
al Culturii anchilozat și amorf.
În cuvântul de deschidere,
ne-a adus aminte de anii săi de
început la acest Minister, ani
ce au lasat în urmă nu doar
entuziasmul tinereții cu care
veneam cu toții cei mai vârstnici
de azi, dar și diriguitorii noștri

ce au adus în zilele noastre
doar puține din virtuțile acelui
început. Cei mai tineri dintre noi
se vor gândi la dumnealui ca
Director al Teatrului Național ce
a acceptat generos să fie gazda
întrunirii noastre. Pentru noi
cei vârstnici, d-l Ion Caramitru
are o altă semnificație, în timpul
mandatului său de Ministru am
avut parte de o Minune, dealtfel
și singura care s-a întamplat
vreodată în acest Minister .
Dupa cum se știe din popor,
la noi minunile țin doar trei
zile, aşa că aceea care ni s-a
întâmplat nouă ar fi trebuit
să fie de mult uitată; nu s-a
întâmplat așa pentru că a
durat mult mai mult, întregul
mandat al dumnealui cu ecouri
ce sunt vii în amintirea noastră
și astăzi. Minunea de care

Arh. Constanța Carp

amintesc a fost schimbarea
din temelie a sistemului de
conducere și gestionare a acelui
Minister, crearea unei baze
materiale noi pentru activitațile
de restaurare a monumentelor
ce fuseseră uitate de prea multă
vreme, aducând peste noapte
un nou suflu în viața noastră și
a micilor firme ce-și stabiliseră
drept obiect de activitate
acest domeniu.Stau mărturie
mulțimea de monumente, unele
de mare importanță ce au putut
fi atunci restaurate. Ca să puteți
imagina această dimensiune
este suficient să amintesc că
în anul 1977 la desființarea
Direcției Monumentelor aveam
deschise 40 de șantiere (pe
cele mai multe fiind nevoiţi
să le punem în conservare
cu consecințe dintre cele mai

Arh. Călin Hoinărescu

nefaste), iar în anul ‛90 au fost
deschise 300 de altele noi .
Au fost asigurate fonduri și
a existat înțelegere pentru
realizarea cadrului organizatoric
și ştiinţific al domeniului în care
ne angajasem, am putut pune
bazele tehnice pentru normative
ce aveau să ne sistematizeze
munca în viitor, au putut fi atrași
și formați tineri și toate astea se
pot adăuga fără îndoială în contul
Domnului Ion Caramitru.
E momentul să vorbesc despre
organizatorii Trienalei: colegii
noștri mai tineri ce s-au ocupat
cu proiectarea și organizarea
expoziției asigurându-se totodată
de prezența invitaților noștri.
Ca de obicei marele absent al
acestei întruniri a fost Ministerul
nostru, dar și multe din
instituțiile subordonate acestuia.

Dr. Ing. Magdalena Banu

Arh. Niels Auner

În compensație am avut parte
de un public numeros din partea
tinerilor arhitecți, restauratori
și ingineri, precum și studenti și
alte persoane interesate de acest
domeniu.
Prezentarea făcută de d-l arh.
Romeo Belea, președintele juriului
Trienalei, privind criteriile
ce au dus la nominalizarea
lucrărilor premiate a adus din
nou în actualitate ponderea
mare a obiectivelor de cult,
restaurate și premiate din totalul
obiectivelor prezente în expoziție,
comentându-se desigur cu acest
prilej lipsa implicării Ministerului
în restaurarea acestor obiective
considerate private.
Daca din prelegerea d-lui Ion
Caramitru aflasem despre
începuturi, despre primele trei
sute de șantiere deschise în anii

Ion Caramitru - Dir. TNB

'90, celelalte luări de cuvânt de
mai târziu ne-au lămurit despre
noua optică a Ministerului de
a nu mai finanța restaurarea
monumentelor de cult, chiar
dacă sunt preponderente în
Lista Patrimoniului Universal al
UNESCO - începând cu bisericile
pictate din nordul Moldovei și
terminând cu bisericile de lemn
din Maramureș, monumente
pentru care Statul își asumase
obligația prin lege de a asigura
finanțarea restaurării, întreținerii
și punerii în sigurantă a acestora.
Nu demult în cadrul unui
interviu la care ne fusese supus
spre analiză un document
privind planificarea strategică,
managementul calității și într-un
cuvânt sistematizarea legislației
(continuare în pagina
următoare)

009

[ AGENDA ]

UNRMI 2019

TRIENALA NAȚIONALĂ DE RESTAURARE - Ediția VIII, 2019
(continuare din pagina
anterioară)
privind conceptul de restaurare al
monumentelor apar ca prioritare
o mulțime de probleme legate de
domeniul nostru de activitate
care par a fi descoperite abia
acum la trecerea a peste jumătate
de secol de la desființarea
Direcției Monumentelor Istorice
(1977), care gestionase cu
succes deplin toată această
problematică, cu realizări încă
emblematice răspândite pe intreg
teritoriul național, respectiv la
peste 30 de ani de la reluarea
activității sub noul regim.
Deși dovezile solicitate în
sprijinul susținerii initiațivelor
ce ar trebui avute în gestionarea
problematicii au fost înaintate
Ministerului cu ani în urmă
cu ocazia anului “S.O.S.

JURIUL
TRIENALEI
NAȚIONALE DE
RESTAURARE
A UNRMI
Ediția VIII 2019

PATRIMONIUL”, au rămas
fără vreun ecou, biserici rămase
fără acoperiș și turle, fiind și azi
după trei ani în aceeași situație;
dovezile solicitate nereușind
să sensibilizeze pe nimeni
din Unitatea de Management
inventată cu acest prilej.
Sunt fericit să constat această
prezență sporită, mărturie a
unui interes crescut din partea
tinerilor ce nu au apucat să mai
facă practică pe vreun șantier
cum ni se întâmpla nouă în anii
terminali la Arhitectură și sper că
dovezile pe care le cere Ministerul
cu a sa Unitate de Management,
vor reuși să ducă la reinventarea
unei școli autentice de restaurare,
cu practici obligatorii, cu
personal de îndrumare calificat
și mai ales „dotat” cu dragoste
pentru acest domeniu.

Arh. Romeo Belea

Ing. Dan Ionescu

E destul că ambulanțele,
COVID-ul, SMURD-ul, au
trecut strada invadând
acum și domeniul nostru
de activitate; nimeni
și nimic nu ne va putea
proteja de această dată de
cea mai grea boală ce ne
paște pe toți: uitarea.
Pentru cei ce nu au făcut în școală
istoria arhitecturii, care nu au
ascultat prelegerile lui Grigore
Ionescu, Ştefan Balş, Vasile
Draguț sau Alexandru Cișmigiu,
pentru cei ce nu i-au cunoscut pe
meșterii lemnari Gavrilă Hotico
sau Vasile Pop Taina, pentru cei
care nu au ascultat cântecele
Maramurșene ale lui Vasile
Bârlea sau nu i-au văzut la lucru
pe meșterii bucovinineni ce au
pus în operă desenele și gândirea
Ioanei Grigorescu ar mai fi

Arh. Șerban Sturdza

doar șansa unui nou început, un
număr mare de șantiere aidoma
celor deschise și finanțate în anii
‛90 de Ministrul Ion Caramitru,
pe care tinerii să poată învăța de
la meșterii pe care-i mai avem
încă despre meseria noastră de
credință: aceea de Restaurator de
Monumente Istorice. În încheiere
păstrez neștirbită încrederea că
viitorul ne va aduce înapoi tinerii
plecați acum pe alte meleaguri
mai ospitaliere, tineri ce vor
trebui să ajute să recâștigăm
bogăția Patrimoniului nostru
Național, restaurând și îngrijind
totodată ce s-a mai putut salva în
lipsa lor - și aceasta chiar dacă o
bună parte dintre noi nu vom mai
putea fi prezenți.
⸻Arh. Niels Auner
București 16.11.2020

Arh. Nicolae Lascu

Istoric de artă Corina Popa

Apel către Uniunea Naţională
a Restauratorilor de Monumente
Istorice şi către toţi cei angrenaţi
în truda de a restaura şi deci salva
comori ale patrimoniului naţional
Membrii comisiei numită de UNRMI pentru aprecierea proiectelor
depuse, prin discuţiile avute în zilele jurizării dar şi pe baza observaţiilor
şi constatărilor personale de-a lungul timpului şi mai ales în prezent,
constată o discrepanţă mai mult decât îngrijorătoare între numărul
admirabilelor intervenţii pe care le fac restauratorii de toate
specialităţile şi starea generală a patrimoniului construit, aflat într-o
fază din ce în ce mai avansată de degradare: culele din Oltenia, casele
de patrimoniu din oraşe, casele tradiţionale din mediul sătesc, zone
construite urbane și rurale de reală valoare etc. etc.
Vă propunem foarte colegial să întreprindeţi tot ce vă stă în puteri (aşa
cum de altfel o şi faceţi):
• Să iniţiaţi şi, cu ajutorul UAR şi OAR, să elaboraţi o Carte albă a
situaţiei reale şi la zi a patrimoniului nostru, Carte albă care se va
adresa nu numai forurilor competente în domeniu ci şi publicului larg
prin difuzare în presă, prin intervenţii radio şi TV
• Dată fiind amploarea intervenţiilor necesare, să atrageţi în rândurile
membrilor UNRMI a tuturor restauratorilor ce profesează, a tinerilor
arhitecţi, ingineri etc., în vederea asigurării continuităţii într-o activitate
ce nu trebuie să înceteze niciodată
• Vă sugerăm ca împreună să încercăm să ieşim din izolarea publică
în care suntem (în mare măsură din vina noastră) şi să aspirăm la o
prezenţă din ce în ce mai benefic-agresivă în spaţiul public.
• În ceea ce vă priveşte pe voi, colegii noştri care lucraţi în acest
domeniu al restaurării, aceasta pare să fie o ţintă primordială. Talkshow-urile, mesele rotunde, materiale extrem de abundente difuzate
pe canale media, pe teme diferite, pot fi mijloace care pot fi folosite
în speranţa că, mai uşor sau mai greu, prin insistenţa noastră, se
va accepta că acest subiect al salvării propriei noastre dovezi ale
existenţei şi valorii creaţiei istorice merită apariţia unor profesionişti pe
ecrane, pagini de publicaţii, unde etc.
Apelul nostru, el în sine, se vrea o chemare la o ieşire publică cât mai
bine organizată şi pregătită, căci nu numai organele în drept trebuie să
mediteze şi să acţioneze în acest domeniu ci şi opinia publică.
Președinte juriu Arh. Romeo Belea
Membri juriu Arh. Nicolae Lascu / Ing. Dan Ionescu / Ist. de artă Corina
Popa / Arh. Șerban Sturdza
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Premiile Trienalei Naționale de Restaurare - Ediția VIII - 2019
Premiul pentru punerea în valoare
publică a unor vestigii medievale
• Mănăstirea "Radu Vodă” - București
Consolidarea, restaurarea și punerea
în valoare a beciurilor fostelor Case
Domnești
Premiul pentru valorificare,
prin restaurare, a unei tradiții
culturale locale
• Restaurare și reabilitare “Colonia
Pictorilor” - Baia Mare
Premiul pentru acuratețea restituirii
formelor originare a unui monument
de excepțională valoare arhitecturală
și istorică
• Restaurare, consolidare și punere
în valoare a bisericii de lemn
"Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”
și a utilităților anexe sat Plopiș, Maramureș
Premiul pentru caracterul
interdisciplinar al restaurării
unei biserici de zid
• Consolidare, restaurare cu integrare
în circuit turistic Biserica ″Buna Vestire”
- Drugănești, Giurgiu
Premiul pentru caracterul
interdisciplinar al restaurării unei
biserici de lemn
• Consolidare, restaurare cu integrare
în circuit turistic Biserica de lemn
”Cuvioasa Paraschiva” Vârtop, Cândești, Dâmbovița
Premiul pentru reabilitarea și
refuncționalizarea unei construcții
din perioada interbelică, prin
evidențierea elementelor de
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arhitectură și structură care îi conferă
o nouă identitate:
• Restaurare, reamanejare sediul filialei
teritoriale a Ordinului Arhitecților
din România - București
Premiul pentru asigurarea
permanenței memoriei unei mari
personalități a României moderne,
realizată cu fonduri private
și din donații
• Reabilitarea Casei memoriale „Iuliu
Maniu” - Localitate Bădăcin,
Comuna Pericei, Sălaj
Premiul pentru acuratețea și
profesionalismul intervenției
• Consolidare, restaurare și punere în
valoare arhitectură și pictură murală
• Biserica Mare a Mănăstirii Zamfira,
Prahova
Premiul pentru gradul înalt de
profesionalism în cunoașterea și
utilizarea materialelor și tehnicilor
tradiționale ale lemnului
• Principiile restaurării obiectivelor
de arhitectură vernaculară
• Protecția preventivă a bisericilor
de lemn
• Tehnologia lucrărilor de restaurare
la biserici de lemn
Premiul pentru conservarea
autenticității artistice și integrarea
intervenției în ansamblul
monumentului
• Consolidarea, restaurarea și
conservarea fațadelor Biserica
„Pogorârea Sfaântului Duh” Mănăstirea Dragomirna , comuna

Mitocul Dragomirnei, Suceava
• Restaurare parament la Mănăstirea
Dragomirna, comuna Mitocul
Dragomirnei, Suceava
Premiul pentru calitatea
investigațiilor fizico - chimice și mai
ales biologice care premerg proiectul
și asigură o restaurare științifică
• Cercetări privind formele biologice
și chimice care produc degradarea
elementelor constructive Biserica Evanghelică Drăușeni,
com. Cața, Brașov
• Cercetări privind compoziția
mortarelor romane și bizantine Șantierul Arheologic Capidava,
comuna Topalu, Constanța
• Cercetări privind formele biologice
și chimice care produc degradarea
elementelor constructive
Ansamblul Mănăstirii Suzana ,
comuna Măneciu, Prahova
• Cerctări privind compoziția mortarelor
romane de zidărie și tencuială - Terme
romane, Șantierul Arheologic S3-S7 Mălăiești - Dumbrăvești, Prahova
• Cercetări privind compoziția picturii
murale și identificarea proceselor de
biodeteriorare
• Biserica ”Intrarea Maicii Domnului în
Biserică - Vovidenia”, Focșani
Premiul pentru cercetare
stratigrafică urmată de restaurarea
și conservarea picturii originare,
asociată monitorizării condițiilor de
microclimat
• Biserica „Sfântul Nicolae ”, Bălinești

• Restaurarea tabloului votiv - comuna
Gămești, sat Bălinești, Suceava
• Cercetare și proiectare pentru
conservarea-restaurarea picturii murale
- Biserica „Sfântul Nicolae”, Rădăuți,
Suceava
Premiul Președintelui UNRMI pentru
complexitatea și acuratețea execuției
• Consolidarea, amenajarea, reabilitarea
construcției de locuit existente
SP+P+M și a împrejmuirii terenului Imobil Str. Vasile Alecsandri nr. 18,
Sector 1, București
Lucrări selectate
1. Consolidare, restaurare și punere
în valoare Mănăstirea Negru Vodă Câmpulung, Argeș
2. Restaurare pictură, finisaje interioare
și exterioare, instalații, restaurare
turn clopotniță, amenajări exterioareBiserica Sfânta Vineri - Ploiești, Prahova
3. Consolidare, restaurare, conservare
și punere în valoare a Bisericii
„Buna Vestire” - Brăila
4. Consolidare, restaurare și amenajări
exterioare la Biserica “Adormirea Miacii
Domnului” a Târgului - Târgoviște
5. Restaurarea și consolidarea Bisericii
“Sfânta Treime” - Măgureni, Prahova
6. Reabilitarea și restaurarea
Tribunalului Prahova - Ploiești, Prahova
7. Consolidare-restaurare cu integrare
în circuit turistic Biserica Adormirea
Maicii Domnului - Ocnele Mari, Vâlcea
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Adunarea generală

Cetatea Făgărașului - 23 Noiembrie 2019

Eppur si muove
Restaurarea monumentelor istorice,
activitate subsumată domeniului general
al construcțiilor, diferă consistent de
celelalte categorii de meșteșuguri implicate
în procesul edilitar. Este singura activitate
care a păstrat și a transmis până în prezent
organizarea echipelor de meșteri care au
ridicat monumente de-a lungul veacurilor.
Echipele de constructori, proiectanți,
restauratori de componente artistice,
instalatori, chimiști, fi zicieni, biologi,
arheologi - la care s-au adăugat specialiști
în fi nanțare și dirigentare, alcătuiesc
repertoriul profesional al restauratorilor
de monumente istorice. Este defi nitoriu
pentru succesul intervenției de restaurare
ca pregătirea fiecărui membru al echipei
de meșteri, ingineri, arhitecți, restauratori
de componente artistice care activează
în domeniile construcții, proiectare,
cercetare, fi nanțare, dirigentare să fie
transdisciplinară. Fiecare participant
este familiarizat cu toate disciplinele
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componente. Este de fapt refacerea
echipelor de meșteri - constructori din
vremuri imemoriale. Caracteristică este
transmiterea cunoștințelor direct de la
maistru la ucenic pe tot parcursul derulării
procesului de restaurare.
Această formă de învățătură de la maistru
la ucenic este cu putință astăzi fără
excepție ân cadrul fi rmelor consacrate
angrenate în programul național de
restaurare.
Uniunea Națională a Restauratorilor
de Monumente Istorice (UNRMI) este
structura complexă care conjugă
cunoștințele și eforturile specialiștilor
consacrați și transmite aceste cunoștințe
către tinerii membri ai echipelor care
se pregătesc să preia la un moment dat
conducerea activității de restaurare.
Cu ocazia Adunării generale a UNRMI din
data de 23 Noiembrie 2019, organizată la
Făgăraș, în spațiile Cetății Făgărașului, s-a
adoptat hotărârea evidențierii specialiștilor

cu activitate prestigioasă în restaurarea
unor edificii de mare importanță pentru
patrimoniul național și mondial.
Ingineri, arhitecți, maiștrii, pictori
restauratori, meșteșugari au fost distinși
cu trofee, atât pentru implicarea directă în
procesul restaurării, cât și prin învățătură pregătirea tinerilor, viitori restauratori.
Tinerilor din echipele de restaurare care
au dovedit interes, pricepere, hărnicie,
spirit de echipă și respect pentru meșteșug
li s-au acordat la propunerea patronilor
fi rmelor și cu avizul Comisiei de Evaluare a
UNRMI diplome pentru merite profesionale
în domeniul protejării, conservării,
restaurării și punerii în valoare a
monumentelor istorice.
Evenimentul important în sine, dar în mod
cert cu repercusiuni uriașe în viitor, este
proba prin care breselele de meseriași din
domeniul restaurării sunt singura soluție
pentru salvarea monumentelor și protecția
identității noastre spirituale⸻
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[ AGENDA ]
ADUNAREA GENERALĂ A UNRMI - CETATEA FĂGĂRAȘULUI / 23. 11. 2019

Premiile pentru întreaga activitate acordate membrilor seniori și premiile
pentru merite profesionale în domeniul protejării, conservării, restaurării
și punerii în valoare a monumentelor istorice acordate membrilor juniori
de Conducerea UNRMI pe anul 2019
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PREMII membri UNRMI seniori

PREMII membri UNRMI juniori

• Arh. Auner Karl Niels
• Ing. Badea Petre
• Ing. Bahamat Dumitru
• Restaurator Bănică Paul
• Prof. Boldura Ovidiu
• Arh. Botez Aurel Ioan
• Restaurator Bradu Mihai
• Arh. Carp Constanța
• Arh. Hoinărescu Călin
• Ing. Lascu Dorel Victor
• Ing. Mironescu Mircea
• Arh. Polizu Virgil
• Restaurator Pop Vasile
• Ing. Zoltan Sandor

• Ing. Albu Anca Maria
• Arh. Atanasiu Andrei
• Arh. Atanasiu Maria Luiza
• Arh. Baciu Smaranda
• Ing. Bota Ionuț Valentin
• Arh. Bradu Cozmin
• Ing. Bungianu Constantin
• Conductor arh. Bușcă C. Angela
• Arh. Cămui Adina Elena
• Arh. Cămui Alexandru Mircea
• Ing. Comănescu Radu Florin
• Pictor restaurator Deciu Georgeta
• Arh. Dragne Iulia Geanina
• Ing. Dragoș Sergiu Ovidiu

• Arh. Flondor Ion Mihai
• Pictor restaurator Gherasim Ruxandra
• Pictor restaurator Ilie C. Daniela
• Economist Ion Diana Alexandra
• Ing. Ion Răzvan Lucian
• Arh. Iordache Elena
• Ing. Lețiu Cristian Mirel
• Ing. Loghin Adrian
• Pictor restaurator Necula T. Elena
• Arh. Nemțeanu Irina Teodora
• Arh. Nica George Marcian
• Pictor restaurator Pavel Rodica
• Arh. Pârvu Radu
• Arh. Pâslariu Andrei

• Ing. Petruș Adrian Viorel
• Arh. Pîrvu Claudia Georgeta
• Ing. Pungă Cristian
• Ing. Purdea Daniel Dumitru
• Ing. Radu Valerică
• Pictor restaurator Samoilă Mioara
• Ing. Stătică Stefan
• Restaurator piatră Ștefan Nadia
• Avocat Stoica Alina Georgiana
• Ing. Stoica Ionuț Cristian
• Pictor restaurator Tănăsoiu I. Florina
• Arh. Teodorescu Bogdan George
• Ing. Todică Sebastian
• Pictor restaurator Zahariea Georgiana
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[ FOCUS ]

FEDERAȚIA PATRONATELOR SOCIETĂȚILOR DIN CONSTRUCȚII

Gala STAR CONSTRUCT 2019
A doua ediție a Galei organizată de Federația Patronatelor Societăților din Construcții a avut loc în data
de 4 decembrie 2019 în sala Grand Ballroom a hotelului JW Marriott din București.
Gala Star Construct a fost onorată de prezența domnului prim- ministru Ludovic
Orban, a domnului Ion Ștefan, ministru la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării
și Administrației, precum și a altor reprezentanți ai Guvernului.
În cadrul Galei au fost acordate 15 trofee Star Construct firmelor
care s-au evidențiat în domeniul lor de activitate, în următoarele categorii:
• Austrotherm Com SRL - Categoria producători-distribuitori de sisteme izolante
• Avitech Co SRL - Categoria instalații și automatizări
• Barrier SRL - Categoria producători de tâmplărie termoizolantă
• Bog’Art SRL - Firma anului
• Brenneka Install SRL - Categoria infrastructură edilitară
• Construcții Erbașu SA - Categoria sector rezidențial
• Deme Macarale SRL - Categoria distribuitori de echipamente
și utilaje pentru construcții
• Eky Sam SRL - Categoria infrastructură
• Helinick SRL - pentru Tehnologie performantă
• Mairon Galați SA - Categoria distribuitori de produse metalice pentru construcții
• PAB Romania SRL - Categoria producători de structuri metalice pentru construcții
• Tancrad SRL - Categoria infrastructură
• Terra Gaz Construct SRL - Categoria sector nerezidențial
• TIAB SA - pentru 70 de ani de activitate

• Valcon Roofs SRL - Categoria restaurări de monumente istorice.
Totodată, au fost înmânate diplome către:
• Revista Arena Construcțiilor - cea mai completă sursă de informații pentru
sectorul construcții
• City Insurance SA - partener în găsirea soluțiilor eficiente de asigurare
pentru construcții
• Federația Generală a Sindicatelor Familia - pentru colaborare ca partener social
• Sixense Romania SRL - pentru domeniul monitorizării construcțiilor
• Manisa Construct SRL - pentru lucrări de restaurare și conservare
monumente istorice
• Procema SA - distribuitor de produse metalice pentru construcții
• Romstal Impex SRL - distribuitor de materiale pentru construcții
Fiecare invitat a primit un cadou surpriză, personalizat cu siglele sponsorilor
platinum: Avitech Co SRL, Brenneka Install SRL, Concelex SRL, Construcții Erbașu
SA, PAB Romania SRL, Terra Gaz Construct SRL.
A fost o seară specială care nu ar fi putut avea strălucirea pe care a avut-o fără
partenerii noștri, fără participanții și invitații cărora le mulțumim și pe această cale
și îi așteptăm să ne rămână aproape și la evenimentele viitoare.

FOTO: Delegația Uniunii Naționale a Restauratorilor de Monumente Istorice din România (membru FPSC) la Gala STAR CONSTRUCT 2019
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Constructorii
în România anului pandemic 2020
Sfârșitul de an este aproape și de fiecare dată în această perioadă
începem să ne uităm în urmă, să evaluăm realizările și să ne pregătim pentru anul viitor. La sfârșitul lui 2019 făceam bilanțul efectelor
Acordului semnat de federație cu Guvernul României prin care am
reusit să declarăm sectorul construcțiilor sector prioritar, de importanță majoră pentru economia României pentru următorii 10 ani.
Analizam, de asemenea, impactul OUG 114/2018 prin care am reusit să
declarăm un salariu minim specific pentru sectorul construcții. Prin
urmare, ne construiam planuri mărețe pentru 2020, când trebuia să
atacăm fiecare articol din Acord, să-l aducem la masa discuțiilor cu
Guvernul și să punem în aplicare toate prevederile convenite.

Dar surpriza “covid” de la
începutul anului 2020 ne-a
obligat să ne reconsideram
prioritățile. Cu mănuși sau fără,
cu mască sau fără mască, dar cu
multa prudență, teamă sau chiar
frică, a trebuit să ne adaptăm,
lucrând de acasă sau revenind
la birou, înțelegând că trebuie să
acceptăm noile condiții și să ne
continuăm activitatea. Și cum
am fi putut altfel în condițiile
în care activitatea în șantiere a
continuat?
Ca o premoniție din Acordul
semnat cu Guvernul în urmă cu
un an, sectorul construcțiilor s-a
dovedit a deveni în mod natural
și mult mai repede susținătorul
economiei românesti, adică
prioritar, înregistrând creșteri
lună de lună. În timp ce unele
sectoare ale economiei au
scăzut dramatic, sectorul
constructiilor nu și-a încetinit
activitatea, dimpotrivă, conform
datelor statistice de la INS “În
perioada 1.I-31.VIII.2020, faţă
de perioada 1.I-31.VIII.2019,
volumul lucrărilor de construcţii
a crescut, ca serie brută, cu
17,3%, iar ca serie ajustată
în funcţie de numărul de zile
lucrătoare şi de sezonalitate,
cu 19,2%”. Sigur că ne dorim ca
economia românească să revină
cât mai curând la normalitate,
cu toate sectoarele în activitate,
dar constructorii vor trebui să
rămână pe trendul ascendent,
chiar dacă în 2021 este posibilă

o încetinire datorată accesului la
noile programe de finanțare care
totdeauna a venit cu o inerție de
câteva luni.
Ca federație, perioada de
pandemie a însemnat multă
muncă, consultare deosebită
cu membrii noștri pentru a
cunoaște realitatea și noile nevoi
ale pieței, circa 20 de intervenții
cu propuneri scrise la nivel
guvernamental (ministere și chiar
prim-ministru), participarea
la dialog direct sau on-line cu
ministerele de interes, cancelaria
prim-ministrului sau chiar cu
prim-ministrul pentru a face
cunoscute și pentru a susține
propuneri pe care le-am
considerat importante pentru
sector. Dintre propunerile
noastre, câteva s-au concretizat
deja în acte normative, cum ar fi:
• Mărirea plafonului de TVA
redus la 5% la locuințe până
la 150.000 euro și doar pentru
locuințe mai mari diferența peste
acest prag să fie impozitată cu
19%. Am susținut acest lucru,
constatând ca “lucrul de acasă”
impune un nou concept despre
locuința obișnuită care trebuie
să aibe și spații corespunzătoare
pentru activitatea de birou,
pentru școala on-line etc.
• Modificarea obiectului de
activitate al Casei Sociale a
Constructorilor prin adăugarea
activității de pregătire
profesională, conf. OUG 32/2020.
Sperăm ca începând cu 2021 să

putem pregăti muncitorii noștri
în meseriile de care sectorul are
nevoie, începând cu dulgherul sau
fierarul, până la restauratorul de
monumente istorice, prin Casa
Socială a Constructorilor.
• Federația și-a desemnat
membrii în Comisiile de lucru la
nivelul Ministerului Fondurilor
Europene, comisii din care fac
parte și reprezentanti ai UNRMI.
• În cadrul parteneriatului social
dintre Federația Patronatelor
Societăților din Construcții și
Federația Generală a Sindicatelor
în toamna aceasta a fost
finalizată negocierea și s-a
semnat Contractul Colectiv de
Muncă pe grup de unități din
sectorul de activitate “Construcții
Civile și Industriale”. Contractul a
fost aprobat de Ministerul Muncii
și este în vigoare pentru firmele
care doresc să îl aplice și care
sunt în lista Anexa la Contract.
Contractul clarifică anumite
aspecte din Codul Muncii, iar
lista Anexă poate fi completată
oricând cu firme care doresc să
fie parte în contract, iar pentru
aceasta trebuie să se adreseze
federației noastre.
• Suntem în continuare partener
de dialog și avem desemnați
reprezentanți în grupuri de lucru
pentru modificarea / completarea
legislației de achiziții publice. Un
grup de lucru instituit pe lângă
cancelaria prim-ministrului
lucrează la propuneri legislative
privind debirocratizarea

activității din construcții.
Alt grup de lucru a readus în
agenda legislativă certificarea
profesională a firmelor din
construcții.
Ce așteptări avem de la anul
2021? Suntem obligați să
privim lucrurile optimist dar și
responsabil prin prisma noilor
tehnologii, a noilor măsuri de
lucru, a digitalizării economiei,
a schimbărilor cu care trebuie să
ținem pasul pentru că viitorul se
construiește cu noi. Schimbările
majore din societate trebuie să
ne stimuleze pentru a dovedi
ca în 10 ani constructorii
pot să schimbe destinul țării.
Evident ca autoritățile, care
reprezintă cel mai mare investitor
finanțând lucrările publice,
trebuie să înțeleagă că euforia
unei promisiuni de finanțare de
80 miliarde euro a trecut, iar
acum aceasta este necesar a se
transforma în realitate.
Să avem forța și voința de a
transpune visele în realitate, iar
unitatea de breaslă reprezintă
unul dintre secrete.
Și pentru că la fiecare sfârșit de
an ne punem speranțe și mai mari
în anul următor, urez cititorilor
Revistei Uniunii Naționale a
Restauratorilor de Monumente
Istorice și tuturor constructorilor
romîni multă sănătate, putere
de muncă și unitate în breaslă
pentru a le realiza!
⸻Adriana Iftime
Director General FPSC
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[ AGENDA ]

Expoziția
“MICROSCOPUL PICTEAZĂ”
“Microscopul pictează” şi ne poartă într-o
călătorie plină de mister în microcosmosul
din interiorul patrimoniului cultural
naţional, într-o lume mirifică în care
descoperi forme şi culori care te uimesc şi
îţi încălzesc sufletul.
Expoziţia are un caracter de pionierat la
nivel național şi sper că vom avea ocazia să
o itinerăm în cât mai multe zone.
Ideea de a împărtăși cu ceilalţi oameni
imaginile fantastice pe care le vedeam
la microscop atunci când analizele
pătrundeau în lumea nevăzută din

1

2

3

4

5

6

Expoziţia “Microscopul pictează”. Fotografie la microscop
Autor Dr. Ing. Magdalena Banu.
Organizator Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova
- Laboratorul de investigaţii chimice, biologice şi mineralogice pentru monumente
Simeză Sala Coloanelor din Palatul Culturii din Ploieşti Data Februarie 2020.

[ Fig.1-2 ] Secţiune stratigrafică transversală
- foto microscop / Pictură pe catapeteasma de zid Biserica “Vovidenia Tăbăcari”, Focșani, Vrancea
[ Fig.3 ] Secţiune stratigrafică transversală - foto
microscop / Pictură „Sfânt Militar”- Biserica „Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe” Constanţa, Constanța
[ Fig.4 ] Eflorescenţă salină - foto microscop /
Altar - Biserica „Cuvioasa Paraschiva”- Schitul
Pătrunsa, Vâlcea
[ Fig.5 ] Secţiune stratigrafică transversală - foto
microscop / Mortar bizantin - curtina G - Șantierul
arheologic Capidava, comuna Topalu, Constanța
[ Fig.6 ] Secţiune stratigrafică transversală - foto
microscop / Mortar roman – Basilica I - Șantierul
arheologic Capidava, comuna Topalu, Constanța

020

interiorul materialelor constitutive şi
decorative ale monumentelor m-a urmărit
de foarte mulţi ani.
Există o legătură magică - frumuseţea din
interiorul probei se reflectă în afara ei prin
talentul meşterului constructor, pietrar,
lemnar sau pictor care reuşeşte să o scoată
la iveală, lăsând aici puţin din sufletul său.
Întâlnirea dintre sufletul cercetătorului şi
cel al meşterului plecat de mult dintre noi
produce de fiecare dată o stare de euforie
pe care simţi nevoia să o împărtăşeşti
cu cineva şi care, în acest caz, a dus la

naşterea unei expoziţii.
Am căutat o formă de etalare cât mai uşor
inteligibilă pentru public şi am considerat
că tabloul (50x70cm) era cel mai adecvat.
Așa a apărut expoziţia „Microscopul
pictează”, organizată în cadrul Muzeului
Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova
- Laboratorul de investigaţii chimice,
biologice şi mineralogice pentru
monumente, în Sala Coloanelor din Palatul
Culturii din Ploieşti, în februarie 2020.
⸻Dr. Magdalena Banu

[ Fig.7 ] Secţiune stratigrafică transversală - foto microscop
Pictură - Biserica „Schimbarea la faţă a Domnului Iisus Hristos”,
Schitul Locurele, Gorj

[ Fig.8 ] Secţiune stratigrafică transversală - foto microscop
Piatră dale granit - Mausoleul Eroilor din Primul Război Mondial,
Mărăşeşti, Vrancea

[ Fig.9 ] Secţiune stratigrafică transversală - foto microscop
Pictură Pronaos - ctitori - Biserica „Adormirea Maicii Domnului ”
Săveşti, Dâmbovița

[ Fig.10 ] Secţiune stratigrafică transversală - foto microscop
Piatră dale granit - Mausoleul Eroilor din Primul Război Mondial,
Mărăşeşti, Vrancea
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[ AGENDA ] Expoziția Microscopul pictează Autor Dr. Ing. Magdalena Banu Fotografii realizate la microscop
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Activitatea de cercetare în domeniul monumentelor istorice
are un caracter aparte. Ea îţi creează emoţii şi stări sufleteşti
foarte variate pe tot parcursul investigaţiei – admiraţie, revoltă,
nedumerire, visare etc. Odată ajuns la faţa locului trăieşti pe rând:
A. Revelaţia estetică a frumuseţii edificiului, a picturii,
a sculpturilor, chiar dacă uneori găseşti numai ruine
la faţa locului.

B. Curiozitatea de a descoperi fiecare parte componentă
a monumentului, contactul tactil cu el.
C. Durerea că trebuie să smulgi o părticică minusculă din el,
o probă, pentru a-l înţelege mai bine
D. Emoţia pe care o simţi în momentul când începi analizele şi
intri în intimitatea probelor, care uneori au peste 2000 de ani,
anamneza - monumentului, aflarea compoziţiei materialelor

şi a bolilor de care suferă.
E. Bucuria greu de exprimat în cuvinte atunci când pătrunzi
în lumea miraculoasă din interiorul probei cu ajutorul
microscopului şi îi afli secretele sale intime. E o lume de vis,
asemenea cu cea pe care o trăiai în visele copilăriei. Trebuie să
rămâi însă treaz şi să interpretezi științific tot ceea ce vezi.
F. Sentimentul de satisfacţie, de împlinire de la încheierea

studiului, când fişele si lucrarea de cercetare îşi continuă drumul
mai departe spre beneficiar şi vezi că acesta este mulţumit pentru
soluţiile sau recomandările pe care i le-ai dat tu şi le aplică în
restaurarea monumentului.
G. Peste ani, când treci pe lângă monumentul reînviat, tragi aer
în piept, te bucuri în tăcere şi zici da, aici am dat şi eu o mână de
ajutor! ⸻

Secţiune stratigrafică transversală - foto microscop [ Fig.11 ]
Pictură - arcadă Pronaos - Biserica “Sfântul Gheorghe”, Puchenii Mari, Prahova
Secţiune subţire - Fosile - foto microscop [ Fig.12 ]
Piatră - calcar organogen - Cetatea “Alba Carolina” - Poarta III, Alba Iulia, Alba
Secţiune stratigrafică transversală - foto microscop [ Fig.13 ]
Pictură - Naos N - Biserica “Coborârea Sfântului Duh”, Schit Lespezi, Posada, Prahova
Secţiune stratigrafică transversală - foto microscop [ Fig.14 ]
Pictură - Naos N - Biserica “Coborârea Sfântului Duh”, Schit Lespezi, Posada, Prahova
Imagine ortogonală - foto microscop [ Fig.15 ]
Lichen Caloplaca - Cetatea “Alba Carolina” - Poarta III, Alba Iulia, Alba
Secţiune stratigrafică transversală - foto microscop [ Fig.16 ]
Mortar roman - curtina F - Șantierul arheologic Capidava, comuna Topalu, Constanța
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[ Fig.17 ] Reacţii chimice - foto microscop
Identificarea nitraților cu dimetilamină sulfurică - Caru cu Bere, balustru faţadă, Bucureşti
[ Fig.18 ] Imagine ortogonală - foto microscop
Licheni - Biserica “Naşterea Maicii Domnului”, Mănăstirea Tazlău, Neamț
[ Fig.19 ] Preparat biologic - secţiune - foto microscop
Muşchi - Syntrichia sp.- Cetatea “Alba Carolina” - Bastioane, Alba Iulia, Alba
[ Fig.20 ] Secţiune stratigrafică transversală - foto microscop
Policromie vopsitorie ușă - Casa cu Grifoni, Str. Culturii nr.18, Câmpina, Prahova
[ Fig.21 ] Imagine ortogonală - foto microscop
Licheni - Poarta Dealu - Vânătorilor, Târgovişte, Dâmbovița
[ Fig.22 ] Cristale de săruri în soluţie - foto microscop
Eflorescenţe saline - Pavilionul A - Muzeul Marinei Române, Constanţa, Constanța
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[ AGENDA ] Expoziția Microscopul pictează Autor Dr. Ing. Magdalena Banu Fotografii realizate la microscop
[ Fig.23 ] Secţiune stratigrafică transversală - foto microscop
Pictură - demisol, corp A - “Casa Ana şi Marinache Popescu”, Călăraşi, Călărași
[ Fig.24 ] Secţiune stratigrafică transversală - foto microscop
Mortar suport pictură - Biserica “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” - Constanţa, Constanța
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[ Fig.25-26 ] Secţiune stratigrafică transversală - foto microscop
Pictură - altar - Biserica “Vovidenia Tăbăcari”, Focșani, VN
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Dr. Ing. Magdalena Banu
Expert MCC 46/2003
Telefon +40 723 176 513
Str. C.T.Grigorescu nr.1, Ploieşti,
Cod 100022, România
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CURRICULUM VITAE

Uniunea Naţională a Restauratorilor de Monumente Istorice

Tradiţie şi actualitate
Restaurarea monumentelor istorice
reprezintă în aparenţă o componentă
a domeniului realizării construcţiilor
din categoria reparaţiilor clădirilor
existente, dar în realitate constituie un
domeniu distinct, complex şi elevat.
Organizarea procesului de restaurare
a monumentelor istorice are la bază
interdisciplinaritatea specialiştilor care
participă la lucrările respective. Arhitecţi
şi ingineri instruiţi pe de o parte de marii
restauratori care au salvat edificiile
reprezentative ale patrimoniului arhitectural
din ţara noastră şi familiarizaţi cu
meşteşugurile de restaurare de la meşterii
echipelor care deprinseseră meşteşugurile (de
zidar, dulgher, pietrar, tâmplar, ipsosar, şiţar,
etc.) din tată în fiu, au acumultat cunoştinţele
necesare elaborării documentaţiilor şi a
conducerii lucrărilor pe şantier.
A fost salvator acest proces pentru
desfăşurarea cu succes a restaurării
monumentelor o bună bucată de vreme.
Tinerii de acum o jumătate de secol, ajunşi
astăzi la vârsta senectuţii patroni ai puţinelor
firme de proiectare şi de execuţie, au salvat de
la disoluţie structura operativă a activităţii de
restaurare a monumentelor şi în consecinţă au
evitat dispariţia lor.
După 1990, aceşti tineri de acum 50 de ani
ajunşi la vârsta maturităţii, au simţit nevoia
de a se organiza într-o structură operativă,
care să ofere posibilitatea răspândirii
informaţiilor din domeniul restaurării
monumentelor, constituind Uniunea Naţională
a Restauratorilor de Monumente Istorice, care
include firme şi specialişti din toate domeniile
implicate în demersul restaurării, arhitecţi,
ingineri, pictori restauratori, chimişti,
fizicieni, consultanţi ştiinţifici, economişti.
Această structură a reprezentat pe parcursul a
trei decenii, eşafodajul operativ al procesului
de restaurare şi a oferit profesionişti cu înaltă
calificare în domeniu, care s-au implicat în
Comisiile Naţionale, Regionale şi Judeţene, care
înfăptuiesc protecţia şi punerea în valoare a
patrimoniului cultural din ţara noastră.
O contribuţie importantă a firmelor afiliate
Uniunii Naţionale a Restauratorilor de
Monumente Istorice este aceea de a forma
tineri restauratori care să continue activitatea
de proiectare şi executare a lucrărilor de
restaurare a monumentelor istorice.
Mărturia convingătoare a eficienţei activităţii
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membrilor Uniunii Naţionale a Restauratorilor
de Monumente Istorice o oferă sutele de
monumente restaurate în toate regiunile ţării
noastre, incluzând o gamă variată de edificii,
de la micile biserici de lemn şi de zid, de
locuinţe răspândite în satele noastre, la marile
ansambluri aulice, curţi domneşti, castele
şi conace, la mănăstiri, clădiri orăşeneşti
administrative de mare anvergură, obiective
datând din antichitate până în vremurile
noastre.
Competenţa şi profesionalismul care
se reliefează în calitatea lucrărilor de
restaurare este probată şi de numeroasele
distincţii conferite de principalele
instituţii din ţara noastră şi din
străinătate:
• Ordinul Naţional pentru Merit în grad de
Cavaler
• Ordinul Meritul Cultural al României
în grad de Ofiţer şi Comandor acordat de
Preşedinţia României
• Premii ale Academiei Române
• Distincţii oferite de Patriarhia Bisericii
Ortodoxe Române: Crucea Patriarhală; Crucea Sfinţilor martiri Brâncoveni
• Premii oferite de Ministerul Culturii
• Statutul de Cetăţean de Onoare al
localităţii de reşedinţă
• Numeroase premii ale structurilor
profesionale din domeniul arhitecturii:
Uniunea Arhitecţilor, Ordinul Arhitecţilor
• Premii şi distincţii acordate de
juriile Trienalei de Restaurare a
Uniunii Naţionale a Restauratorilor de
Monumente Istorice
Sunt grăitoare şi distincţiile conferite de
instituţiile europene: Comisia Europeană
şi instituţii de profil din străinătate.
Pentru activitatea susţinută cu perseverenţă,
abnegaţie şi devotament, Uniunea Naţională
a Restauratorilor de Monumente Istorice a
acordat în adunarea generală din noiembrie
2019, pentru 14 membri ai săi, ingineri,
arhitecţi, pictori restauratori care au
împlinit vârsta de 70 ani, înalta distincţie
de onoare pentru întreaga lor activitate.
Prin această distincţie a fost răsplătită şi
activitatea de popularizare a informaţiilor
vizând patrimoniul arhitectural prin
articole, comunicări ştiinţifice în cadrul unor
simpozioane din ţară şi de peste hotare şi a
numeroase expoziţii ilustrând obiectivele
restaurate.

Susţinând formarea tinerilor specialişti
în domeniul restaurării formaţi în cadrul
firmelor de restaurare, Uniunea Naţională
a Restauratorilor de Monumente Istorice a
acordat "Diploma pentru merite profesionale
în domeniul protejării, conservării, restaurării
şi punerii în valoare a monumentelor
istorice" unui număr de 42 de profesionişti în
domeniu care s-au remarcat prin devotament,
seriozitate şi competenţă.
Este relevant faptul că o parte din aceştia au
dobândit statutul de specialist şi expert în
domeniul restaurării conferit de Ministerul
Culturii.
Transmiterea învăţăturii de la specialiştii
consacraţi către tinerii aspiranţi s-a făcut în
cadrul complex al fenomenului de restaurare
atât la nivelul elaborării documentaţiei cât şi
pe şantiere în situaţii concrete, acolo unde s-a
reuşit recompunerea structurii operative a
echipelor complexe interdisciplinare.
Numărul important de tineri restauratori
distinşi cu diploma pentru merite profesionale
şi recunoscuţi în cea mai mare parte prin
atestate de Ministerul Culturii, face dovada
eficienţei procesului de pregătire în domeniu.
Până când la nivel instituţional se vor
redeschide şcolile de meserii cu profil specific
lucrărilor de restaurare, pregătirea viitorilor
restauratori, proiectanţi, executanţi, pictori,
consultanţi ştiinţifici este posibilă numai în
cadrul firmelor de restaurare.
Uniunea Naţională a Restauratorilor de
Monumente Istorice, prin revista de profil, a
iniţiat în prima etapă prezentarea activităţii
specialiştilor cu mare experienţă, precum şi
a tinerilor restauratori distinşi cu Diploma
pentru merite profesionale.
În numerele următoare iniţiativa va continua
cu articole care să înfăţişeze rezultatele
valoroase ale activităţii şi a celorlalţi membri,
cu scopul de a face cunoscută activitatea
prodigioasă a acestei structuri profesionale.
Structurile administrative care gestionează
protecţia patrimoniului vor constata eficienţa
aportului Uniunii Naţionale a Restauratorilor
de Monumente Istorice în domeniul protecţiei
şi punerii în valoare a patrimoniului cultural
şi vor implica consistent specialiştii din cadrul
Uniunii în formularea cadrului legislativ şi
operativ din ţara noastră, care are nevoie
urgentă de eficientizare ▐
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Anca ALBU
Reședinţă București
Născut 20.08.1979 - București
Naţionalitate română
E-mail andreiatanasiu@abral.ro
office@abral.ro
Telefon +40 723 348 697

Inginer constructor
• Specialist reabilitare monumente istorice
• Specialist Construcții Civile Industriale și Agricole
• SC ADDCONCEPT SRL - Cluj-Napoca, Cluj

Foto: Andreea Bologa

Reședinţă Aiud, Alba
Născută 03.08.1989 - Aiud, Alba
Naţionalitate română
E-mail anca.albu@addconcept.ro
Telefon +40 771 740 797

Andrei ATANASIU

STUDII ŞI SPECIALIZĂRI
2016-2018 Curs specializare Reabilitare Monumente Istorice, Facultatea de
Istorie, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
2009-2013 Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții
- specializarea Construcții Civile Industriale și Agricole
ACTIVITATE PROFESIONALĂ
Octombrie 2015 - până în prezent
Inginer constructor SC ADDCONCEPT SRL, Cluj-Napoca, Cluj
Mai 2015 - octombrie 2015
Inginer constructor SC Alusystem SRL, Cluj-Napoca, Cluj
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PROIECTE ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII MONUMENTELOR ISTORICE
Octombrie 2018 - iulie 2020
Reabilitare fațadă principală imobil existent - Palatul Banffy Cluj-Napoca [Fig. 1]
Iulie 2018 - Ianuarie 2020
Reabilitarea Bisericii Reformate din Văleni, Cluj [Fig. 2]
Mai 2019 - prezent
Reabilitare și introducere în circuitul turistic Biserica “Învierea Domnului”,
Bob, Cluj-Napoca, Cluj [Fig. 3]

STUDII ȘI SPECIALIZĂRI
1999-2005 Universitatea de Arhitectură și Urbanism “ION MINCU” Facultatea de Arhitectură (România, București)
2007 Ordinul Arhitecţilor din România Arhitect cu drept de semnătură înscris în TNA nr.4811
2010 Arhitect atestat de Registrul Urbaniștilor din România pentru coordonarea
elaborării documentaţiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism: G5 - (studii de
istorie urbană); E - (planuri urbanistice de detaliu);
F6 - (protejarea și dezvoltarea patrimoniului construit)
2013 Manager Proiect atestat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecţiei sociale /
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului
2013 Specialist atestat de Ministerul Culturii în domeniul restaurare
arhitectură, specializarea șef proiect restaurare arhitectură
(Certificat de atestare nr. 523-S)
2020 Expert atestat de Ministerul Culturii în domeniul restaurare arhitectură,
specializarea șef proiect complex, șef proiect restaurare arhitectură, verificare,
urmărirea comportării în timp și monitorizarea monumentelor istorice (Certificat
de atestare nr. 185-E) și specialist în domeniul studii, cercetări și inventariere
monumente istorice, specializarea: elaborare de studii
(Certificat de atestare nr.646-S)
ACTIVITATE PROFESIONALĂ
2008 - prezent
SC ABRAL ART PRODUCT SRL (România, București, str. Vulturilor, nr. 38 www.abral.ro). Arhitect; Asociat (din anul 2016); Administrator (din anul 2016)
Domeniul de activitate: Proiectare arhitectură / Protejarea monumentelor istorice

PREMII ȘI DISTINCȚII
Diplomă - pentru merite profesionale în domeniul protejării, conservării, restaurării
și punerii în valoare a monumentelor istorice - U.N.R.M.I (Făgăraș - noiembrie 2019)

3

PREMII ȘI DISTINCŢII
2005 Brevet, Medalie - “pentru rezultate meritorii obţinute la
nota finală examen Diplomă”
2010 Diplomă de merit UNRMI pentru întreaga activitate dedicată
protejării, conservării și restaurării monumentelor istorice din România
2012 Premiul Bienalei Naţionale de Arhitectură pentru restaurarea,
conservarea și reabilitarea Casei Avramide, Tulcea
2013 Premiul special al juriului Anualei Dobrogene de arhitectură pentru
restaurarea Muzeului de Artă și a Casei Avramide acordat de O.A.R. filiala Dobrogea
2013 Diplomă de performanţă acordată de UNRMI pentru finalizarea lucrărilor
de restaurare a Muzeului de Artă Tulcea
2019 Diplomă UNRMI pentru merite profesionale în domeniul protejării,
conservării, restaurării și punerii în valoare a monumentelor istorice

Arhitect atestat de Ministerul Culturii
• Expert atestat de Ministerul Culturii în domeniul restaurare
arhitectură, specializarea șef proiect complex, șef proiect restaurare
arhitectură, verificare, urmărirea comportării în timp și monitorizarea
monumentelor istorice și specialist în domeniul studii, cercetări și
inventariere monumente istorice, specializarea elaborare de studii
• Membru în Comitetul Director al Comitetului Național Român ICOMOS
• Membru în Comitetul Național Director al UNRMI
• Membru la Uniunii Arhitecților din România
• Vicepreședinte al Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii
• SC ABRAL ART PRODUCT SRL - București
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2009; 2010-2012
Consolidare - restaurare Casa Avramide,
Str. Progresului nr.32, Tulcea, Tulcea
[Fig. 1]
2010; 2015 - prezent
Punct de informare - Sit Arheologic
“Cetatea Capidava”, sat Capidava,
comuna Topalu, Constanţa [Fig. 2]
2015; 2019 - prezent
Promovarea valorilor culturale prin
restaurarea și conservarea punctului
muzeal Casa Panaghia, Str. Mihai
Viteazu nr.6, Babadag, Tulcea [Fig. 3]

2016; 2019 - prezent
Casa Crissovelloni - Consolidare și
restaurare construcţiile existente corp
A, B, C, D și amenajare incintă, Str. G-ral
C-tin Budișteanu nr. 15, București
[Fig. 4]
2016 - prezent
Imobil “Casa cu geamuri bombate”
(“Casa N. Păulescu”) - Reabilitare
construcţie Corp C1 și refacere
împrejmuire, Str. Radu Calomfirescu
nr.15, sector 3, București
[Fig. 5]
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Karl Niels AUNER
Reședinţă București
Născut 22.05.1942
Naţionalitate română
E-mail nielsauner@gmail.com

FORMARE PROFESIONALĂ
1959-1962 Școala tehnică de arhitectură - București
1964-1970 Studii universitare, Institutul de Arhitectură “Ion Mincu” - București
COMPETENȚE PROFESIONALE
Expert al Ministerului Culturii în domeniul :
1. Restaurare Arhitectură : A, B, C, D,G 2. Cercetare monumente : A
Certiﬁcat de atestare nr.0032 din 17.11.2000.
ACTIVITATE PROFESIONALĂ
1973-1977 Direcția Monumentelor Istorice - Restaurare/proiectare arhitectură;
arhitect proiectant
1978-1989 IPC, MCIND, Institutul de Proiectare Construcții Industriale
- Arhitect proiectant, șef de proiect, șef colectiv arhitectură
1990-1993 PRODOMUS SA - arhitect proiectant, șef colectiv arhitectură
restaurări monumente istorice
1994 - prezent SC MANISA CONSTRUCT SRL - Arhitect, șef de proiect
1972-2020 Membru Uniunea Arhitecților din România
1996-2000 Membru A.E.R.P.A
2000-2006 Membru I.C.O.M.O.S.
Din 2013 Membru în Comitetul Director Național al Uniunii Naționale
a Restauratorilor de Monumente Istorice
2008-2012 Președinte al Secțiunii de Arhitectură și Inginerie a Comisiei Naționale
a Monumentelor; Președinte al comisiei zonale a C.N.M.I. - județele Maramureș,
Bihor, Satu Mare
2012-2016 / 2016-2019 Membru al Secțiunii de Arhitectură și Inginerie a
C.N.M.I.; Președinte al Comisiei Zonale a C.N.M.I. - județele Maramureș, Bihor,
Satu Mare
PREMII ȘI DISTINCȚII
1996/1999 Premiul UNRMI pentru
restaurarea bisericilor de lemn din
Maramureș și Sălaj
2001 Premiul “Doina Darvas” pentru
șantierul internațional de restaurare din
Județul Sălaj
2002 Premiul Ministerului Lucrărilor
Publice pentru restaurarea bisericilor
de lemn
2002 Premiul Bienalei Naționale de Arhitectură pentru restaurarea bisericilor
de lemn din județele Sălaj și Bihor.
2003 Premiul UNRMI pentru restaurarea Mănăstirii Snagov
2004 Ordinul “Meritul Cultural” în grad
de oﬁțer pentru Patrimoniul Cultural
Național
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2010 Premiul Trienalei UNRMI pentru
restaurarea podului ridicător la poarta
III Cetatea Alba-Iulia
2010 Premiul Patriarhiei Ortodoxe
Române pentru restaurarea bisericii
“Sf. Nicolae Dintr-o Zi” - București
2016 Premiul “Opera Omnia” al Uniunii
Arhitecților din România pentru
întreaga activitate
2018 Premiul “Duiliu Marcu” al
Academiei Române pentru restaurarea
monumentelor cu structuri de lemn
2019 Premiul Trienalei UNRMI pentru
tehnologia lucrărilor de restaurare a
bisericilor de lemn și principii de
restaurare a monumentelor de
arhitectură vernaculară
2019 Premiul pentru întreaga carieră
acordat de UNRMI (Făgăraș)

Restaurare Biserica Mănăstirii Coșula - Botoșani

Restaurare Biserica din Tăuții de Sus - Maramureș

Poarta Mănăstirii Brâncoveni - Olt

Arhitect expert Ministerul Culturii
Expert al Ministerului Culturii în domeniile:
• Restaurare Arhitectură : A, B, C, D,G
• Cercetare monumente : A
• Certiﬁcat de atestare nr. 0032 din 17.11.2000

LUCRĂRI DE SINTEZĂ ÎN DOMENIUL
RESTAURĂRII MONUMENTELOR
• Coautor la indicatorul de norme de deviz - RM - pentru restaurări de monumente
istorice
• Autorul ghidului privind costurile și consumurile de resurse în activitatea de
restaurare a monumentelor cu structuri din lemn
• Autorul tehnologiei de restaurare a monumentelor cu structuri din lemn
(vol. I - biserici de lemn; vol.II - obiective țărănești de arhitectură vernaculară)
• Autor cursuri post-universitare la Instutul de Arhitectură “Ion Mincu” din București
și Institutul “Babeș Bolyai” privind tehnologiile speciﬁce restaurării monumentelor
cu structuri din lemn

Ansamblul “Bastionul Măcelarilor”
- Baia Mare, Maramureș

Restaurare Capela Știrbey - Buftea, Ilfov

Restaurare și reconversie Anasamblul “Gambrinus”,
Hotel Cișmigiu - București

Restaurare Complexul Hotel-restaurant “Minerul”
- Baia Mare, Maramureș

PROIECTE RESTAURARE UNITĂȚI DE CULT ȘI CLĂDIRI CIVILE
Restaurarea Bisericii Mănăstirii Snagov - Ilfov

Restaurare Cercul Militar Național - București
Restaurare “Turnul lui Ștefan”
- Baia Mare, Maramureș
Restaurare Biserica din Șurdești - Maramureș

Circuitul exterior de vizitare la “Castelul Corvinilor”
- clădiri pentru anexe meșteșuguri, artizanat, tradiții
- Hunedoara

Restaurarea Bisericii din Răpciuni din Muzeul Satului “Dimitrie Gusti” din București incinta de protecție provizorie pe perioada lucrărilor

Restaurare și punere în valoare Biserica de lemn
din Buzești, Fărcașa - Maramureș

Restaurarea Fațadei Spitalului Colțea, București
(Proiectant General - Institutul Proiect București)
- Autor Studiu Istoric și Studiu de Fezabilitate
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Daniel BACIU
Reședinţă București
Născut 20.02.1975-București
Naţionalitate română
E-mail arhdanbaciu@gmail.com
Telefon +40 740 077 209

STUDII ȘI SPECIALIZĂRI
1993-1999
Studii universitare Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" București
ACTIVITATE PROFESIONALĂ
2000-prezent
• Arhitect proiectant, Șef proiect în cadrul firmei
SC.REMON PROIECT SRL București
• Membru al Ordinului Arhitecților din România
• Membru al Uniunii Naţionale a Restauratorilor de Monumente Istorice

PREMII ȘI DISTINCȚII
• Premiul III la Trienala de restaurare
2016 - categoria Mari ansambluri acordat de Uniunea Restauratorilor din
România pentru finalizarea, în condiții
de excelență, a lucrărilor de restaurare
la obiectivul Mănăstirea Nucet
• Premiul pentru caracterul
interdisciplinar al restaurării unei
biserici de lemn la Trienala de
Restaurare 2019, acordat de Uniunea
Restauratorilor din România, pentru
obiectivul “Consolidare, restaurare cu
integrare în circuit turistic a bisericii de

lemn Cuvioasa Paraschiva” - Vârtop
• Premiul pentru caracterul
interdisciplinar al restaurării
unei biserici de zid la Trienala de
Restaurare 2019, acordat de Uniunea
Restauratorilor din România, pentru
obiectivul “Consolidare, restaurare cu
integrare în circuit turistic Biserica Buna
Vestire” - Drugănești
• Marele premiu la secțiunea
Arhitectură și patrimoniu (Anuala de
Arhitectură București 2020) pentru
consolidare, restaurare și punere în
valoare Biserica “Adormirea Maicii
Domnului” - Ocnele Mari

Smaranda BACIU
Reședinţă București
Născută 28.08.1975 - București
Naţionalitate română
E-mail baciusmaranda@gmail.com
Telefon +40 746 052 662

Arhitect
• Membru al Ordinului Arhitecților din România
• Membru al Uniunii Naţionale a Restauratorilor de Monumente Istorice
• SC REMON PROIECT SRL - București
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PROIECTE ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII MONUMENTELOR ISTORICE
• Liceul Eftimie Murgu, Timişoara Consolidare + restaurare + amenajare
[Fig. 1]
• Şcoala normală D. Ţichindeal, Arad Consolidare + restaurare + amenajare
• Spitalul clinic de Nefrologie
Dr. Carol Davilla, Bucureşti
- consolidare, amenajare
• 2 Sedii ale Băncii Comerciale Române,
Bucureşti - consolidare, restaurare,
amenajare [Fig. 2]
• Biblioteca Naţională a României,
sediul central, Bucureşti
- consolidare, amenajare subsol
• Catedrala Patriarhală, Bucureşti consolidare, restaurare
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• Centrul de plasament Simion
Mehedinţi, Galaţi - consolidare,
restaurare, refuncţionalizare [Fig. 3]
• Consolidare și restaurare cu
valorificarea patrimoniului cultural Imobil Str. Brestei nr. 24, Craiova
• Consolidare, restaurare și
refuncționalizare - Imobil Str. Smârdan
nr. 39, București [Fig. 4]
• Consolidare, restaurare și
refuncționalizare Restaurant Cina,
București [Fig. 5]
• Consolidare și restaurare cu integrare
în circuit turistic Biserica Buna Vestire,
Drugănești [Fig. 6]
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STUDII ȘI SPECIALIZĂRI
1993-2000 Studii universitare Institutul de Arhitectură “Ion Mincu” - București

Arhitect expert atestat de Ministerul Culturii
• Expert atestat Ministerul Culturii şi Patrimoniului Național
- domeniul 1 (C,D,G) - Certificat de atestare nr. 190 din 06.07.2020
• Specialist atestat Ministerul Culturii şi Patrimoniului Național
- domeniul 1 (E) - Certificat de atestare nr. 667 din 06.07.2020
• Membru al Ordinului Arhitecților din România
• Membru al Uniunii Naţionale a Restauratorilor
de Monumente Istorice
• SC REMON PROIECT SRL - București

Curţii lui Gheorghe Grigore Cantacuzino
“Nababul”• Restaurarea și valorificarea

durabilă a patrimoniului cultural
- Castelul Corvinilor, Hunedoara
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COMPETENȚE PROFESIONALE
• Expert atestat Ministerul Culturii şi Patrimoniului Național
- domeniul 1 (C,D,G) - Certificat de atestare nr. 190 din 06.07.2020
• Specialist atestat Ministerul Culturii şi Patrimoniului Național
- domeniul 1 (E) - Certificat de atestare nr. 667 din 06.07.2020
ACTIVITATE PROFESIONALĂ
2000-prezent Arhitect proiectant, Șef proiect în cadrul firmei
SC REMON PROIECT SRL, București
2020 Expert arhitect în cadrul firmei SC REMON PROIECT S.R.L, București
• Membru al Ordinului Arhitecților din România
• Membru al Uniunii Naţionale a Restauratorilor de Monumente Istorice
PREMII ȘI DISTINCȚII
• Premiul III la Trienala de Restaurare
2016 (categoria Mari ansambluri)
acordat de Uniunea Restauratorilor din
România pentru finalizarea, în condiții
de excelență, a lucrărilor de restaurare
la obiectivul Mănăstirea Nucet
• Premiul pentru caracterul interdisciplinar al restaurării unei biserici de lemn la
Trienala de restaurare 2019, acordat de
Uniunea Restauratorilor din România,
pentru obiectivul “Consolidare, restaurare cu integrare în circuit turistic Biserica

2

de lemn Cuvioasa Paraschiva”, Vârtop
• Premiul pentru caracterul interdisciplinar al restaurării unei biserici de zid la
Trienala de restaurare 2019, acordat de
Uniunea Restauratorilor din România,
pentru obiectivul “Consolidare, restaurare cu integrare în circuit turistic Biserica
”Buna Vestire”, Drugănești
• Marele premiu la secțiunea Arhitectură și patrimoniu (Anuala de Arhitectură București 2020) pentru proiectul
“Consolidare, restaurare și punere
în valoare Biserica Adormirea Maicii
Domnului”, Ocnele Mari

3
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PROIECTE ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII MONUMENTELOR ISTORICE
• Şcoala Normală D. Ţichindeal, Arad consolidare + restaurare + amenajare
• Palatul Dacia - Pinacoteca Bucureşti
- consolidare, restaurare, amenajare
[Fig. 1] • Spitalul clinic de Nefrologie
Dr. Carol Davilla, Bucureşti - consolidare, amenajare • Biblioteca Naţională
a României (sediul central), Bucureşti consolidare, amenajare subsol
[Fig. 2] • Ansamblul fortificat al
Bisericii Evanghelice Hărman - consolidare, restaurare, refuncţionalizare şi
punere în valoare [Fig. 3] • Centrul de
plasament Simion Mehedinţi, Galaţi consolidare, restaurare, refuncţionalizare • Institutul Naţional de Neurologie
şi Boli Neurovasculare Vlad Voiculescu - consolidare, refuncţionalizare •
Consolidare și restaurare cu valorificarea patrimoniului cultural - Imobil
Str. Brestei nr. 24, Craiova • Cetatea
Rupea, Brasov - consolidare, restaurare, refuncționalizare • Consolidare,
restaurare, punere în valoare Biserica
AMD Madona Dudu, Craiova [Fig. 4]•

Consolidare, restaurare și punere în
valoare Mânăstirea Sucevița, Suceava
• Consolidare, restaurare și punere în
valoare Mânăstirea Nucet, Dâmbovița
[Fig. 5] • Consolidare, restaurare și
refuncționalizare imobil Casa “Mița
Biciclista”, București [Fig. 6] • Ansamblul Mănăstirii Aninoasa - eradicare
umiditate, amenajare muzeu, reparații
curente, amenajări exterioare
• Consolidare, restaurare și punere în
valoare Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva, Vârtop, Dâmbovița • Sit Arheologic Ovidiu - conservare, reconstituire
parțială și punere în valoare pentru
integrarea în circuit turistic a castrului
roman • Consolidare, restaurare
și punere în valoare Biserica Sf. Nicolae,
Râșnov, Brașov [Fig. 7]• Consolidare,
restaurare și punere în valoare Biserica
Adormirea Maicii Domnului, Ocnele
Mari, Vâlcea • Consolidare și restaurare
Cazinoul din Constanța [Fig. 8]
• Lucrări de intervenţie în primă urgenţă
la Palatul Micul Trianon - Ansamblul
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Dumitru BAHAMAT
Reședinţă Galați
Născut 30.01.1942 - Odobești, Vrancea
Naţionalitate română
E-mail secretariat@dedalbahamat.ro
Telefon +40 744 581 318

STUDII ȘI SPECIALIZĂRI
Octombrie 1960 - februarie 1966
Licență Diplomă de absolvire - inginer, Facultatea de Construcții Civile Industriale
și Agricole din cadrul Institutului Politehnic Iași
Poziția ocupată în prezent Director General - SC DEDAL BAHAMAT SRL
Poziția propusă în proiect Manager de proiect
Specialist MCC - Domeniul - 5, Specializare - E
Activităţi şi responsabilităţi principale
• Coordonează activitatea societății
• Restaurator monumente istorice și de arhitectură
- certificat de atestare nr. 0001-S / 2000 și Legitimație de specialist nr. 0001-MC-S
• Membru fondator al UNRMI din România
• Coordonarea și conducerea activității înteprinderii in diverse lucrări de mare
amploare cu specific de consolidare și restaurare.

LUCRĂRI EXECUTATE
• Consolidare Şcoala Generală nr.12 Galaţi
• Consolidare - restaurare Biserica
Precista, Galaţi
• Consolidare - restaurare Sediul
Regionala CFR, Galaţi
• Consolidare - restaurare Palatul
Navigaţiei, Galaţi
• Consolidare, finisaje și instalaţii Parcul
de Tehnologie a Informaţiei,
Str. Navelor, Galaţi
• Consolidare - restaurare Biblioteca
V.A. Urechia, Str. Mihai Bravu, Galaţi
• Intervenţie, realizare, rost și
consolidare parţială și refacerea
acoperişului Muzeul de Artă Vizuală Str. Domnească, Galaţi
• Consolidare restaurare “Farmacia
Tînc”, Galaţi
• Restaurare sediul Direcţiei de
Statistică, Str. Bălcescu, Galaţi
• Consolidare și Modernizare Centrul de
Plasament nr. 5
“Simion Mehedinţi”, Galaţi
• Consolidare - restaurare Biserica “Sf.
Arhanghel Mihail”, Brăila
• Consolidare - restaurare Biserica
“Acoperământul Maicii Domnului”,
Mitropolia de Rit Vechi, Brăila
• Consolidare - restaurare Ansamblul
Mănăstirii Floreşti - biserica,
turn clopotniţă, Vaslui
• Consolidare - restaurare Biserica
Ovidenie, Odobeşti, Vrancea
• Consolidare - restaurare Biserica Sf.
Cruce, Odobeşti, Vrancea
• Consolidare - restaurare Ansamblul
Mănăstirii Mera, Vrancea
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• Consolidare - restaurare Biserica Schit
Dălhăuţi, Vrancea.
• Consolidare - restaurare Biserica
“Sfânta Treime”
a Mănăstirii Cotești, Vrancea
• Consolidare - restaurare “Biserica de
zid AMD Donie”, Focşani, Vrancea
• Consolidare - restaurare Biserica
“Sf. Împăraţi”, Focşani, Vrancea
• Consolidare - restaurare Biserica
“Armenească Sf.Gheorghe”,
Focşani, Vrancea
• Consolidare - restaurare Biserica Schit
Bordești, Vrancea
• Consolidare - restaurare Biserica
“Sfântul Nicolae”,
Bâscenii de Jos, Buzău
• Consolidare - restaurare Biserica Sf.
lmpăraţi Constantin
și Elena și Sf. Dumitru”, com.Stâlpu,
Buzău
• Consolidare - restaurare Biserica “Sf.
Nicolae”, Sadova, Dolj
- ctitorie Matei Basarab
• Consolidare - restaurare Biserica
“Mănăstirii Plăviceni”, Teleorman
• Finalizare, consolidare, restaurare
Biserica Mănăstirii Plătăreşti, Călăraşi
• “Reabilitare Perimetru Piaţa Unirii
Focşani”: Ateneul Popular,
Sit Arheologic, Centru Meșteșugăresc,
Muzeu - Focșani, Vrancea
• Consolidare - restaurare “Biserica
Mănăstirii Măxineni” - ctitorie a
domnitorului Matei Basarab, Brăila
• Restaurare “Casa Petre Ştefănescu
Goangă”, Brăila
• “Drumul de Glorie al Armatei Române
în Primul Război Mondial” - Mausoleul

Inginer constructor
Membru fondator al U.N.R.M.I. din România
• Specialist MCC - Domeniul - 5, Specializare - E
• Restaurator monumente istorice și de arhitectură.
- certificat de atestare nr. 0001-S / 2000
și Legitimație de specialist nr. 0001-MC-S.
• SC DEDAL BAHAMAT SRL - Galați

Mărăşeşti, Mausoleul Mărăşti,
Mausoleul Soveja
și Mausoleul Focşani, Vrancea
• “Centrul Multicultural Dunărea de Jos”,
Galaţi
• Consolidare - restaurare Muzeul Mixt,
Tecuci, Galați
• Consolidare, reabilitare și modernizare
Palat Episcopal Muzeul
Istoriei Culturii și Spiritualităţii Creştine,
Galaţi
• Restaurare - consolidare
Stăreția Veche, Mănăstirea
Măxineni, Brăila
• Restaurare şi modernizare clădiri
sediu Agenţia Brăila a Băncii
Naţionale a României, Brăila
• Restaurare - consolidare Palatul
Egumenesc, Mănăstirea Floresti, Vaslui

• Restaurare fațade sediu
sucursala Brăila a BRD GSG și realizare zonă Bancă automată
24 H, Brăila
• Executie lucrări reabilitare
sală de sport din incinta
Liceului Tehnologic
„Simion Mehedinți”, Galați
LUCRĂRI ÎN CURS DE EXECUŢIE
• Consolidare, restaurare, conservaree
și punere în valoare
a Bisericii “Buna Vestire” Brăila
- cod SMIS 116726
• Consolidare și restaurare la sediul
fostei Prefecturi a Județului Putna din
Focșani, Str. Republicii, nr. 71, Focșani,
Vrancea (rest de executat)

PALATUL EPISCOPAL - Muzeul istoriei, culturii și spiritualității
creștine de la Dunărea de Jos, Galați
Construcţia principală existentă a fost
realizată între anii 1898 - 1900 și a avut
ca funcţiune Palatul Episcopal. Clădirea
reprezintă un imobil reprezentativ al
municipiului Galaţi și face parte din
Lista Monumentelor Istorice ale
judeţului Galaţi, având codul
LMI/2004-GL-ll-m-B-03036.
DATE GENERALE
• Denumirea obiectivului de investiţii
Consolidarea, reabilitarea
și modernizarea Palatului Episcopal
“Muzeul istoriei, culturii și
spiritualității creștine de la Dunărea de
Jos”, Galați
• Titularul investiţiei Arhiepiscopia

Dunării de Jos, Galați
• Beneficiarul investiţiei Arhiepiscopia
Dunării de Jos, Galați
• Elaboratorul proiectului
S.C. PROIECT S.A. Galați
• Executant Asocierea
S.C.DEDAL BAHAMAT S.R.L.
și S.C. ROMLOTUS INSTALATII S.R.L.
• Perioada execuției
decembrie 2012 - septembrie 2014
• Diriginte de șantier
Ing. Condurache Cornel
• Colaboratori de specialitate
arh. Ranja Cristian,
Sculptor Siminic Alexandru,
Sculptor Terescenco Gheorghe

Restaurarea și modernizarea clădirii sediului Agenției din Brăila
a Băncii Naționale a României - Brăila
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Oliviu BOLDURA
Reședinţă Galați
Născut 07.05.1948 - Petroșani, Hunedoara
Naţionalitate română
E-mail bolduraoliviu@yahoo.com

Pictor restaurator expert Ministerul Culturii
Membru fondator al UNRMI din România
• Expert al Ministerului Culturii în domeniile de restaurare pictură murală: A, B, D,
F, G. Certificat de atestare nr. 007 din 10.11.2002
• SC CERECS ART SRL - București

1

7
FORMARE PROFESIONALĂ
1968-1974 Studii universitare, Institutul
de Arte “Nicolae Grigorescu” - București
1998-2006 Studii postuniversitare,
studii doctorale, Universitatea de Arte București - Diplomă de Doctor în arte
vizuale
COMPETENȚE PROFESIONALE
Expert al Ministerului Culturii în domeniile
de restaurare pictură murală: A, B, D, F, G.
Certificat de atestare nr. 007 din
10.11.2002

ACTIVITATE PROFESIONALĂ
1991-prezent Director General în cadrul firmei SC CERECS ART SRL, București
2002-prezent Expert restaurator în cadrul firmei SC CERECS ART SRL, București
2006 -2013 Profesor universitar Dr. - Universitatea Națională de Arte, București
1991-1996 Conferențiar universitar - Universitatea Națională de Arte, București
1980-1991 Asistent universitar - Universitatea Națională de Arte, București
1979 Artist plastic atelierul de integrare arhitectură - Institutul de Arte Plastice
“Nicolae Grigorescu”, București
1978 Artist plastic în cadrul IS “DECORATIVA”, București
Activitate de formare a tinerilor în domeniul restaurării monumentelor istorice:
- restaurator Geanina Deciu, expert MC
- restaurator Anca Dină, specialist MC
- restaurator Maria Magdalena Drobotă, specialist MC
- restaurator Georgiana Zahariea, specialist MC
- restaurator Ionel Gemănar, specialist MC
- restaurator Gheorghiță Dănilă Sandu, specialist MC
• Membru fondator al Asociației Art Conservation Support.
Din anul 2009 este vicepreședintele asociației
• Din 1992 membru fondator al Uniunii Naționale a Restauratorilor de Monumente
Istorice, ocupând de-a lungul timpului funcția de vicepreședinte
A întocmit numeroase proiecte de restaurare: Sala Baroc a Muzeului de Artă Timișoara; Presbiteriul Catedralei Romano Catolice - București; Pictura murală din
pridvorul Bisericii Mănăstirii Putna; Biserica Sf. Ștefan „Cuibul cu Barză“ - București,
Biserica Adormirea Maicii Domnului - Lipova; Decorația exterioară din piatră a
Bisericii Mănăstirii Dragomirna
• A participat la numeroase simpozioane și dezbateri având ca subiect monumentele istorice, unde a prezentat comunicări - în țară: București, Iași, Cluj, Suceava; în
străinătate: Londra, Italia, Varșovia, Tokio
STUDII ȘI PUBLICAȚII
A publicat articole și volume privind lucrările de restaurare ale unor monumente istorice: Bisericile cu pictură murală exterioară din nordul Moldovei;
Bisericile din nordul Olteniei; Biserica Mănăstirii Brâncoveni - în cadrul editurii ACS
și “Revista monumentelor istorice”
2007 “Pictura murală din nordul Moldovei modificări estetice și
restaurare”, Ed. Accent Print - Suceava
2010 “Monumente Medievale din Bucovina”, Tereza Sinigalia,
Oliviu Boldura, Ed. ACS, Colecția “Vetre de lumină”, 2010
2015 “Un nou concept de transpunere a fragmentului de pictură murală extras de
la Biserica Sfântul Nicolae Domnesc din Curtea de Argeș” - Georgiana Zahariea,
Oliviu Boldura, Ed. ACS, Caietele restaurării, 2015
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PROIECTE ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII MONUMENTELOR ISTORICE
1971-1980
• Intervenție la Biserica Strei, (sec. XI),
Hunedoara • Șantierul pilot UNESCO de
la Biserica Mănăstirii Humor, (sec. XVI),
Suceava
• Cercetare stratigrafică la StreiSângeorgiu (sec. XVI), Hunedoara
[Fig. 1]
1981-1990
• Conservarea și restaurarea picturilor
murale exterioare de la Biserica
Mănăstirii Voroneț (sec. XV), Suceava monument UNESCO [Fig. 2]
• Conservarea și restaurarea picturilor
murale exterioare de la
Biserica “Sf. Gheorghe” a Mănăstirii
“Sf. Ioan cel Nou” (sec.XVI), Suceava monument UNESCO
• Restaurarea picturilor în ulei
aparținând pictorului Ștefan
Luchian, aflate în Vila Matilda (1897) București
• Conservarea și restaurarea picturilor
murale exterioare de la Biserica “Sf.
Cruce” din Pătrăuți (sec. XVI), Suceava monument UNESCO
1991-prezent
• Restaurarea picturilor murale
exterioare de la Biserica “Tăierea
capului Sf. Ioan Botezătorul” din Arbore,
Suceava - monument
UNESCO [Fig. 3]
• Intervenții de urgență la Biserica
Mănăstirii Probota (sec. XVI), Suceava monument UNESCO
• Restaurarea a 31 de fragmente de
pictură murală extrase de la Biserica
Episcopală din Curtea de Argeș,
aparținând Muzeului Național de Artă
din București [Fig. 4]
• Biserica Mănăstirii Sucevița (sec. XVI)
[Fig. 5]
• Biserica Mănăstirii Moldovița (sec. XV)
[Fig. 6]
• Biserica “Sf. Nicolae” de la Bălinești
[Fig. 7]
• Biserica Mănăstirii Brâncoveni
[Fig. 8]
• Conservarea și restaurarea picturii
murale de la Biserica Mănăstirii Coșula
[Fig. 9]
• Consolidarea și restaurarea decorației
murale ștefaniene din interiorul Bisericii
“Înălțarea Sfintei Cruci”, Volovăț
• Conservarea decorației din piatră de la

turla Bisericii Mănăstirii Dragomirna
• Conservarea și restaurarea picturilor
murale interioare și exterioare de la
Biserica Mănăstirii Probota, Suceava
• Conservarea și restaurarea picturilor
murale interioare de la Biserica
Mănăstirii “Sfântul Ioan cel Nou”,
Suceava
• Conservarea și restaurarea picturilor
murale interioare de la
Biserica Sf. Ștefan “Cuibul cu Barză”,
București [Fig. 10]
• Extragerea picturilor murale interioare
din pridvorul Bisericii
Mănăstirii Putna [Fig. 11]
PREMII ȘI DISTINCȚII
2019 Premiul pentru întreaga carieră
acordat de UNRMI (Făgăraș)
2019 Premiul UNRMI pentru
conservarea autenticității artistice și
integrarea intervenției în ansamblul
monumentului pt lucrarea “Consolidarea,
restaurarea și conservarea fațadelor
Bisericii Mănăstirii Dragomirna”
2015 Diplomă pentru întreaga
activitate desfășurată în domeniul
restaurării monumentelor istorice
acordată de UNRMI
2012 Diplomă de vrednicie acordată de
Preafericitul Daniel, Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române
2009 Premiul “George Oprescu”
acordat de Academia Română pentru
lucrarea “Pictura murală din nordul
Moldovei - modificări estetice și
restaurare”, Editura Accent Print,
Suceava
2004 Ordinul Meritul Cultural
în gradul de Comandor emis de
Președintele României
2003 Premiul pentru restaurarea
Bisericii Bălinești, acordat de UNRMI
2002 Premiul “Vasile Drăguț” și Marele
Trofeu pentru proiectul de cercetare
istorică, arheologică și restaurarea
picturii Mănăstirii Probota, pe anul 2001,
acordat de Ministerul Culturii și Cultelor
1999 Premiul UNRMI pentru
intervențiile de conservare și restaurare
a picturilor murale de la Mănăstirea
Sucevița1996 Premiul UNRMI pentru
intervențiile de urgență efecturate
asupra picturilor murale de la Sucevița
și Probota
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Aurel Ioan Eugen BOTEZ
Reședinţă București
Născut 23.10.1949 - București
Naţionalitate română
E-mail office@abral.ro
Telefon +40 744 637 062

STUDII ȘI SPECIALIZĂRI
1967-1973 Institutul de Arhitectură “Ion Mincu” București
COMPETENȚE PROFESIONALE
• Expert și verificator atestat de Ministerul Culturii în domeniul restaurare
arhitectură și cercetare monumente istorice - atestat cu nr. 0020, seria MC-E din
18.12.2000.
• Arhitect cu drept de semnătură certificat de O.A.R. nr. 2952 și înscris în R.U.R.
pentru G5, G6, E, F6, D.
ACTIVITATE PROFESIONALĂ
1992-prezent Asociat, Șef proiect
complex și / sau coordonator /
manager proiect în cadrul firmei ABRAL
ART PRODUCT SRL
1990-1992 Director Tehnic, Șef
serviciu avizare la D.M.A.S.I.
1986-1990 Arhitect proiectant
principal GR. III în cadrul I.C.P.V.I.L.F.
și Întreprinderea de Târguri și Expoziții
1983-1986 Șef punct lucru și Șef
secție restaurări în cadrul I.C.R.A.L.
Vitan - Șantierul de restaurări
monumente istorice
1982-1983 Arhitect proiectant
principal GR. III în cadrul ROMPROIECT
București
1978-1982 Arhitect proiectant la
I.P.C.I. București
1975-1978 Șef punct lucru, Arhitect
proiectant și Șef proiect la Direcția
Patrimoniului Cultural Național
1973-1975 Stagiu militar, Arhitect
stagiar la I.C.M.J. Buzău
• A contribuit la formarea
profesională în domeniul restaurării a
următorilor arhitecti: Arina Nițulescu,
Andreea Vasilca, Andreea Popescu,
Andreea Gafencu, Andrei Atanasiu,
Luiza Atanasiu, Andrei Pâslariu, Bogdan
Teodorescu, Geanina Dragne, Radu
Pârvu, Mihnea Bucovici, Octavian
Nistoroiu Ingineri: Șerban Median,
Alexandru Botez, Stătică Ion, Vasile
Soare, Cornel Condurache, Cristian
Simionescu.

• Membru al Colectivului de elaborare
Indicator norme RM
• Membru al Comitetului Director al M.C.
+ C.N.M.A.S.I. +D.M.A.S.I. (1990-1992)
• Membru al Colectivului de elaborare al
legii Monumentelor Istorice (1990-1992)
• Membru al Colectivului de elaborare
al Criteriilor de Atestare în domeniul
Monumentelor Istorice (1997-1999)
ORGANIZAȚII PROFESIONALE
• Inițiator și co-fondator al U.N.R.M.I Membru al C.D.N.
• Membru fondator al I.C.O.M.O.S
Romania
• Membru fondator al Asociației “ARS
TRANSILVANIAE”
• Membru al C.N.M.I. al Secțiunii
tehnice, al C.Z.M.I. Oltenia, București și
Prahova
- având de-a lungul timpului și funcția
de președinte al C.N.M.I. și al C.Z.M.I.
Oltenia
• Membru al Uniunii Arhitecților din
România
• Membru al Ordinului Arhitecților din
România
• Membru al Registrului Urbaniștilor din
România
STUDII
ȘI COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE
A elaborat și prezentat peste o sută
de studii de specialitate și comunicări
științifice, individual sau în colectiv.
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Arhitect expert Ministerul Culturii
Membru fondator al U.N.R.M.I. din România
• Arhitect cu drept de semnătură certificat de O.A.R. nr. 2952
și înscris în R.U.R. pentru G5, G6, E, F6, D.
• Expert și verificator atestat de Ministerul Culturii în domeniul
restaurare arhitectură și cercetare monumente istorice
- atestat cu nr. 0020, seria MC-E din 18.12.2000.
• ABRAL ART PRODUCT SRL - București

DECORAȚII, PREMII, DIPLOME
1996 Trei proiecte de restaurare
premiate de U.N.R.M.I. pentru:
Capela Kapri, Suceava; Biserica fostului
Schit Bordești, Vrancea; Turnuri și ziduri
de incintă la fosta Mănăstire Mera,
Vrancea
1996 Premiul revistei ”Arhitext
Design” pt. restaurarea ansamblului
de monumente islamice din Babadag
(colectiv)
2002 Premiul “Ştefan Balş” al M.C.C.
pentru salvarea Bisericii fostului Schit
“Bordeşti”, Vrancea (colectiv)
2003 Diplomă de excelenţă pentru
întreaga activitate în domeniul
restaurării monumentelor istorice
acordată de UNRMI
2003 Premiul “Gheorghe Vartic” al
M.C.C. pentru restaurarea Ansamblului
“Poarta Sărutului, Masa Tăcerii şi Aleea
Scaunelor” din Târgu Jiu (colectiv)
2004 Ordinul “Meritul Cultural în grad
de Ofiţer” conferit de Preşedintele
României
2004 Diplomă de performanță și
calitate acordată de UNRMI
2004 Premiul “Ştefan Balş” al M.C.C.
pt. conservarea-restaurarea Bisericii
“Sf. Nicolae-Densuş” şi a Turnului
clopotniţă (colectiv)
2004 Diplomă de Performanță și
Calitate a U.N.R.M.I. pentru conservarerestaurare ansamblul “Poarta Sărutului,
Masa Tăcerii și Aleea scaunelor”
din Tg.Jiu (personal)
2006 Marele premiu al Fundaţiei “Nişte
Ţărani” pentru restaurarea Bisericii din
Vioreşti, Slătioara, Vâlcea (personal)
2010 Diplomă de excelență acordată
de I.N.P. pentru lucrări de proiectare
la Biserica “Sf.Nicolae” din Densuș
(personal)
2010 Diplomă de Performanță a
UNRMI pentru lucrările de restaurare a
Palatului Stăreției, Mănăstirea “Dintr-un

Lemn”, Vrancea (colectiv)
2010 Diplomă de Performanță a
UNRMI pentru lucrările de restaurare a
monumentului Biserica Schit Bordești,
Vrancea (colectiv)
2010 Diplomă de Performanță a
UNRMI pentru lucrările de restaurare a
monumentului Biserica Armenească
Sf. Gheorghe, Focșani (colectiv)
2010 Premiul II în cadrul Concursului
pentru restaurarea și remodelarea
funcțională a Hanului Gabroveni
organizat de M.C.P.N. și P.M.B. (colectiv)
2011 Act de cinstire acordat de ÎPS
Gherasim Arhiepiscop al Râmnicului
ca semn de recunoaștere a contribuției
aduse la restaurarea bisericii de lemn
cu hramul “Adormirea Maicii Domnului
și Izvorul Tămăduirii” (personal)
2012 Premiul Bienalei Naţionale de
Arhitectură 2012 pentru restaurarea,
conservarea și reabilitarea Casei
Avramide din Tulcea (colectiv)
2013 Premiul special pentru
restaurarea Muzeului de Artă și
a Casei Avramide acordat de O.A.R.
filiala Dobrogea (colectiv)
2013 Diplomă de Performanță a
UNRMI, pentru finalizarea lucrărilor de
restaurare în condiții de excelență a
monumentului istoric Biserica Nașterea
Maicii Domnului a fostului schit
“Țigănia” (colectiv)
2014 Diplomă omagială
“Sfinții Martiri Brâncoveni” acordată
de P.F.P. Patriarh Daniel (personal)
2016 Diplomă omagială “Sf. Ierarh
Martir Antim Ivireanu” acordată de P.F.P.
Patriarh Daniel (personal)
2016 Diplomă de Vrednicie acordată
de Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Moldovei
și al Sucevei pentru proiectul bisericii
paraclis din incinta Mănăstirii Popăuți,
Botoșani (personal)
2016 Placheta aniversară acordată de
Muzeul Unirii Iași (personal).

PROIECTE ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII MONUMENTELOR ISTORICE - Selecție din peste 100 de proiecte finalizate
1995-2010 Consolidare-restaurare Biserica
“Nașterea Maicii Domnului” a fostei Mănăstiri Bordești,
Vrancea [Fig. 1] 1994-2008 Consolidare-restaurare
Mănăstirea “Dintr-un lemn”’ Palatul Stăreției [Fig. 2]
2009-2012 Consolidare-restaurare Casa Avramide,
Tulcea [Fig. 3] 2009-2012 Consolidare-restaurare
Muzeul de Artă - Fostul Palat al Pașei, Tulcea
[Fig. 4] 2010-2012 Consolidare-restaurare Biserica

1

Nașterea Maicii Domnului a fostului schit “Țigănia”
(schitul Peri), Costești, Vâlcea [Fig. 5] 2009-2012
Consolidare-restaurare Biserica “Intrarea În Biserică” Viorești, Vâlcea [Fig. 6] 1999 Consolidare-restaurare
Moscheea Ali-Ghazi Pașa, Mormântul Sfânt și Casa
Imamului, Babadag, Tulcea [Fig. 7] 2003 Restaurarea
Ansamblului “Poarta Sărutului, Masa Tăcerii și Aleea
Scaunelor”, Tg-Jiu, Dolj [Fig. 8] 2005 Consolidare-

restaurare Biserica “Sf. Nicolae”, Densuș, Hunedoara
[Fig. 9] 2006-2008 Consolidare-restaurare Geamia
Esmahan Sultan și cimitirul musulman Mangalia,
Constanța [Fig. 10] 2018 Consolidare-restaurare
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a Târgului,
Târgoviște, Dâmbovița [Fig. 11] 2018-2020
Consolidare-restaurare Corp Chilii Sud și Incintă Mănăstirea Arnota, Vâlcea [Fig. 12]
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EXECUTAREA LUCRĂRILOR 1999 Imobil “Voaleta”, București [Fig.13]
1997 Imobil Șerban Vodă 33, București [Fig.14] 1988 Imobil “AIDA”, București [Fig.15] 1976 Biserica “Sf. Nicolae Nou” Focșani, Vrancea [Fig.16]
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Angela Cristina BUȘCĂ
Reședinţă Slatina, Olt
Născută 13.08.1989 - Slatina, Olt
Naţionalitate română
E-mail busca_angela@yahoo.ro
Telefon +40 765 757 557

STUDII ȘI SPECIALIZĂRI
2008-2012 Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură
și Urbanism “Ion Mincu” București
2012-2014 Master Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională
din cadrul Facultăţii de Urbanism a Universităţii de Arhitectură
și Urbanism “Ion Mincu” București
2016-prezent Doctorand în urbanism în cadrul Facultăţii de Urbanism
a Universităţii de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” București
ACTIVITATE PROFESIONALĂ
2014-până în prezent
Conductor arhitect în cadrul firmei SC SM GENERAL INVEST SRL, Slatina, Olt
Domenii de activitate: restaurare, arhitectură, urbanism istoric
Septembrie 2018-până în prezent
Asociat unic - SC ANGELA BUȘCÃ ARCHITECTURE S.R.L.

2

Arhitect
• Specialist atestat al Registrului Urbaniștilor din România
pentru simbolurile - E(P.U.D.), Dz0 (P.U.Z.) și G5 (studii istorice)
• SC SM GENERAL INVEST SRL
• SC ANGELA BUȘCÃ ARCHITECTURE SRL - Slatina

1

Faţadă principală

PREMII ȘI DISTINCŢII
Diploma - pentru merite profesionale în domeniul protejării, conservării,
restaurării și punerii în valoare a monumentelor istorice - U.N.R.M.I.

3

PROIECTE ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII MONUMENTELOR ISTORICE
2014
• Reabilitare imobil Str. Fraţii Buzești nr.
3- 5, Craiova, Dolj
• Studiu istoric și de arhitectură; Casa
Eschenazy, Craiova, Dolj
2015
• Reparaţii la faţade la imobilul din Str.
Lipscani nr. 26, Slatina, Olt
• Reabilitare arhitecturală a imobilului
din Str. Mihai Eminescu, nr.53,
Slatina, Olt
• Restaurare Biserica Sf. Treime,
comuna Izvoarele, sat Izvoarele, Olt
• Restaurare biserică și clopotniţă,
construire spaţii anexe și împrejmuire,
comuna Călui, sat Călui, Olt
• Restaurare și consolidare Biserica
Sf. Nicolae, com. Oboga,
sat Oboga de Jos, Olt
• Reabilitare faţade și reparaţii la
învelitoarea Muzeului Judeţean
Olt - Slatina, Olt [Fig. 1]
2016
• Restaurare faţadă Casa Elevilor Caracal, Olt
• Reabilitare și restaurare a
monumentului istoric Biserica Sfântul
Ilie - Drăgășani, Vâlcea
• Efectuare reparaţii capitale
la sediul ISJ Olt, Slatina, Olt
• Restaurare, consolidare și
modernizare Casa Fântâneanu
- centrul eparhial, social-cultural,
Slatina, Olt
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2017
• Restaurare Cula Cernăteștilor, com.
Cernătești, sat Cernătești, Dolj
• Consolidare și restaurare a Culei
Izvoranu Geblescu, com. Brabova, sat
Brabova, Dolj [Fig. 2]
2018
• Studiu istoric și de evaluare
a imobilului din Str. Alexandru
Macedonski nr.28, Craiova, Dolj
• Reparaţii capitale la sediul
Judecătoriei Corabia, oraș Corabia, Olt
• Reparaţii capitale, amenajare,
consolidare, restaurare și extindere
sediul Judecătoriei Slatina,
Slatina, Olt
• Consolidare și restaurare
Biserica Sfânta Treime, Slatina, Olt
[Fig. 3]
2019
• Consolidare, restaurare biserică
și turn clopotniţă, împrejmuire și
construire spaţii anexe la Biserica
cu Hramul Sf. Ierarh Nicolae, com.
Brastavăţu, sat Crușovu, Olt
• Consolidare, recondiţionare,
modernizare Biserica Parohială cu
Hramul Intrarea în Biserică a Maicii
Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul,
Horezu, Vâlcea
2020
• Reparaţii, reabilitare și restaurare
Staţia C.F.R Curtea de Argeș, Argeș

Faţadă posterioară

Fațada est și vest - existente

Fațada sud- existente

Fațada nord- existente

Fațada est și vest - propunere

Fațada sud- propunere

Fațada nord- propunere
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Constanța Cerna CARP
Reședinţă București
Născută 26.10.1944 - Costești, Argeș
Naţionalitate română
E-mail remon.proiect@gmail.com
Telefon +40 740 068 002

FORMARE PROFESIONALĂ
1963-1969 Studii universitare,Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” București

9

Perioada 1970-1990
• Restaurare Palatul Ghica Tei București [Fig. 1]
• Restaurare Cetatea Bradu
- Buzău [Fig. 2]

Arhitect expert Ministerul Culturii
• Expert atestat Ministerul Culturii şi Patrimoniului Național
- domeniile 1 (A,B,C,D,) și 3(A). Certificat de atestare nr. 0029-E din 08.12.2000
• SC REMON PROIECT SRL - București

3

4

10

COMPETENȚE PROFESIONALE
Expert atestat Ministerul Culturii şi Patrimoniului Național - domeniile 1 (A,B,C,D,) și
3(A). Certificat de atestare nr. 0029-E din 08.12.2000
ACTIVITATE PROFESIONALĂ
1990-prezent Director General în cadrul firmei
SC REMON PROIECT SRL, București
2000-prezent Expert arhitect în cadrul firmei
SC REMON PROIECT SRL, București
1978 - 1990
Arhitect proiectant, Șef proiect în cadrul Primăriei Municipiului București - Direcţia
Proiectare
1969 - 1978
• Arhitect proiectant în cadrul Direcției Monumentelor Istorice București
• Activitate de formare a tinerilor în domeniul
restaurării monumentelor istorice:
- Arh. Smaranda BACIU, expert MC / Arh. Matei BADEA / Arh. Alexandra MĂNESCU
Arh. Daniel BACIU / Arh. Raluca ALEXANDRU / Arh. Magdalena VLADIMIRESCU
Arh. Alin NICULCEA
• Membru fondator al Ordinului Arhitecților din România
• Din 1994, membru al Uniunii Naţionale a Restauratorilor de Monumente Istorice,
ocupând funcția de vicepreşedinte.
• Membru Uniunea Arhitecților din România
• Președinte al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice - Ministerul Culturii
• Membru al Secțiunii Tehnice de Arhitectură și Inginerie - Ministerul Culturii
• Nominalizare ca membru pentru Consiliul Europei (Groupe de coordination du
Reseau Europeen des Metiers du Patrimoine).
PREMII ȘI DISTINCȚII
• Ordinul “Meritul Cultural” în grad de
Comandor acordat de Președinția
României
• Diplome de performanță și calitate
acordate de Uniunea Restauratorilor din
România pentru finalizarea, în condiții
de excelență, a lucrărilor de restaurare
la obiectivele: Biserica “Trei Ierarhi
Colțea - București, Biserica “Sf. Nicolae”
Udricani - București, Mânăstirea
Zamca - Suceava, Mânăstirea Sucevița,
Mânăstirea Nucet, Biserica “Sf. Nicolae”
- Câinenii Mici
• Diplomă de excelență pentru
contribuții deosebite în promovarea
arhitecturii românești la Bienala de

1
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Arhitectură București (2012)
• Diplomă de nominalizare la Bienala de
Arhitectură București (noiembrie 2002)
pentru Biserica “Sf. Nicolae” Hunedoara
• Premiul pentru întreaga carieră
acordat de Uniunea Restauratorilor din
România (2019)
• Diplomă omagială acordată de
Patriarhia Română pentru Consolidare
și restaurare Biserica “Adormirea Maicii
Domnului” SCAUNE (2020)
• Marele premiu la secțiunea
Arhitectură și patrimoniu (Anuala de
arhitectură București 2020) pentru
consolidarea, restaurarea și punerea
în valoare a Bisericii “Adormirea Maicii
Domnului” Ocnele Mari

2

PROIECTE ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII MONUMENTELOR ISTORICE
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11
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Perioada 1990-prezent
• Consolidare și restaurare Biserica
Precista - Galați
• Consolidare și restaurare Biserica
”Sfinții Arhangheli”, Brăila [Fig. 3]
• Consolidare, restaurare și punere
în valoare Biserica ”Sfinții Voievozi”,
Câinenii Mici, Vâlcea
• Consolidare, restaurare și punere
în valoare Biserica ”Sfântul Nicolae”,
Câinenii Mici, Vâlcea
• Consolidare, amenajare și
refuncționalizare Spitalul Clinic
de Nefrologie Dr. Carol Davilla,
București [Fig. 4]
• Consolidare și restaurare Catedrala
Patriarhală, București
• Consolidare, restaurare și punere
în valoare Biserica “Adormirea Maicii
Domnului” Madona Dudu, Craiova, Dolj
• Consolidare, restaurare și punere în
valoare Mânăstirea Zamca,
Suceava [Fig. 5]
• Consolidare, restaurare și punere în
valoare Ansamblul Mânăstirii Sucevița monument UNESCO [Fig. 6]
• Consolidare, restaurare și punere în
valoare Castelul Corvinilor
- Hunedoara [Fig. 7]
• Consolidare și restaurare Biserica
“Trei Ierarhi” Colțea - București [Fig. 8]
• Consolidare restaurare Casa
Vorvoreanu - Craiova
• Consolidare, restaurare, punere în
valoare Facultatea de Teologie

- Craiova [Fig. 9]
• Consolidare, restaurare, punere în
valoare Biserica ”Sf. Nicolae” Udricani,
București [Fig. 10]
• Consolidare + restaurare + amenajare
Liceul Eftimie Murgu, Timişoara
• Sit arheologic Ovidiu - Conservare,
reconstituire parțială și punere în
valoare pentru integrarea
în circuit turistic a castrului roman,
oraș Ovidiu, Constanța
• Consolidare și restaurare Cetatea
Rupea, Brașov [Fig. 11]
• Consolidare, restaurare, reamenajare
Ansamblul bisericii evanghelice
Hărman, Brașov
• Consolidare, restaurare, reamenajare
Ansamblul bisericii evanghelice
Sânpetru, Brașov
• Consolidare, restaurare și punere în
valoare Ansamblul Mânăstirii Nucet,
Dâmbovița
• Consolidare, restaurare și punere
în valoare Biserica “Adormirea Maicii
Domnului” Scaune, București
• Consolidare, restaurare și punere
în valoare Biserica “Adormirea Maicii
Domnului” Icoanei, București
• Consolidare, restaurare și punere în
valoare Biserica “Cuvioasa Paraschiva”
Vârtop, Dâmbovița [Fig. 12]
• Consolidare, restaurare și punere în
valoare Ansamblul Mănăstirii Aninoasa,
Argeș [Fig. 13]
• Consolidare, restaurare și punere în
valoare Ansamblul Mânăstirii Negru
Vodă, Argeș [Fig. 14]
• Consolidare, restaurare și punere
în valoare Biserica “Adormirea Maicii
Domnului”, Ocnele Mari
- Vâlcea [Fig. 15]
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Iolanda CREȚOIU
Reședinţă Ploiești, Prahova
Născută 16.07.1985 - Ploiești, Prahova
Naţionalitate română
E-mail iolandacretoiu@gmail.com
Telefon +40 765 719 104

Pictor restaurator
SC HESTER ART SRL - București

2005-2008
Proiect de colaborare
împreună cu Mitropolia
Banatului, prin intermediul Facultăţii de Arte
si Design Timişoara,
în scopul conservării
și restaurării icoanelor
din colecţia muzeului.
[Fig. 1]

STUDII ȘI SPECIALIZĂRI
2005 - 2008 Facultatea de Arte Plastice și Design, Universitatea de Vest
Timioara, secția Conservare și Restaurare
2009 - 2011 Master Universitatea de Arte Plastice și Design București,
secția Grafică
SCHIMBURI DE EXPERIENŢĂ / BURSE INTERNAŢIONALE
2007 “Art of Us” - Schimb de experienţă - Slovacia
ACTIVITATE PROFESIONALĂ
2018 - până în prezent
Restaurator în cadrul firmei S.C. Hester Art S.R.L. Bucureşti
Domenii de activitate: Conservare şi Restaurare Monumente Istorice
Restaurare “Biserica Sfânta Vineri” - Ploieşti, Prahova
“Biserica Sfânta Treime” - Comarnic, Prahova
2011
Restaurator în cadrul firmei S.C. Patrimoniu S.R.L. Bucuresti
Domenii de activitate Conservare și Restaurare Monumente Istorice
Restaurare “Biserica Adormirea Maicii Domnului” sat Vărbila,Prahova
2009
Restaurator în cadrul firmei S.C. Smart Activ S.R.L. Bucureşti
2008
Restaurator în cadrul firmei S.C. Pegasus-Restaurări S.R.L. Bucureşti
Domenii de activitate Conservare și Restaurare Monumente Istorice
Restaurare “Biserica Sfinții Mucenici Gheorghe și Dimitrie”, Șușani Rucăr, Argeș
2006
Restaurator în cadrul firmei S.C. Patrimoniu S.R.L. Bucuresti
Domenii de activitate Conservare și Restaurare Monumente Istorice
Restaurare “Biserica Sfântul Nicolae”, Vălenii de Munte, Prahova

PROIECTE ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII OBIECTELOR DE ARTĂ ȘI A MONUMENTELOR ISTORICE
2011
“Biserica Adormirea
Maicii Domnului”,
sat Vărbila, Prahova
Restaurare - Punerea
în valoare a picturii prin
integrare cromatică
şi restabilirea unităţii
vizuale [Fig. 3]

4
2018 - 2020 “Biserica
Sfânta Vineri” - Ploieşti,
Prahova Realizarea de
operaţiuni de conservare
şi restaurare, respectiv
punerea în valoare în
contextul ansamblului,
scopul fiind realizarea
unităţii de imagine pe cât
posibil cât mai aproape
de aspectul pe care l-a
avut iniţial [Fig. 4]
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2008
“Biserica Sfinţii Mucenici
Gheorghe și Dimitrie”,
Şuşani Rucăr, Argeş.
Restaurare - Punerea
în valoare a picturii prin
integrare cromatică şi
restabilirea unităţii vizuale
a imaginii pictate cât
mai aproape de sensul
originar [Fig. 2]

Biserica Sfânta Vineri - Ploiești
045

Iulia Geanina DRAGNE
Reședinţă București
Născută 10.10.1984 - Alexandria
Naţionalitate română
E-mail dragne.iulia@gmail.ro
geaninadragne@abral.ro
Telefon +4 0727 767 865

Sergiu DRAGOȘ

Arhitect
• Ordinul Arhitecților din România
- Arhitect cu drept de semnătură înscris în TNA nr. 9882
• SC ABRAL ART PRODUCT SRL - București

3

STUDII UNIVERSITARE ȘI SPECIALIZĂRI
2003 - 2011
Universitatea de Arhitectură și Urbanism “ION MINCU”
- Facultatea de Arhitectură (România, București)
2016
Ordinul Arhitecților din România
- Arhitect cu drept de semnatură înscris in TNA nr.9882
ACTIVITATE PROFESIONALĂ
2011 - prezent
S.C. ABRAL ART PRODUCT S.R.L. (România, București, str. Vulturilor, nr. 38
- www.abral.ro)
Arhitect Domeniul de activitate: Proiectare arhitectură
Protejarea monumentelor istorice

4

PREMII ȘI DISTINCŢII
2019 Diplomă UNRMI pentru merite profesionale în domeniul protejării,
conservării, restaurării si punerii în valoare a monumentelor istorice
PROIECTE ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII MONUMENTELOR ISTORICE
2011; 2016 - 2019
Consolidare, restaurare și punere în valoare Biserica “Sfântul Ioan Botezătorul” și
Turn clopotniță, Ansamblul Schitu Bradu, Loc.Gurguiata, Oraș Băile Olănești,
Jud. Vâlcea [Fig. 1]
2013; 2020
Consolidare, restaurare și punere în valoare Biserica “Sfânta Treime”,
Com. Corbi, Jud. Argeș [Fig. 2]
2015 - 2016
Refacerea obiectivului de patrimoniu Școala veche clasele I-IV,
Oraș Sulina, Jud. Tulcea [Fig. 3]
2016 - prezent
Consolidare, restaurare și punere în valoare a “Muzeului bisericesc al Eparhiei
Buzăului și Vrancei” - fostul “Seminarul vechi” din cadrul Ansamblului Episcopiei
Buzăului, Mun. Buzău, Jud. Buzău [Fig. 4]
2012; 2015 - prezent
Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului
arheologic “Cetatea Capidava”, Sat Capidava, Com. Topalu, Jud. Constanța [Fig. 5]

Inginer constructor

Reședinţă Cluj-Napoca, Cluj
Născut 29.10.1984 - Cluj-Napoca, Cluj
Naţionalitate română
E-mail as.dragos@addconcept .ro
Telefon +40 075 372 253
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• Specializare în reabilitare monumente istorice
• SC ADDCONCEPT SRL - Cluj-Napoca

STUDII ȘI SPECIALIZĂRI
2016 - 2018 Curs specializare Reabilitare Monumente istorice,
Facultatea de Istorie, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
2003 - 2008 Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Facultatea
de construcții, specializarea Inginerie Economică în Construcții
(Inginer Diplomat)
ACTIVITATE PROFESIONALĂ
Mai 2014 - prezent Director tehnic SC ADDCONCEPT SRL, Cluj-Napoca
Mai 2013 - decembrie 2013 Inginer constructor SC Asphadif SRL,
Cluj-Napoca
Mai 2012 - februarie 2013 Inginer constructor SC Partner Construct
SRL, Cluj-Napoca
Martie 2011 - aprilie 2012 Inginer constructor SC Modern Bau SRL,
Cluj-Napoca
Iulie 2010 - decembrie 2010 Inginer constructor SC Cotaco SRL,
Cluj-Napoca
Iulie 2008 - mai 2010 Inginer constructor SC Modern Bau SRL,
Cluj-Napoca

2

PREMII ȘI DISTINCȚII
Diplomă - pentru merite profesionale în domeniul protejării, conservării,
restaurării și punerii în valoare a monumentelor istorice - UNRMI
(Făgăraș - noiembrie 2019)
PROIECTE ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII MONUMENTELOR ISTORICE
August 2019 - august 2020 Consolidare și reabilitare sala sport
aferentă Colegiului Național Gheorghe Șincai, Cluj-Napoca, Cluj [Fig. 1]
Iulie 2015 - iulie 2016 Restaurare turn corp principal - C1 - Primăria
Municipiului Cluj-Napoca, Str. Moților nr. 3, Cluj [Fig. 2]
Ianuarie 2018 - mai 2019 Reabilitare și amenajare arhiva Primăriei,
Str. Avram Iancu nr. 5, Cluj-Napoca, Cluj [Fig. 3]

1
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Călin HOINĂRESCU
Arhitect expert Ministerul Culturii

Reședinţă Ploiești, Prahova
Născut 15.06.1944 - Suslănești, Argeș
Naţionalitate română
E-mail screstitutiosrl@gmail.com
Telefon +4 0721 368 598

FORMARE PROFESIONALĂ
1962–1968 Studii universitare,
Institutul de Arhitectură “Ion Mincu”
București
1985 Studii postuniversitare, Institutul
de Arhitectură “Ion Mincu” București,
specialitatea Urbanism - Sistematizarea
teritoriului
COMPETENȚE PROFESIONALE
• EXPERT al Ministerului Culturii în
domeniile de restaurare arhitectură:
A, B, C, D, E și urbanism: A, B, C, D, G.
Certificat de atestare nr. 003 din
10.11.2002.
• URBANIST cu drept de semnătură
pentru coordonarea elaborării
documentațiilor de amenajare
a teritoriului și de urbanism,
simbolurile: E, D, F6, G5
ACTIVITATE PROFESIONALĂ
2009 – până în prezent
Director General în cadrul
S.C. RESTITUTIO S.R.L., Ploiești
2002 - 2009 Expert Arhitect în cadrul

S.C. RESTITUTIO S.R.L., Ploiești
1999 - 2002 Arhitect Proiectant
- S.C. CONSPROIECT S.A.,Ploiești
1994 - 1999 Arhitect Proiectant în
cadrul Institutului de Proiectări Prahova
1993 - 1994 Director General la
Direcția Monumentelor, Ansamblurilor
și Siturilor Istorice, București
1970 - 1993 Arhitect Proiectant în
cadrul Institutului de Proiectări Prahova
1968 - 1970 Arhitect Proiectant
în cadrul Direcției de Sistematizare
Arhitecturală și Proiectarea
Construcțiilor, Ploiești
• Activitate de formare a tinerilor
în domeniul restaurării
monumentelor istorice:
- arh. Daniel HOINĂRESCU,
specialist MC
- arh. Elena IORDACHE, specialist MC
- arh. Claudia Georgiana PÎRVU,
specialist MC
- arh. George Marcian NICA
- istoric-urbanist Irina PAVELEȚ,
specialist MC
- tehn. pr. Mădălina DINU

• EXPERT al Ministerului Culturii în domeniile de restaurare arhitectură:
A, B, C, D, E și urbanism: A, B, C, D, G.
• Certificat de atestare nr. 003 din 10.11.2002.
• URBANIST cu drept de semnătură pentru coordonarea elaborării documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, simbolurile: E, D, F6, G5
• SC RESTITUTIO SRL - Ploiești

• Membru fondator al Secțiunii
Naționale a ECOVAST. A contribuit
alături de membri ECOVAST la
formularea propunerilor pentru
elaborarea proiectului Convenției
Europene a Peisajului.
• Din 1994, membru al Uniunii Naţionale
a Restauratorilor de Monumente
Istorice, ocupând de-a lungul timpului
funcția de preşedinte și vicepreşedinte.
• A organizat numeroase expoziţii
având ca subiect monumentele istorice
(posibilităţi de conservare, tehnici şi
tehnologii de restaurare şi modalităţi
de punere în valoare), în ţară şi peste
hotare: Ungaria, Italia, Austria, Slovenia,
Grecia etc.
• A participat la numeroase
simpozioane şi dezbateri având ca
subiect monumentele istorice, unde
am prezentat comunicări (în ţară:
Bucureşti, Sibiu, Tuşnad; în străinătate:
Bulgaria, Ungaria, Slovenia, Polonia,
Cehia, Slovacia, Franţa, Germania,

Grecia, Austria, Italia, Belgia)
STUDII ȘI PUBLICAȚII
A publicat articole privind lucrările
de restaurare ale unor monumente
istorice (Casa memorială „Nicolae
Iorga” din Vălenii de Munte, Casa
„Hagi Prodan” din Ploieşti, Castelul
Văcărescu din comuna Măneşti, judeţul
Prahova, Castelul „Iulia Haşdeu” din
municipiul Câmpina etc.) în revistele
“Arhitectura” şi “Revista monumentelor
de arhitectură şi artă”.
1989 “Locuința sătească din România
- studii de arhitectură tradițională în
vederea conservării și valorificării prin
tipizare”, 1989.
2011 "Trasee culturale - rezonanțe
bizantine”, proiect cultural finanțat de
UAR din timbrul de arhitectură
2012 Sinteza “Evoluția rețelei
de localități din județul Prahova”
– publicată în lucrarea arh. Călin
Hoinărescu, arh. Manuela Hoinărescu,
“Habitatul rural tradițional prahovean”,
2013.

• Restaurarea şi amenajarea
Restaurantului Bulevard, Ploieşti
• Restaurarea Muzeului Ceasului
„Nicolae Simache” din Ploieşti
• Consolidarea şi restaurarea bisericii
mănăstirii Măxineni, Brăila - [Fig. 11]
• Amenajare spaţii hoteliere în Ploieşti,
B-dul Independenţei nr. 28 şi nr. 25
• Restaurarea şi amenajarea spaţiilor
comerciale în Ploieşti,
str. Ştefan cel Mare, nr. 8
• Consolidarea şi extinderea
Filarmonicii din Ploieşti

• Consolidarea, restaurarea și
remodelarea funcțională a Casei cu
Blazoane, sat Chiojdu, Buzău
- [Fig. 12]
• Reamenajarea imobilelor din Ploieşti,
b-dul Independenţei nr. 14 şi nr. 16
• Consolidarea şi extinderea prin
mansardare a imobilului din Ploieşti,
str. Văleni nr. 32.
• Restaurarea și consolidarea Casei
Cămărășiei din Slănic - [Fig. 13]
• Consolidarea și restaurarea bisericii
„Sf. Treime”, sat Măgureni, com.

Măgureni, jud. Prahova
• Consolidarea și restaurarea bisericii
de lemn “Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”
sat Plopiș, com. Șișești,
jud. Maramureș - [Fig. 14]
• Consolidarea și restaurarea bisericii
Schitului Lespezi, oraș Comarnic,
Prahova - [Fig. 15]
• Restaurarea, consolidarea și punerea
în valoare a bisericii de lemn “Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavril”
a schitului Jercălăi, Urlați - [Fig. 16]
• Reamplasarea, restaurarea și

refuncționalizarea cramei
din Valea Popii (1777) - [Fig. 17]
• Restaurarea și punerea în valoare a
ansamblului mănăstirii Târgșoru Vechi,
sat Tărgșoru Vechi, Prahova
- [Fig. 18]
• Restaurarea, consolidarea și punerea
în valoare a ansamblului Palatului Episcopal de la Curtea de Argeș, a clădirilor
anexă, a bisericii de lemn “Intrarea în
biserică a Maicii Domnului”, a zidului de
incintă, a rețelelor exterioare și construire punct de informare - [Fig. 19]
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PREMII INTERNAŢIONALE
2003 Germania (Munchen), Europa
Nostra, medalia „Patrimoniul Cultural al
Uniunii Europene” înmânată 4 iulie 2004
2000 România (Iaşi), Asociaţia
Europeană a Antreprizelor de
Restaurare a Patrimoniului Arhitectural,
medalia pentru activitatea desfășurată
în domeniul restaurării
monumentelor istorice
1999 Ungaria (Budapesta),
medalia „Ministerul Culturii

şi Moştenirii Culturale”
1995 Belgia (Bruxelles), medalia
“Patrimoniul Arhitectural European”
pentru proiectul pilot mănăstirea
Apostolache, judeţul Prahova, România
PREMII NAŢIONALE
2019 Premiul UNRMI, Restaurarea
bisericii ortodoxe Plopiș, Maramureș
2019 Târgșoru Vechi,
Patriarhia Română,
Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni”
2015 - București, Academia Română,

Premiul „Duiliu Marcu” pentru
restaurarea bisericii mănăstirii Măxineni
2012 Bucureşti, Uniunea Arhitecților
din România „Diploma de excelență
pentru contribuţii deosebite
în promovarea arhitecturii româneşti”
2008 Consiliul Local al municipiului
Ploieşti “Cetăţean de onoare
al municipiului Ploieşti”
2002 Bucureşti, Ministerul Culturii şi
Cultelor, „Diploma de merit UNRMI în
cercetarea, conservarea, valorificarea

şi protejarea patrimoniului
cultural naţional”
2000 Bucureşti, Preşedintele
Republicii România
“Ordinul Naţional pentru merit”
în grad de Cavaler
1996 Bucureşti, Patriarhia Ortodoxă
Română, ”Crucea Patriarhală”
1991 Bucureşti, Uniunea Arhitecţilor
din România, Medalia jubiliară
“100 de ani de la înfiinţarea
Societăţii Arhitecţilor Români”.

PROIECTE ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII MONUMENTELOR ISTORICE
Perioada 1970-1980
• Casa memorială Nicolae Tonitza
din Valenii de Munte (sf. sec. XIX )
• Casa memorială Nicolae Iorga
din Valenii de Munte (sf. sec. XVIII)
• Casa Hagi Prodan din Ploieşti (sf.
sec. XVIII) - [Fig. 1]
Perioada 1981-1990
• Clădirea Şcolii de Misionare
din Vălenii de Munte (sf. sec. XVIII)
• Biserica lui Antonie Vodă din Târgşorul
Vechi (1669) - [Fig. 2]
• Biserica şi turnul clopotniţă a curţii
boierilor Bozianu din satul Sângeru,
Prahova (1797)
• Castelul Iulia Haşdeu din Câmpina
(sf. sec. XIX)
• Biserica „Sf. Nicolae” Vechi
din Ploieşti (mijl. sec. XVII )
• Restaurarea şi refuncţionalizarea localului fostei şcoli din Buşteni în Centrul
Cultural al oraşului Buşteni, Prahova
(sf. sec. XIX) - [Fig. 3]
• Restaurarea şi refuncţionalizarea
casei Bordeni în Casa Căsătoriei din
Ploieşti (sf. sec. XIX, înc. sec. XX)
Perioada 1991 - până în prezent
• Restaurarea şi refuncţionalizarea
„Casei Bercovici” din Sinaia în sediu
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bancar (sf. sec. XIX)
• Restaurarea “Casei cu Grifoni” Câmpina (înc. sec. XX) - [Fig. 4]
• Restaurarea şi consolidarea sediului
Bancorex din Ploieşti (început sec. XX)
• Restaurarea turnului clopotniţă şi a
casei monahale ale fostei mănăstiri
Apostolache din satul Apostolache,
Prahova (mijlocul sec. XVII) - [Fig. 5]
• Biserica „Sf. Nicolae” Tabaci
din Vălenii de Munte (mijlocul sec. XIX)
• Restaurarea bisericii „Sf. Vineri”
din Ploieşti (sf. sec. XIX)
• Restaurarea şi modernizarea clădirii
Liceului “Ion Luca Caragiale”
din Ploieşti (înc. sec. XX)
• Restaurare și punere în valoare
ansamblul medieval al fostei mănăstiri
Vărbila, com. Iordăcheanu, Prahova
- [Fig. 6]
• Biserica mănăstirii Sinaia,
Sinaia (sf. sec. XVII) - [Fig. 7]
• Restaurarea bisericii fostei
mănăstiri Negoiești - Şoldanu, Călăraşi
(mijlocul sec. XVII) - [Fig. 8]
• Restaurarea Palatului Culturii din
Ploieşti - [Fig. 9]
• Restaurarea conacului Bellu,
Urlaţi, Prahova - [Fig. 10]
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Daniela Cristina ILIE
Reședinţă București
Născută 17.12.1985, Brașov
Naţionalitate română
E-mail daniela.cristina.ilie@gmail.com
Telefon +40 745 526 887
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Pictor restaurator
• Specialist atestat al Ministerului Culturii nr. 640S
• Expert în domeniile: pictură pe lemn, lemn policrom,
Atestat nr. 639/24.05.2016, Ministerul Culturii
• Restaurator atestat de pictură tempera, CPPC,
Ministerul Culturii
• SC DANART IMPORT-EXPORT SRL - București

7

STUDII ȘI SPECIALIZĂRI
2004 - 2008 Universitatea Națională de Arte București, Facultatea de Istoria și
Teoria Artei, Specializarea Conservare și Restaurare - licența
2008 - 2010 Universitatea Națională de Arte București, Facultatea de Istoria și
Teoria Artei, Specializarea Conservare și Restaurare - master
2012 Restaurator atestat de pictură tempera, CPPC, Ministerul Culturii
2016 Expert în domeniile: pictură pe lemn, lemn policrom,
Atestat nr. 639/24.05.2016, Ministerul Culturii
2020 Specialist atestat al Ministerului Culturii nr. 640S
ACTIVITATE PROFESIONALĂ
2005, 2006 Restaurator, SC CERECS ART SRL
2011 - 2014 Restaurator opere de artă, SC D&P RESTAURARI SRL
2014 - prezent Restaurator opere de artă și monumente,
SC DANART IMPORT-EXPORT SRL
PREMII ȘI DISTINCȚII
2019 Diplomă - Pentru merite profesionale în domeniul protejării, conservării,
restaurării și punerii în valoare a monumentelor istorice, Făgăraș,
23 noiembrie 2019 - UNRMI

1

2

COLABORATOR PROIECTE DE RESTAURARE MONUMENTE ISTORICE
2015
• Conservarea și restaurarea picturilor
murale interioare / distemper paint
din biserica de lemn "Nașterea Sfintei
Fecioare Maria”, Cizer - strămutată
din Sălaj în Muzeul Etnografic al
Transilvaniei, Cluj-Napoca, Cluj
• Conservarea și restaurarea picturilor
murale interioare / distemper paint din
biserica de lemn "Pogorârea Sfântului
Duh”, Petrindu - strămutată din Sălaj în
Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj
2017
• Conservarea și restaurarea picturii
iconostasului din biserica cu hramul
"Înălțarea Domnului și Sfântul Nifon”,
Mănăstirea Zamfira, Prahova
• Restaurarea și strămutarea
iconostasului bisericii "Sfânta Vineri
- Herasca”, Cernica
• Conservarea și restaurarea
mobilierului eclezial, Biserica
Evanghelică Bistrița, Bistrița-Năsăud
• Conservarea și restaurarea
iconostasului din biserica mixtă
româno-elenă "Buna Vestire”, Brăila
• Conservarea și restaurarea altarelor
și a sculpturilor policrome din Biserica
Ursulinelor, Sibiu
• Conservarea și restaurarea picturilor
murale interioare din biserica de lemn
"Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”
a Schitului Jercălăi, Prahova
• Conservarea și restaurarea picturilor
murale interioare, a pânzelor de
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mari dimensiuni / distemper paint, a
iconostasului și mobilierului / tempera
grasă din Biserica de lemn "Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavriil” din Plopiș,
Șișești, Maramureș
• Conservarea și restaurarea picturilor
murale interioare distemper paint din
biserica de lemn „Adormirea Maicii
Domnului”, sat Răstolțu Deșert,
com. Agrij, Sălaj
• Conservarea și restaurarea picturii
murale exterioare de la biserica de
lemn "Sfântul Nicolae”, cătun Boncea,
sat Timișeni, comuna Fărcășești,
Gorj - strămutată în Muzeul Național al
Satului "Dimitrie Gusti”, București
• Proiect de expertizare a picturii
murale din biserica "Pogorârea
Sfântului Duh”, sat Apa,
com. Apa, Satu Mare
• Conservarea / restaurarea
componentelor artistice interioare ale
Casei "N. Danielescu” , București
• Conservarea / Restaurarea
componentelor artistice interioare și
exterioare ale "Casei Cesianu”
- Fosta Legație Germană, București
• Restaurarea, conservarea și punerea
în valoare a monumentului istoric
"Așezămintele Brâncovenești Biserica
Domnița Bălașa”.
2018
• Conservarea și restaurarea
iconostasului și amvonului din biserica
ortodoxă "Buna Vestire” (din Groapă),

6
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ACTIVITATE ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII MONUMENTELOR ISTORICE
Sibiu
• Conservarea și restaurarea
iconostasului din lemn (1868) al bisericii
cu hramurile "Sfântul Gheorghe” și
„Nașterea Maicii Domnului”, Mănăstirea
Viforâta, com. Aninoasa, Dâmbovița
• Restaurare, consolidare și
modernizare "Casa Fântâneanu” Centrul Eparhial Social - Cultural,
Restaurarea și reabilitarea picturilor
murale, Slatina, Olt
• Restaurarea, consolidarea și dotarea
monumentului istoric "Casa Dianu” ca
muzeu al cărții și exilului românesc Conservarea și restaurarea decorației
murale, a stucaturii policrome și a ușilor
• Conservarea / restaurarea
componentelor artistice interioare
și exterioare ale clădirii "Banca
Marmorosch Blank”, București
• Lucrări interioare și exterioare de
renovare, conservare, reabilitare a
clădirii Catedralei Romano-Catolice din
Timișoara și a împrejmuirii, în vederea
integrării în circuitul turistic național
și internațional
• Conservarea și Restaurarea picturii
murale interioare din Biserica "Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavriil - Oțetari”,
București
• Cazinoul din Constanța (cercetare).
2019
• Consolidarea, restaurarea și
conservarea ansamblului bisericii "Sf.
Ilie” (biserică, clopotniță, zid de incintă)

din satul Sf. Ilie, com. Șcheia, Suceava.
Restaurarea iconostasului [Fig. 7]
• Reabilitare sediu Primăria Municipiului
Craiova. Restaurarea și conservarea
monumentului Palatul Banca
Comerțului, (Primăria Municipiului
Craiova). Pictură murală, stucatură,
stucomarmură, componente din lemn /
lemn policrom
• Amenajare clădire. Restaurarea
și conservarea monumentului
Fostul Hotel Pallace, azi Pavilionul
Administrativ al Primăriei Craiova.
Pictură murală, stucatură, componente
din lemn / lemn policrom.
2020
Conservarea, protejarea și punerea
în valoare a Bisericii Ortodoxe "Buna
Vestire” - Tulcea; Iconostasul și
Amvonul
• Restaurarea, dotarea și punerea în
valoare a Muzeului Memorial "Nicolae
Bălcescu”, Vâlcea. Conservarea restaurarea balcoanelor din lemn de la
Conacului Bălceștilor
• Conservarea, protejarea, promovarea
și dezvoltarea patrimoniului național
și cultural "Casa Rusănescu”
(Casa Căsătoriilor). Conservarea și
restaurarea decorației murale interioare
și a elementelor din lemn / lemn
policrom [Fig. 8]
• Reabilitare imobil A al Universității
Tehnice "Gheorghe Asachi” din Iași.
Restaurare pictură murală, stucatură

policromă, stucomarmură, pictură pe
pânză.
2004 - 2008 Stagii de practică
universitară - Biserica Stavropoleos,
Biserica Colțea, Ateneul Român
2005 Biserica "Sfântul Nicolae”
- Bălinești, Suceava, intervenții de
conservare-restaurare a picturii murale
2005, 2006 Biserica "Tăierea Capului
Sfântului Ioan Botezătorul” din Arbore,
Suceava; intervenții de restaurare a
picturii murale interioare [Fig. 1]
2006 - 2007 Casa din Str. Dionisie
Lupu 33, București - intervenții de
restaurare a componentelor artistice
interioare
2007, 2013 Biserica "Nașterea Maicii
Domnului”, Ieud-Deal, Maramureș,
intervenții de restaurare a picturii
murale și a iconostasului [Fig. 2]
2008 - 2010 Biserica "Sfântul
Nicolae”, Mănăstirea Probota, Suceava,
intervenții de conservare-restaurare
a iconostasului
2010, 2012 Biserica "Sfântul Ștefan –
Cuibul cu Barză”, București, intervenții
de restaurare a iconostasului și a ușii
de la intrare
2011 - 2015 Biserica de lemn "Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavriil”, Rozavlea,
Maramureș, intervenții de conservarerestaurare a picturii murale
și a iconostasului [Fig. 3]
2013 Biserica "Sfinții Arhangheli”
– Cartier Inuri, Topoloveni, Argeș,

intervenții de conservare-restaurare a
iconostasului
2016 Biserica "Înălțarea Domnului,
Domnița Bălașa”, București, restaurarea
iconostasului • Biserica de lemn
"Nașterea Sfintei Fecioare Maria”, Cizer,
Muzeul Etnografic al Transilvaniei,
Cluj-Napoca, intervenții de conservarerestaurare a picturii murale
și a iconostasului [Fig. 4]
2016, 2017 Biserica de lemn
"Pogorârea Sfântului Duh”, Petrindu,
Muzeul Etnografic al Transilvaniei,
Cluj-Napoca, intervenții de conservarerestaurare a picturii murale
și a ușilor pictate [Fig. 5]
Echipa DANART - Locul al II-lea la
categoria componente artistice,
Trienala Națională de Restaurare,
ediția a VII-a, 2016
2017 - 2020 Biserica "Înălțarea
Domnului și Sfântul Nifon”, Mănăstirea
Zamfira, Prahova, intervenții de
conservare-restaurare a iconostasului
[Fig. 6]
Echipa DANART - Premiul pentru
acuratețea și profesionalismul
intervenției, Trienala Națională de
Restaurare, ediția a VIII-a, 2019
2020 Intervenții de restaurare piese
mobile din monumentele istorice:
biserica "Sfinții Arhangheli Mihail și
Gavriil” din Jercălăi, Prahova; biserica
de lemn „Sfinții Arhangheli” din Plopiș,
Domul din Timișoara.
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Diana Alexandra ION
Reședinţă București
Născută 26.02.1990 - Ploiești, Prahova
Naţionalitate română
E-mail dianaion2602@gmail.com
Telefon +40 727 885 656

STUDII ȘI SPECIALIZĂRI
2009 - 2012 Facultatea de Management - Administraţie Publică, Academia de
Studii Economice din București
2019 - 2014 Facultatea de Administraţie şi Afaceri - Facultatea de Marketing,
Universitatea din Bucureşti
2012 - 2014 Facultatea de Marketing - Master Marketing Strategic, Academia
de Studii Economice din București
ACTIVITATE PROFESIONALĂ
2013 - 2015 Analist Servicii Client - Account Executive, Nielsen România,
București; Cercetări de piaţă
2015 - prezent Consultant - S.C. RDI Team Consulting S.R.L., Ploiești, Prahova /
S.C. Duopart Consulting S.R.L Păulești, Prahova; Consultanță în afaceri
și management - consultanță în accesare fonduri europene nerambursabile
2016 - prezent 24 de proiecte care au ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural,
depuse în cadrul S.C. Duopart Consulting S.R.L., pentru care a fost obținută
finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea,
protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural (proiecte cu
100% rată de succes la finanțare).
Consultanță și asistență în accesare fonduri nerambursabile
pentru proiecte în domeniul restaurării monumentelor istorice
PREMII ȘI DISTINCŢII
2019 Diplomă - pentru merite profesionale în domeniul protejării, conservării,
restaurării și punerii în valoare a monumnetelor istorice - UNRMI.
PORTOFOLIU
DE PROIECTE FINANȚATE
• Consolidare, restaurare și punere în
valoare muzeu, ateliere (corp chilii)
și incintă din cadrul ansamblului
Mănăstirea Arnota - com. Costești,
Vâlcea - proiect finalizat [Fig. 3]
• Consolidare - restaurare cu integrare
în circuit turistic Biserica “Adormirea
Maicii Domnului”, orașul Ocnele Mari,
Vâlcea - proiect finalizat [Fig. 4]
• Consolidarea, restaurarea și punerea
în valoare a ansamblului Schitul “Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavriil”- fosta
mănăstire Berca, com. Berca, Buzău proiect în derulare
• Consolidare, restaurare și punere
în valoare a Muzeului Bisericesc al
Eparhiei Buzăului și Vrancei fostul
“Seminar Vechi” din cadrul ansamblului
Episcopiei Buzăului, Buzău
- proiect în derulare
• Lucrări de consolidare, restaurare,
reconstituire, conservare și punere
în valoare a ansamblului arhitectural
Mănăstirea Brâncoveni, com.
Brâncoveni, Olt - proiect în derulare
• Eradicare umiditate, amenajare
muzeu, restaurare pictură biserică și
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paraclis, reparații curente, amenajări exterioare, com. Aninoasa, Argeș - proiect
în derulare
• Restaurarea și valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural Castelul
Corvinilor – Municipiul Hunedoara,
Hunedoara - proiect în derulare [Fig. 1]
• Restaurarea și valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural al Municipiului
Făgăraș - Cetatea Făgărașului, Brașov proiect în derulare [Fig. 2]
• Restaurare, consolidare și punere în
valoare a ansamblului Palatului Episcopal de la Curtea de Argeș, a clădirilor
anexă, a bisericii de lemn “Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului”, a zidului de
incintă, a rețelelor exterioare și construire punct de informare, Curtea de Argeș,
Argeș - proiect în derulare
• Consolidare, restaurare și punere în
valoare Biserica Toți Sfinții Hagi Enuș
- corp C1 și turn clopotniță - corp C3 în
cadrul ansamblului Bisericii Toți Sfinții
Hagi Enuș, Craiova, Dolj - proiect în
derulare [Fig. 5]
• Restaurare pictură, finisaje interioare
și exterioare, instalații, restaurare turn
clopotniță, amenajări exterioare Biserica Sf. Vineri, Ploiești, Prahova - proiect
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Consultant în afaceri și management
• Consultanță și asistență în accesare fonduri europene nerambursabile
pentru proiecte în domeniul restaurării monumentelor istorice
• SC DUOPART CONSULTING SRL - Păulești

în derulare
• Consolidare, restaurare, conservare și
punere în valoare arhitectură și pictură
murală a Bisericii Mari a Mănăstirii
Zamfira, județul Prahova (Executată
a fresco de Nicolae Grigorescu), com.
Lipănești, Prahova - proiect în derulare
• Consolidare, restaurare și punere
în valoare a Mănăstirii Negru Vodă Biserica Domnească “Adormirea Maicii
Domnului” AG-II-m-A-13547.01, Turn
clopotniță AG-II-m-A-13547.05, Casa
egumenească AG-II-m-A-13547.03,
Casa domnească/arhierească AG-IIm-A-13547.04, Zidul de incintă al
bisericii AG-II-m-A-13547.08, Câmpulung, Argeș - proiect în derulare
• Restaurarea, consolidarea și introducerea în circuitul turistic a Bisericii
“Nașterea Maicii Domnului”, sat Sibiciu
de Sus, Pătârlagele, Buzău
- proiect în derulare
• Consolidare-restaurare și valorificare
turistică Biserica “Sf. Nicolae” (construire G.S., C.T. și împrejmuire) - sat
Glogova, com. Glogova, Gorj
- proiect în derulare [Fig. 6]
• Consolidare, restaurare și punere în
valoare biserica “Sfântul Nicolae” - Ungureni, Craiova, Dolj - proiect în derulare
• Consolidare, restaurare și punere în
valoare biserica “Sf. Dumitru” (corp C3)
și turn clopotniță (corp C5) din cadrul
ansamblului Mănăstirea Jitianu, com.
Podari, Dolj - proiect în derulare

• Consolidare, restaurare și punere în
valoare cu integrare în circuit turistic
Biserica “Buna Vestire” Drugănești,
Giurgiu - proiect în derulare
• Consolidare, restaurare, amenajare
incintă și valorificare turistică “Sf.
Gheorghe Vechi”, “Cuvioasa Paraschiva”
și construire centrală termică, Craiova,
Dolj - proiect în derulare
• Consolidarea, restaurarea și punerea
în valoare a ansamblului Bisericii
“Sf. Dumitru”, “Sf. Împărați”, com.
Stâlpu, Buzău - proiect în derulare
• Restaurare, consolidare și punere
în valoare a Bisericii de lemn “Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavriil”, a schitului
Jercălăi - loc. Jercălăi, Urlați,
Prahova - proiect în derulare
• Consolidare - restaurare cu integrare
în circuit turistic - biserica de lemn
„Cuvioasa Paraschiva” - Vârtop, com.
Cândești, Prahova - proiect în derulare
• Restaurare, consolidare și punere
în valoare a bisericii de lemn “Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavriil” și a
utilităților anexe, sat Plopiș, com.
Șișești, Maramureș - proiect în derulare
• Consolidare, restaurare și punere în
valoare a bisericii “Sfinții Arhangheli
Mihail și Gavriil”, construirea unui
centru expozițional și realizarea
lucrărilor conexe aferente, com. Chilia
Veche, Tulcea - proiect în derulare
[Fig. 7]
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Răzvan Lucian ION
Reședinţă București
Născut 03.05.1989 - Ploiești, Prahova
Naţionalitate română
E-mail rrazvanion@gmail.com
Telefon +4 0 723 394 493

STUDII ȘI SPECIALIZĂRI
2008-2012 Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole - secția C.C.I.A.
2012-2014 Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Facultatea de
Construcţii Civile, Industriale şi Agricole - Master Ingineria Clădirilor
Schimburi de experiență iulie 2010-30 septembrie 2010
HardRock Cafe, San Francisco, SUA (prin programul Work&Travel)
ACTIVITATE PROFESIONALĂ
2013-prezent Inginer constructor - S.C. Taina Lemnului S.R.L., Ocna Șugatag, jud.
Maramureș - Restaurare monumente istorice, execuție lucrări
2014-prezent Consultant - S.C. RDI Team Consulting S.R.L., Ploiești, jud. Prahova/ S.C. Duopart Consulting S.R.L., Păulești, jud. Prahova; Consultanță în afaceri și
management; Consultanță în accesare fonduri europene nerambursabile
PREMII ȘI DISTINCŢII
2019 Diploma - pentru merite profesionale în domeniul protejării, conservării,
restaurării
și punerii în valoare a monumentelor istorice - U.N.R.M.I.
PROIECTE ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII MONUMENTELOR ISTORICE
Lucrări coordonate
2013-prezent
1. Consolidare și remodelare funcțională Casa cu Blazoane, sat Chiojdu, comuna
Chiojdu, Buzău - monument de clasă A - data recepției iulie 2014
Locul 1 la Categoria Monumentelor Orășenești și Țărănești - Casa cu Blazone Chiojdu, Județul Buzău - Trienala de Restaurare 2016 [Fig. 4]
2. Restaurare Ansamblul Monahal Turnu, sat Tîrgșoru Vechi, Prahova, monument
de clasă A - data recepției noiembrie 2015
3. Restaurare Conacul Principele Nicolae, sat Tohani, Prahova
- data recepției mai 2018
4. Restaurare Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a schitului
Jercălăi, localitatea Jercălăi, oraș Urlați, Prahova, monument de clasă A,
lucrare în derulare - finanțată prin POR
2014-2020
5. Restaurare Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” - din Vârtop, sat Cândești
Vale, comuna Cândești, Dâmbovița, monument de clasă A, lucrare în derulare finanțată prin POR 2014-2020
6. Restaurare Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, sat Plopiș,
comuna Șișești, Maramureș, monument UNESCO, lucrare în derulare - finanțată
prin POR 2014-2020 [Fig. 1]
CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ
ÎN ACCESARE FONDURI NERAMBUSABILE
2016-prezent 21 de proiecte care au ca obiectiv specific impulsionarea
dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural,
depuse în cadrul SC Duopart Consulting SRL, pentru care a fost obținută finanțare
nerambursabilă prin Programul Operațional Regional
2014-2020, AP 5, PI 5.1
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Inginer constructor / Consultant
• Consultanță în accesare fonduri europene nerambursabile
pentru proiecte în domeniul restaurării monumentelor istorice
• SC DUOPART CONSULTING SRL - Păulești

PORTOFOLIU PROIECTE
FINANȚATE
1. Consolidare, restaurare și punere
în valoare muzeu, ateliere (corp chilii)
și incintă din cadrul ansamblului
Mănăstirea Arnota - com. Costești,
Vâlcea - proiect finalizat [Fig. 2]
2. Consolidarea, restaurarea și punerea
în valoare a ansamblului Schitul „Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavriil”- fosta
mănăstire Berca, com. Berca, Buzău proiect în derulare
3. Restaurarea și valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural Castelul Corvinilor - Hunedoara - proiect în derulare
4. Restaurarea și valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural al Municipiului
Făgăraș - Cetatea Făgărașului - proiect
în derulare
5. Restaurare, consolidare și punere
în valoare a ansamblului Palatului
Episcopal de la Curtea de Argeș, a
clădirilor anexă, a bisericii de lemn
“Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”,
a zidului de incintă, a rețelelor
exterioare și construire punct de
informare, Curtea de Argeș, Argeș proiect în derulare
6. Consolidare, restaurare și punere
în valoare a Muzeului Bisericesc al
Eparhiei Buzăului și Vrancei fostul
“Seminar Vechi” din cadrul ansamblului
Episcopiei Buzăului, Buzău, Buzău proiect în derulare
7. Restaurare pictură, finisaje interioare
și exterioare, instalații, restaurare turn
clopotniță, amenajări exterioare
Biserica Sf. Vineri, Ploiești, Prahova proiect în derulare
8. Consolidare, restaurare, conservare
și punere în valoare arhitectură și
pictură murală a Bisericii Mari a
Mănăstirii Zamfira, (Executată a fresco
de Nicolae Grigorescu),com. Lipănești,
Prahova
9. Eradicare umiditate, amenajare
muzeu, restaurare pictură biserică și
paraclis, reparații curente, amenajări
exterioare, com. Aninoasa, Argeș
- proiect în derulare
10. Consolidare, restaurare și punere
în valoare a Mănăstirii Negru Vodă Biserica Domnească “Adormirea Maicii
Domnului” AG-II-m-A-13547.01,
Turn clopotniță AG-II-m-A-13547.05,
Casa egumenească AG-II-m-A-13547.03,
Casa domnească/arhierească

AG-II-m-A-13547.04, Zidul de incintă
al bisericii AG-II-m-A-13547.08, mun.
Câmpulung, Argeș - proiect în derulare
11. Consolidare–restaurare cu
integrare în circuit turistic Biserica
„Adormirea Maicii Domnului”, Ocnele
Mari, Vâlcea - proiect finalizat [Fig. 3]
12. Restaurarea, consolidarea și
introducerea în circuitul turistic a
Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”, sat
Sibiciu de Sus, Pătârlagele, Buzău
- proiect în derulare
13. Lucrări de consolidare, restaurare,
reconstituire, conservare și punere
în valoare a ansamblului arhitectural
Mănăstirea Brâncoveni, com.
Brâncoveni, Olt - proiect în derulare
14. Consolidare, restaurare și punere
în valoare biserica “Sfântul Nicolae”
- Ungureni, Craiova, Dolj - proiect în
derulare
15. Consolidare, restaurare și punere în
valoare biserica “Sf. Dumitru” (corp C3)
și turn clopotniță (corp C5) din cadrul
ansamblului Mănăstirea Jitianu, com.
Podari, Dolj - proiect în derulare
16. Consolidare, restaurare și punere
în valoare Biserica Toți Sfinții Hagi Enuș
- corp C1 și turn clopotniță - corp C3 în
cadrul ansamblului Bisericii Toți Sfinții
Hagi Enuș, Craiova, Dolj
- proiect în derulare
17. Consolidare - restaurare și
valorificare turistică Biserica „Sf.
Nicolae” (construire G.S., C.T. și
împrejmuire)
sat Glogova, com. Glogova, Gorj
- proiect în derulare
18. Consolidare, restaurare și punere
în valoare cu integrare în circuit turistic
Biserica “Buna Vestire” Drugănești,
Giurgiu - în derulare
19. Consolidare, restaurare, amenajare
incintă și valorificare turistică “Sf.
Gheorghe Vechi”, “Cuvioasa Paraschiva”
și construire centrală termică, Craiova,
Dolj - proiect în derulare
20. Consolidare, restaurare și punere
în valoare a bisericii „Sfinții Arhangheli
Mihail și Gavril”, construirea unui centru
expozițional și realizarea lucrărilor
conexe aferente, com. Chilia Veche,
Tulcea - proiect în derulare
21. Consolidarea, restaurarea și
punerea în valoare a ansamblului
Bisericii „Sf. Dumitru”, „Sf. Împărați”,
com. Stâlpu, Buzău - proiect în derulare
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Elena IORDACHE
Reședinţă Ploiești, Prahova
Născută 16.03.1990 - Ploiești, Pravova
Naţionalitate română
E-mail arh.elena.iordache@gmail.com
elena.n.costache@gmail.com
lenartechdesign@gmail.com
Telefon +4 0 730 968 864

STUDII ȘI SPECIALIZĂRI
2009-2015 Facultatea de Arhitectură, Universitatea de Arhitectură
și Urbanism „Ion Mincu”, București
2013-2014 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Italia
2019-prezent Master Peisaj și Teritoriu din cadrul Facultății de Urbanism
a Universității de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu” București

Arhitect specialist Ministerul Culturii
• Specialist al Ministerului Culturii
în domeniul de restaurare arhitectură.
• Certificat de atestare nr. 672 S din 31.07.2020
• SC RESTITUTIO SRL - Ploiești
• SC LENARTECH DESIGN SRL - Arva, Valea Călugărească

4

SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ/ BURSE INTERNAȚIONALE
2013-2014 BURSA ERASMUS - în cadrul Facultății de Arhitectură de la
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Italia

2

ACTIVITATE PROFESIONALĂ
Specialist al Ministerului Culturii în domeniul de restaurare arhitectură.
Certificat de atestare nr. 672 S din 31.07.2020
2009-prezent: Arhitect în cadrul firmei S.C. RESTITUTIO S.R.L. Ploiești.
Domenii de activitate: restaurare, arhitectură, urbanism istoric
Februarie 2019-prezent
Asociat unic - S.C. LENARTECH DESIGN S.R.L.
PROIECTE ÎN DOMENIUL
RESTAURĂRII MONUMENTELOR
ISTORICE
2008-2013 Restaurare și punere în
valoare “Ansamblul medieval al fostei
Mănăstiri Vărbila”, sat Vărbila, com.
Iordăcheanu, Prahova
Mențiune - Trienala de Restaurare,
Alba-Iulia (2013)
• Restaurarea și punerea în valoare biserica ansamblului medieval
al fostei mănăstiri Apostolache,
com. Apostolache, Prahova [Fig. 1]
Premiul - secțiunea Restaurare,
consolidare, clădiri restituite
comunităților. Clădiri monumente
istorice de arhitectură - Anuala de
Arhitectură Argeș - Prahova (2019)
2009-2010 Restaurare și amenajare
Conacul Nicolau, Brazii de Sus,
com. Brazi, Prahova
2010-2013 Restaurare, consolidare,
punere in valoare si introducere în
circuit turistic a complexului arhitectural medieval al mănăstirii Răteşti
2010-2015 Restaurare, consolidare,
punere în valoare și introducere
în circuit turistic a complexului
arhitectural medieval al fostei
mănăstiri Negoiești - Șoldanu, Călărași
Premiul II - Trienala de Restaurare,
Alba-Iulia (2016)
2012-2016 Restaurarea Galeriei de
Artă “Rudolf Schweitzer - Cumpăna”;
Consolidare, refuncționalizare și
restaurare imobil Sinaia, Prahova
2013-2015 Restaurare și punere
în valoare a ansamblului monahal
al mănăstirii Turnu: chilii, casă
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egumenească, ziduri de incintă,
ruinele Bisericii Albe, ale Bisericii lui
Mihnea Turcitu, ale termelor romane,
ale bisericii lui Vladislav al II-lea, alei
pietonale, accese carosabile, amenajări
exterioare, sat Târgșoru Vechi, Prahova
2015 Expertizarea tehnică a clădirii
Stației CF Sinaia și elaborare proiect
tehnic pentru măsuri tehnice de
intervenție
2017 Documentație pentru intervenția
de urgență necesară remedierii
efectelor incendiului de la Muzeul
Sătesc Sângeru, sat Sângeru, Prahova
2015-prezent • Restaurare pictură,
finisaje interioare și exterioare, instalații,
restaurare turn clopotniță, amenajări
exterioare biserica “Sfânta Vineri”
Ploiești, Prahova [Fig. 2]
• Restaurarea, consolidarea și punerea
în valoare a ansamblului Palatului
Episcopal de la Curtea de Argeș, a
clădirilor anexă, a bisericii de lemn
“Intrarea în biserică a Maicii Domnului”,
a zidului de incinta, a rețelelor exterioare și construire punct de informare
• Restaurarea și consolidarea bisericii
“Sfânta Treime”, sat Măgureni, com.
Măgureni, Prahova [Fig. 3]
• Restaurarea, consolidarea și punerea
în valoare a bisericii de lemn “Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavriil” și a
utilităților anexe, sat Plopiș,
com. Șișești, Maramureș. [Fig. 4]
Premiul pentru acuratețea restituirii
formelor originare a unui monument
de excepțională valoare arhitecturală
și istorică - Trienala de Restaurare,
București (2019)

1

2017-prezent Consolidare,
restaurare, amenajare incintă și
valorificare turistică “Sf. Gheorghe
Vechi”,
“Cuvioasa Paraschiva” și construire
centrală termică, Craiova
2018 Consolidarea și restaurarea
bisericii “Sfinții Împărați Constantin
și Elena”, Cernavodă, Constanța
Anul 2019-prezent
Reparație acoperiș, înlocuire învelitoare,
reparație fațadă, amenajare curte
interioară - intrare în legalitate, strada
Bobâlna nr.1, Ploiești, Prahova •
Consolidare, restaurare, amenajare
incintă și împrejmuire și punere în
valoare biserica cu hramurile “Sf. Ștefan
și Sf. Gheorghe”, construire centrală
termică și grupuri sanitare, desființare
construcția C4 și reamplasare
construcție C3, sat Preajba, com. Malu
Mare, Dolj • Restaurare, consolidare și
punere în valoare a Bisericii Episcopale

“Adormirea Maicii Domnului” (Catedrala
Episcopală) din ansamblul mănăstirii de
la Curtea de Argeș
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COLABORĂRI LA STUDII
ȘI PUBLICAȚII
2012 Sinteza „Evoluția rețelei de
localități din județul Prahova”
– publicată în lucrarea
arh. Călin Hoinărescu, arh. Manuela
Hoinărescu - „Habitatul rural tradițional
prahovean”, 2013.
2015 Proiectul „Tipologia satelor din
Muntenia” din cadrul Expoziției
Permanente a Casei cu blazoane,
sat Chiojdu, comuna Chiojdu, Buzău.
PREMII ȘI DISTINCȚII
2019 Diplomă – pentru merite
profesionale în domeniul protejării,
conservării, restaurării și punerii în
valoare a monumentelor istorice UNRMI

057

Adrian LOGHIN
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Inginer constructor

Reședinţă Ploiești, Prahova
Născut 25.04.1978 - Ploiești, Prahova
Naţionalitate română
E-mail
adrian_loghin@pro-construct.com
Telefon +4 0 722 589 992

2
STUDII UNIVERSITARE ȘI SPECIALIZĂRI
1996 – 2003
F.C.C.I.A. în cadrul Universității Tehnice de Construcții, București
PREMII ȘI DISTINCȚII
2019 Diplomă - pentru merite profesionale în domeniul protejării, conservării,
restaurării și punerii în valoare a monumentelor istorice - UNRMI

4

PROIECTE ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII MONUMENTELOR ISTORICE
2007 Reparație capitală, mansardare
și extindere corp al Primăriei Târgoviște
2008 - 2011 Consolidare
și extindere sala de concerte inclusiv
balcon - “Filarmonica Paul
Constantinescu”, Ploiești
2009 - 2012 Restaurarea și punerea
în valoare a ansamblului medieval al
fostei Mănăstiri Vărbila, Prahova
2010 - 2012 Restaurarea și punerea
în valoare a ansamblului medieval al
fostei Mănăstiri Apostolache, Prahova
[Fig. 1]
2013-2015 Restaurarea și
consolidarea Muzeului Ceasului
“Nicolae Simache”, Ploiești, Prahova
[Fig. 2]
2013-2015 Restaurarea și
consolidarea Conacului Pană Filipescu
- Filipeștii de Târg, Prahova [Fig. 3]
2014-2015 Restaurarea și punerea
în valoare a ansamblului monahal
al Mănăstirii Turnu: chilii, casa
egumenească, ziduri de incintă - sat

Târgșoru Vechi, Prahova [Fig. 4]
2017-prezent Restaurare,
consolidare și punerea în valoare a
ansamblului Palatului Episcopal de la
Curtea de Argeș, a clădirilor anexă, a
bisericii de lemn “Intrarea în biserică a
Maicii Domnului” a zidului de incintă, a
rețelelor exterioare și construire punct
de informare” - Curtea de Argeș, Argeș
[Fig. 5]
2017-prezent Consolidare, restaurare
și punerea în valoare a muzeului
bisericesc al Eparhiei Buzăului și
Vrancei și a fostului „Seminar Vechi”
din cadrul ansamblului Episcopiei
Buzăului”, Buzău
2016-prezent Restaurarea și
consolidarea bisericii „Sfânta Treime”
- sat Măgureni, comuna Măgureni,
Prahova [Fig. 6]
2019-prezent Proiectul “Restaurarea
si valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural al Municipiului Făgăraș Cetatea Făgărașului”
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Elena-Teodora NECULA
Pictor restaurator

Reședinţă București
Născută 04.09.1986 - Buzău
Naţionalitate română
E-mail necula.teodora@yahoo.com.ar
Telefon +40 0724 166 722

• Restaurator atestat de pictură tempera
- CPPC, Ministerul Culturii
• Expert conservare-restaurare pictură
pe lemn lemn policrom și pictură pe pânză
- Atestat nr. 644, Ministerul Culturii

Biserica Mănăstirii Golia - Iași
STUDII ȘI SPECIALIZĂRI
2005-2008 Universitatea Națională de Arte București, Facultatea de Istoria și
Teoria Artei, Specializarea Conservare și Restaurare - licență
2008 - 2010 Universitatea Națională de Arte București, Facultatea de
Istoria și Teoria Artei, Specializarea Conservare și Restaurare - master
2013- 2016 Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Școala Doctorală de Științe
Economice și Umaniste - doctorat
2013 Restaurator atestat de pictură tempera, CPPC, Ministerul Culturii
2016 Expert în domeniile: conservare-restaurare pictură pe lemn, lemn
policrom și pictură pe pânză, Atestat nr. 644, Ministerul Culturii
SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ / BURSE INTERNAȚIONALE
2015 Bursă doctorală POSDRU - în cadrul Universității Nicola Copernicus, Facultatea de arte, Departamentul de Conservare și Restaurare - Torun, Polonia
ACTIVITATE PROFESIONALĂ
2017 Specialist atestat al Ministerului Culturii nr. 584 S
2007 - 2017 Restaurator, SC DANART IMPORT-EXPORT SRL
2017 - prezent Lector universitar, Universitatea din Pitești,
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte - Departamentul Artă Sacră
PROIECTE ÎN DOMENIUL
RESTAURĂRII
MONUMENTELOR ISTORICE
2017 Proiect de restaurare pictură murală a fresco la Biserica Sfântul Nicolae,
Vătășești, Bărbătești, Vâlcea
2018 Proiect de conservare-restaurare
a picturii murale din Biserica Sfântul Ilie,
Drăgășani, Vâlcea [Fig. 1]
2018 Proiect de conservare-restaurare
a pieselor pictate pe lemn din Biserica
reformată din Văleni, Cluj.
2018 Proiect de conservare-restaurare
a iconostasului și a fragmentelor de
pictură murală exterioară - Biserica Sf.
Nicolae, Mănăstirea Călui, Olt
2018 Proiect de conservare-restaurare a iconostasului și a icoanelor din
Biserica de Lemn Sf. Treime,
Morărești, Argeș.
2019 Proiect de conservare-restaurare
a componentelor de lemn din Castelul
Banffy, Răscruci, comuna Bonțida, Cluj.
2019 Proiect de conservare-restaurare
a picturii murale a fresco din Biserica
Sf. Împărați, sat Vânători,
com. Petrăchioaia, Ilfov
2019 Proiect de conservare-restaurare
fragment de pictură și expertizarea
picturii murale în vederea realizării
unei picturi noi, Biserica Sf. Nicolae,
Mănăstirea Comana, Giurgiu
2019 Proiect de conservare-restaurare
pictură murală Biserica Buna Vestire,
Schitul Maicilor, București
2019 Proiect de conservare-restaurare
pictură murală și icoane din Biserica
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“Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”,
Horezu, Vâlcea.
2020 Proiect de conservare-restaurare
pictură murală în ulei din
Paraclisul Sf. Ioachim și Ana,
Mânâstirea Sihăstria, Neamț.
2020 Proiect de conservare-restaurare
pictură murală - Palatul Culturii din
Sighetul Marmației, Maramureș
[Fig. 2]
Echipa DANART - Locul al II-lea la
categoria componente artistice,
Trienala Națională de Restaurare,
ediția a VII-a, 2016 [Fig. 3]
COLABORATOR LA STUDII
ȘI PUBLICAȚII
2011 Proiect de conservare-restaurare
pictură Biserica de lemn “Nașterea
Maicii Domnului”, Ieud-Deal, Maramureș
- patrimoniu UNESCO, coordonator
expert restaurator dr. Dana Postolache
2014 “New ways to develop and
promote tourism through restoration of
wooden churches from Buzău region management strategies” / Indexare BDI
2014 “The estimates of restoration
interventions regarding the wooden
churches of Buzău county” / articol în
Revista Română de Economie - Romanian Journal of Economics / Anul XXV,
vol. 41, Nr.2 (50)/2015
2017 Proiect de conservare-restaurare
pictură Biserica de lemn
“Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”,
Plopiș, Maramureș patrimoniu UNESCO, coordonator

expert restaurator dr. Dana Postolache
ACTIVITATE PRACTICĂ ÎN
DOMENIUL RESTAURĂRII
MONUMENTELOR ISTORICE
2010-2011 Conservare-restaurare
pictură Biserica de lemn “Nașterea
Maicii Domnului”, Ieud-Deal, Maramureș
- patrimoniu UNESCO, coordonator
expert restaurator dr. Dana Postolache
2010-2011 Restaurare pictură murală
a secco și completarea ansamblului cu
pictură nouă din Sala Festivă
a Palatului Primăriei Arad
2010-2015 Conservare-restaurare
pictură Biserica de lemn “Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavril”, Rozavlea,
Maramureș - coordonator expert
restaurator dr. Dana Postolache
2014 Biserica de lemn “Adormirea
Maicii Domnului”, Poiana Sibiului, Sibiu
- intrervenție de urgență, asistență
tehnică de specialitate
Echipa DANART - Premiul pentru
acuratețea și profesionalismul
intervenției - Trienala Națională de

Restaurare / ediția a VIII-a, 2019
2013-2016 Activitate de cercetare
in situ la bisericile de lemn
din județul Buzău
2014-2015 Conservare-restaurare
pictură murală a fresco din Biserica
Mânâstirii Golia cu hramul “Înălțarea
Domnului”, Iași - coordonator specialist
restaurator dr. Ioan Darida [Fig. 4]
2015-2016 Conservare-restaurare
pictură la Biserica de lemn “Pogorârea
Sfântului Duh”, Petrindu, Muzeul
Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca,
- coordonator expert restaurator
dr. Dana Postolache
2015 Conservare-restaurare pictură
a fresco Biserica Mânâstirii Golia
“Înălțarea Domnului”, Iași - coordonator
specialist restaurator dr. Ioan Darida
PREMII ȘI DISTINCȚII
2019 Diplomă pentru merite
profesionale în domeniul protejării,
conservării, restaurării și punerii în
valoare a monumentelor istorice /
UNRMI / Făgăraș, 2019.
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Irina-Teodora NEMȚEANU

3

4

5

Arhitect

Reședinţă București
Născută 17.06.1989, București
Naţionalitate română
E-mail nemteanu_irina@yahoo.com
Telefon +4 0 740 457 517

STUDII ȘI SPECIALIZĂRI
2008-2014 Facultatea de Arhitectură, Universitatea de Arhitectură și Urbanism
"Ion Mincu”, București
2013-2015 Master arhitectură, arheologie, design muzeografic și gestionarea
patrimoniului arheologic, Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia Onlus,
Roma - Italia
2015-prezent Studii doctorale, Universitatea de Arhitectură și Urbanism
“Ion Mincu”, temă de cercetare: “Modele și șabloane spațiale de locuire
ale evreilor askenazi din Moldova (1775 - 1930)”

2

• Master arhitectură, arheologie, design muzeografic
și gestionarea patrimoniului arheologic
- Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia Onlus, Roma
• RUXANDRA NEMȚEANU B.I.A. - S.R.C.V.M.I. - București
• HERZINA DESIGN SRL - București

1

BURSE / STAGII DE PRACTICĂ
2010-2011 Bursă Socrate Erasmus - Karlsruhe Institute for Technology,
Karlsruhe - Germania
2013 Stagiu de practică IAESTE, JEMS Architekci, Varșovia - Polonia
2019 Bursa “Ion Mincu”, Institutul Cultural Român (bursă de cercetare doctorală)
ACTIVITATE PROFESIONALĂ
2014-prezent Arhitect în cadrul RUXANDRA NEMȚEANU B.I.A. - S.R.C.V.M.I.
(2011 - 2014 - colaborator)
2020-prezent Asociat, HERZINA DESIGN S.R.L.
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PROIECTE ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII MONUMENTELOR ISTORICE / IMOBILE ISTORICE / ZONE CONSTRUITE PROTEJATE (SELECȚIE)

2011
Restaurare Palatul de Cultură “Tudor
Mușatescu”, Câmpulung, Argeș (D.A.L.I.)
- colaborator în cadrul colectivului
2012
Restaurare, conservare, extindere Casa
de târgoveț, Str. Orzari nr. 16, București
(D.A.L.I.) - colaborator în cadrul colectivului
2013-prezent
Consolidare și restaurare Biserica Sf.
Nicolae, Hagiești, Ialomița (D.A.L.I.,
D.T.A.C., P.T., D.E.) - coautor
2013-prezent
Proiect reameanajare peisagistică
și infrastructură Parcul Ansamblului
Leagănul Sf. Ecaterina, București
(D.T.A.C., P.T., D.E.) - coautor
2014-2015
Restaurare imobil Bd. Carol I nr. 40-42,
Bucureşti (D.T.A.C., P.T.) - coautor
[Fig. 4]
2016
Reabilitarea și punerea în valoare a
monumentului istoric Orașul de Floci,
Giurgeni, jud. Ialomița (P.U.Z., D.A.L.I.) coautor [Fig. 1]
2016-prezent
Restaurare, consolidare, punere în
valoare a Conacului
Chiroiu, Condeești, Ialomița
(D.A.L.I., D.T.A.C.) - coautor
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2016 - prezent
Reamenajare spațiu urban perimetral și
punere în valoare Capelă “Sf. Ecaterina”,
București (D.T.A.C., P.T., D.E.) - coautor
2016, 2019-prezent
Restaurare și conservare Biserica de
lemn Sf. Nicolae, Slobozia, Ialomița
(D.A.L.I., D.T.A.C., P.T., D.E.) - coautor
[Fig. 5]
2016, 2019-prezent
Reabilitarea Conacului Bolomey,
Cosâmbești, Ialomița (D.A.L.I., D.T.A.C.,
P.T., D.E.) - coautor [Fig. 3]
2017-2019
Restaurarea Pinacotecii Mănăstirii
Căldărușani, Ilfov (P.T., D.E.) - coautor
2018-prezent
Restaurare și consolidare Biserica
Foișor, București (P.T., D.E.) - coautor
[Fig. 6]
2018-prezent
Consolidare, restaurare, refacere acoperiș și recompartimentări interioare
imobil Str. Simon Bolivar nr. 6, București
(D.T.A.C., P.T., D.E.) - coautor
2018-prezent
Consolidare, restaurare, recompartimentare, refacere învelitoare, punere
în valoare imobil Str. Episcopiei nr. 2-4,
București (D.T.A.C., P.T., D.E.) - coautor
[Fig. 2]

PROIECTE
DESIGN EXPOZIȚIONAL
- PATRIMONIU MOBIL
(SELECȚIE)
2017
Expoziție “În lumea personajelor lui
Löwendal”, Muzeul Colecțiilor de Artă,
București, (P.T., D.E.) - autor
2019
Expoziție “Ferdinand și Maria: Regii
Marii Uniri” - Muzeul Național de Artă
al României, București (P.T., D.E.) - autor
[Fig. 7]
STUDII DE FUNDAMENTARE
(SELECȚIE)
2017
Studiu privind valoarea istorică, arhitecturală și urbanistică a clădirii fostei
Legații Germane, Calea Victoriei nr. 174,
București
• Studiu fundamentare Plan urbanistic
zonal - Calea Victoriei nr. 176
• Studiu fundamentare Plan urbanistic
general oraș Mărășești, Vrancea coautor

Mehedinți”, Asociația MAIE - coautor
broșură și raport de cercetare
2017
“Constructed Jewish Spaces. Exploring
Traces in 19th Century Moldavia”, Studies in History & Theory of Architecture,
Marginalia. Limits within the urban
realm, vol. 5, Editura Universitară Ion
Mincu, București: 115 - 135 - autor
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PREMII ȘI DISTINCȚII
2012 Concurs internațional “Premio
Internazionale di Architettura e Archeologia Giambattista Piranesi”, Roma Premio Piranesi Prix de Rome și Premio
Piranesi FIABA Special Mention
2014 Diplomă de merit din partea
Senatului Universitar al Universității
de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
pentru rezultatele obţinute la finalizarea
studiilor universitare

PUBLICAȚII, PROIECTE DE
CERCETĂRE (SELECȚIE)
2016
Proiect de cercetare
“Trecut pentru viitor. Arhitectura
tradițională în Geoparcul Platoul
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George Marcian NICA
Arhitect

Reședinţă Ploiești, Prahova
Născut 06.08.1985 - Ploiești, Prahova
Naţionalitate română
E-mail marcian_nica@yahoo.com
Telefon +4 0 723 009 960

STUDII ȘI SPECIALIZĂRI
2004-2010 Facultatea de Arhitectură, Universitatea de Arhitectură și Urbanism
„Ion Mincu”, București
ACTIVITATE PROFESIONALĂ
2007-2010 Tehnician CAD - B.I.A. SIMONA GABRIELA VALCU
2010-2013 Arhitect - ARHINOVA PROJECT S.R.L.
2013-2017 Arhitect - RESTITUTIO S.R.L.
2012-prezent Arhitect - TRILITICO ARHITECTURA SI EVALUARI S.R.L.
2016-prezent Asociat unic - TRILITICO STUDIO DESIGN S.R.L.
2017-prezent Arhitect colaborator - RESTITUTIO S.R.L.
PROIECTE ÎN DOMENIUL
RESTAURĂRII
MONUMENTELOR ISTORICE
2013-2015 Restaurare, consolidare,
punere în valoare și introducere
în circuit turistic a complexului
arhitectural medieval al fostei mănăstiri
Negoiești - Șoldanu, Călărași
Premiul II - Trienala de Restaurare
Alba Iulia (2016)
2013-2015 Restaurare și punere
în valoare a ansamblului monahal al
mănăstirii Turnu: chilii, casă egumenească, ziduri de incintă, ruinele
Bisericii Albe, ale Bisericii lui Mihnea
Turcitu, ale termelor romane, ale bisericii lui Vladislav al II-lea, alei pietonale, accese carosabile, amenajări
exterioare, sat Târgșoru Vechi, Prahova
(monument istoric de importanță
națională)
2013-2015 Restaurarea,
consolidarea punerea în valoare şi
introducerea în circuitul turistic a
complexului arhitectural medieval al
mănăstirii Măxineni, com. Măxineni,
Brăila (monument istoric de
importanță națională) [Fig. 1]
2013-prezent Restaurare,
consolidare și punere în valoare a
ansamblului Palatului episcopal de la
Curtea de Argeș, a clădirilor anexă, a
bisericii de lemn “Intrarea în Biserică a
Maicii Domnului”, a zidului de incintă,
a rețelelor exterioare și construire
punct de informare - Curtea de Argeș,
Argeș (monument istoric de importanță
națională) [Fig. 2]
2017-prezent Restaurare, consolidare, recompartimentare locuință
și extindere prin transformare pod
în mansardă locuibilă, utilități,
branșamente, împrejmuire și organizare
de șantier - Sinaia, Prahova (monument
istoric de importanță locală).[Fig. 3]
2017-prezent Restaurare,
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amenajare și punere în valoare
a parcului (monument istoric
- cod LMI AG-ll-m-a-13628.05) din
ansamblul Palatului episcopal de la
Curtea de Argeș, refacerea aleilor și a
rețelelor exterioare - Curtea de Argeș,
Argeș (monument istoric
de importanță națională)
2019-prezent Restaurarea,
consolidarea și punerea în valoare a
Stăreției (cod LMI PH-II-m-A16412.03),
Trapezei (cod LMI PH-II-m-A16412.04) și
a Chiliilor (cod LMI PH-II-m-A16412.05)
din ansamblul Mănăstirii Cheia (cod
LMI PH-II-m-A16412), refacerea aleilor,
a rețelelor exterioare și a sistematizării
verticale - com. Măneciu, sat Cheia,
Prahova (monument istoric
de importanță națională)
2019-prezent Restaurarea,
consolidarea și punerea în valoare
a Bisericii Sf. Treime (cod LMI PH-IIm-A16412.01), Paraclisului “Adormirea
Maicii Domnului” (cod LMI PH-IIm-A16412.02) și a Turnului clopotniță
(cod LMI PH-II-m-A16412.06)
din ansamblul Mănăstirii Cheia
(cod LMI PH-II-m-A16412), com.
Măneciu, sat Cheia, Prahova (monument
istoric de importanță națională)
2019-prezent Restaurare,
consolidare și punere în valoare
a Bisericii Sf. Voievozi
(Cod LMI GJ-II-m-A-09189), organizare
de șantier - Târgu Jiu, Gorj (monument
istoric de importanță națională) [Fig. 4]
2020-prezent Restaurare, consolidare și punere în valoare a Protoeriei
orașului Curtea de Argeș
(Cod LMIAG-II-m-B-013631), organizare
de șantier - Curtea de Argeș, Argeș
(monument istoric de importanță locală)
PREMII ȘI DISTINCȚII
2019 Diplomă UNRMI - pentru merite
profesionale în domeniul protejării,
conservării, restaurarării și punerii
în valoare a monumentelor istorice
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• TRILITICO ARHITECTURA SI EVALUĂRI SRL - Ploiești
• TRILITICO STUDIO DESIGN SRL - Ploiești
• RESTITUTIO SRL - Ploiești
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Rodica PAVEL
Reședinţă București
Născută 08.06.1979 - Cîmpuri, Vrancea
Naţionalitate română
E-mail rodika.pavel@gmail.com
Telefon +4 0762 114 700

STUDII ȘI SPECIALIZĂRI
2007-2010 Universitatea Națională de Arte București, Facultatea de Istoria
și Teoria Artei, Specializarea Conservare și Restaurare - licență
2010-2012 Universitatea Națională de Arte București, Facultatea de Istoria
și Teoria Artei, Specializarea Conservare și Restaurare - master
2013 Diplomă de formator (trainer), CPPC, Ministerul Culturii
2013 Restaurator atestat de pictură tempera, CPPC, Ministerul Culturii
2016 Expert în domeniile: conservare-restaurare pictură pe lemn, lemn sculptat
policrom, pictură de șevalet; Atestat nr. R2 / 645 din 24. 05. 2016, Ministerul Culturii
ACTIVITATE PROFESIONALĂ
2000-2013 Restaurator stagiar, SC DANART IMPORT-EXPORT SRL
2013-prezent Restaurator opere de artă și monumente istorice
SC DANART RESTAURĂRI SRL, (Str. Sandu-Aldea Constantin nr. 73, București)
SC DANART IMPORT-EXPORT SRL (Str. Sandu-Aldea Constantin nr. 73, București)
PROIECTE ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII MONUMENTELOR ISTORICE
- COLABORĂRI (în cadrul firmei DANART)
2016 Conservarea și restaurarea
picturilor murale interioare de la
Biserica de lemn din Techirghiol,
Constanța
2017 Restaurarea, conservarea și
punerea în valoare a monumentului
istoric „Așezămintele Brâncovenești
Biserica Domnița Bălașa”
2017 Conservarea / restaurarea
componentelor artistice interioare
și exterioare ale Casei Cesianu
- Fosta Legație Germană, București
2017 Conservarea / restaurarea
componentelor artistice interioare ale
Casei N. Danielescu, București [Fig. 1]
2017 Conservarea și restaurarea
picturilor murale interioare din Biserica
de lemn din Plopiș, Com. Șișești,
Maramureș
2017 Conservarea și restaurarea
picturilor murale interioare din Biserica
de lemn din Răstoțu Deșert,
Com. Agrij, Sălaj
2017 Conservarea și restaurarea
picturilor murale interioare /
Biserica de lemn a Schitului Jercălăi,
Urlați, Prahova
2017 Conservarea și restaurarea
picturii iconostasului din Biserica
Mănăstirii Zamfira, Lipănești, Prahova
2017 Conservarea și restaurarea
altarelor și a sculpturilor policrome
din Biserica Ursulinelor, Sibiu
2018 Conservarea / restaurarea
componentelor artistice ale clădirii
“Banca MARMOROSCH BLANK’’,
București
2018 Conservarea / restaurarea
picturii murale și a componentelor
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artistice ale Bisericii romano-catolice Domul - Timișoara
2019 Conservarea / consolidarea,
restaurarea și conservarea Ansamblului
Bisericii Sf. Ilie - Suceava, Com. Șcheia
Restaurarea Iconostasului
2019 Primăria din Craiova
- Restaurarea și conservarea
Monumentului
COLABORATOR LA STUDII
ȘI PUBLICAȚII
2016-2017 Ușa pictată din pridvorul
bisericii Mănăstirii Voroneț.
Problematici în intervenții de
conservare-restaurare, Caietele
Restaurării, ACS
2017 “The use of agar gel for cleaning
and overpaint removal from Romanian
ecclesiastical tempera paintings”
- A. Michescu, D. Ilie, Rodica Pavel,
A. Floroiu, D. Postolache and I. Darida,
articles in “Gels in conservation of
art”, Archetype Publications (edited by
Richard Wolbers)
ACTIVITATE PRACTICĂ
ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII
MONUMENTELOR ISTORICE
2001-2006 / 2008-2012 Biserica
de lemn, Ieud-Deal, Maramureș
- monument UNESCO [Fig. 2]
2005-2006 Biserica de lemn
Sf. Arhangheli din Racâș, Sălaj
(Distemper Paint)
2005-2006 Biserica Sf. Treime,
Sat Stănești-Corbi, Argeș
(pictură murală a fresco)
2013-2015 Biserica de lemn
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil,
Rozavlea, Maramureș
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Pictor restaurator
• Pictor restaurator atestat de pictură tempera,
CPPC, Ministerul Culturii
• Expert în domeniile: Conservare-restaurare picturã pe lemn,
lemn sculptat policrom, picturã de șevalet
- Atestat nr. R2 / 645 din 24.05.2016, Ministerul Culturii
• SC DANART RESTAURĂRI SRL - București

2013 Biserica Sfinții Arhangheli Mihail
și Gavriil - Inuri, Topoloveni, Argeș
(restaurare pictură murală a fresco,
restaurare iconostas) [Fig. 3]
2014 Iconostasul Bisericii de lemn
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil,
Com. Rozavlea, Maramureș
2016 Restaurare pictură tempera
pe lemn (Icoane, elemente sculptate)
Biserica de lemn Nașterea Maicii
Domnului din Cizer, strămutatã în
Muzeul Etnografic “Romulus Vuia”, Cluj
[Fig. 4]
2016 Iconostasul Bisericii Înălțarea
Domnului - Domnița Bălașa, București
(restaurare pictură tempera pe suport
de lemn)

2017-2020 Biserica “Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului și Sf.
Nifon”, Mănăstirea Zamfira, Prahova
(Iconostas) - Echipa DANART - Premiul
pentru acuratețea și profesionalismul
intervenției, Trienala Națională
de Restaurare, ediția a VIII-a
2019-2020 Biserica de lemn Sf.
Arhangheli Mihail și Gavriil, Mănăstirea
Jercălăi - Restaurare pictură în tempera
slabă (Distemper Paint), Prahova
PREMII ȘI DISTINCȚII
2019 Diplomă - Pentru merite
profesionale în domeniul protejării,
conservării, restaurării și punerii în
valoare a monumentelor istorice UNRMI
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Radu PÂRVU
Reședinţă București
Născut 22.11.1975 - București
Naţionalitate română
E-mail raduparvu1975@yahoo.com
Telefon +4 0754 067 297
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Arhitect specialist Ministerul Culturii
• Specialist atestat Ministerul Culturii nr. 511 S (2012)
• Drept de semnătură pentru coordonarea elaborării
documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism:
- “E” - planuri urbanistice de detaliu
- “F6” - protejarea și dezvoltarea patrimoniului construit
- “G6” - amenajare peisagistică
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STUDII ȘI SPECIALIZĂRI
1996 - 2002 Facultatea de Arhitectură, Universitatea de Arhitectură și Urbanism
"Ion Mincu”, București
• Specialist atestat Ministerul Culturii nr. 511 S (2012)
• Drept de semnătură pentru coordonarea elaborării documentațiilor
de amenajare a teritoriului și urbanism:
“E” - planuri urbanistice de detaliu
“F6” - protejarea și dezvoltarea patrimoniului construit
“G6” - amenajare peisagistică

PROIECTE ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII MONUMENTELOR ISTORICE
2002-2012 Consolidare-restaurare
Biserica “44 Izvoare” cu hramul
“Sf. Nicolae” a fostului schit
„De sub Piatră”, parohia Pietreni, sat
Pietreni, com. Costești, Vâlcea [Fig. 1]
2002-2012 Reabilitarea, conservarea
și punerea în valoare a cetății
“Oratea” - sat Podu Dâmboviței, com.
Dâmbovicioara, Argeș [Fig. 2]
2006 Documentație studiu istoric și
de arhitectură - “Manutanța Colentina”,
București
2007 Documentație studiu istoric și de
arhitectură, releveu, expertiză tehnică
pentru imobil “Secretariatul de Stat
pentru Culte”, București
2009 Documentație Biserica Bucur,
Stereotomie placare zid sprijin est, Str.
Radu Vodă nr. 33, sector 4, București
2006 Reabilitare fațade imobil Centrul
Național de Artă “Tinerimea Română”,
București [Fig. 3]
2010 Consolidare și restaurare - Chilii
vest “Casa Duhovnicului”- Mănăstirea
Govora, sat Scărișoara, com. Mihăești,
Vâlcea [Fig. 4]
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2011 Consolidare, restaurare,
reabilitare și amenajare incintă corp
“C4 - Chilii”, Mănăstirea Radu Vodă,
București [Fig. 5]
2014 Reabilitare/reparare fațade,
recondiționare învelitoare, amenajări
și recompartimentări interioare
funcțiunea de birouri (30% locuințe)
corp clădire C1; desființare anexă corp
clădire C2, Str. Batiștei 27A, București
[Fig. 6]
2015 Întocmire documentație proiect
propunere limită zonă de protecție
pentru Ansamblul Muzeului Național al
Satului „Dimitrie Gusti”, București
2016 Clasarea și inventarierea
clădirilor monumente istorice din cadrul
Spitalului Universitar de Urgență Militar
Central “Dr. Carol Davila”, București
2017 Reabilitare, modernizare și
dotare Cămin Cultural, Moldova Veche,
oraș Moldova Nouă, Caraș-Severin
2017 Reabilitare anvelopantă,
reabilitare împrejmuire, amenajare
spații interioare în mansardă,
reconfigurare hol principal de acces în

imobil aflat în administrarea Muzeului
Național de Istorie Naturală “Grigore
Antipa”, București [Fig. 7]
2017 RK Reabilitare fațade clădire
ORL, Oftalmologie, Oncologie,
Dermatologie, Spitalul Clinic
Județean de Urgență, Arad
2017 Intervenție de urgență pentru
învelitoare și împrejmuire la Colegiul
Național Mihai Eminescu, Constanța
2019 - prezent Incubator de afaceri,
Str. N. Titulescu 13, zona peninsulară,
Constanța
• Studiu istoric și de arhitectură
Primăria Municipiului Giurgiu
2020 Reabilitarea monumentului
istoric și de arhitectură “Conacul
Bolomey”, com.Cosâmbești, Ialomița
[Fig. 8]
• Restaurare și conservare Biserica de
lemn “Sf. Nicolae”, Slobozia, Ialomița
• Reconversie imobil interbelic, Str.
Vasile Alecsandri nr. 5, București
• Restaurare și consolidare biserica cu
hramul “Sf. Nicolae”, Drăgănești-Vlașca,
Teleorman
• Restaurare și consolidare biserica
cu hramul “Sf. Nicolae”, sat Crevenicu,
com. Crevenicu, Teleorman
• Restaurare și consolidare imobil “Casa
Longinescu” - Focșani, Vrancea
• Reabilitare și consolidare imobil Str.
Batiștei nr. 5, București
• Reconversie imobil sf. sec. XIX, Str.
C.F. Robescu nr. 1, sector 3, București
• Studiu istoric și de arhitectură în
vederea reabilitării unor clădiri din
cadrul Spitalului Județean Sibiu, Sibiu
• Studiu istoric și de arhitectură pentru
imobil interbelic, Str. Schitu Măgureanu

nr. 3, sector 5, București
• Studiu istoric și de arhitectură pentru
imobil interbelic, Str. Dionisie Lupu 55,
București
2020 Studiu istoric și de arhitectură
- Stația de călători CFR Mărășești,
Vrancea [Fig. 9]
• Studiu istoric și de arhitectură - Stația
de călători CFR Râmnicu-Sărat, Buzău
[Fig. 10]
• Studiu istoric și de arhitectură - Stația
de călători CFR Comănești, Bacău
Fig. 11]
• Studiu istoric și de arhitectură - Stația
de călători CF Alexandria, str. Mircea
cel Bătrân nr. 54, oraș Alexandria,
Teleorman [Fig. 12]
COLABORĂRI LA STUDII
ȘI PUBLICAȚII
• Colaborare cu Institutul de Arheologie
„Vasile Pârvan” din București în
perioada 1998 - 2002 (coord. dr. arh. M.
Mărgineanu-Cârstoiu);
• Participant în cadrul programului
“Sibiu - Capitală Culturală Europeană
2007” la proiectul pentru consolidarea
și restaurarea Bisericii Azilului - Sibiu (în
perioada 2004 - 2005)
• Colaborare cu Fundaţia „Memoria”
(Revista „Memoria” - Publicistică Memorialistică), Calea Victoriei nr. 133,
Bucureşti
PREMII ȘI DISTINCȚII
2019 Diplomă - pentru merite
profesionale în domeniul protejării,
conservării, restaurării și punerii în
valoare a monumentelor istorice UNRMI.
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Andrei PÂSLARIU
Reședinţă București
Născut 07.04.1988 Bacău, Bacău
Naţionalitate română
E-mail andreipaslariu@gmail.com
andreipaslariu@abral.ro
Telefon +4 0729 040 011

STUDII ȘI SPECIALIZĂRI
2019 Specialist atestat de Ministerul Culturii în domeniul restaurare arhitectură,
specializarea șef proiect, specialitate restaurare arhitectură, respectiv domeniul
studii, cercetări și inventariere monumente istorice, specializarea elaborare de
studii, cercetări și inventariere monumente istorice (Certificat de atestare nr. 638-S)
2016 Ordinul Arhitecților din România - Arhitect cu drept de semnatură înscris în
TNA nr. 8343
2007-2013 Facultatea de Arhitectură, Universitatea de Arhitectură
și Urbanism "Ion Mincu”, București

2

Arhitect
• Specialist atestat de Ministerul Culturii în domeniul restaurare arhitectură,
specializarea șef proiect specialitate restaurare arhitectură, respectiv domeniul
studii, cercetări și inventariere monumente istorice, specializarea elaborare
de studii, cercetări și inventariere monumente istorice
(Certificat de atestare nr. 638-S)
• Ordinul Arhitecților din România
• Arhitect cu drept de semnatură înscris în TNA nr. 8343
• SC ABRAL ART PRODUCT SRL - București

1

5

SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ / BURSE INTERNAȚIONALE
2011-2012 Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, Spania
ACTIVITATE PROFESIONALĂ
2014-prezent Arhitect la SC ABRAL ART PRODUCT SRL (România, București,
Str. Vulturilor nr.38 - www.abral.ro)
Domeniul de activitate: proiectare arhitectură / protejarea monumentelor istorice

3

PREMII ȘI DISTINCȚII
2019 Diplomă UNRMI pentru merite profesionale în domeniul protejării,
conservării, restaurării și punerii în valoare a monumentelor istorice

PROIECTE ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII MONUMENTELOR ISTORICE
2015 Lucrări de refacere învelitori şi
termoizolare şarpante - Campus diplomatic Ambasada Franţei în România,
Str. Biserica Amzei, nr.13-15, sector 1,
Bucureşti [Fig. 1]
2015 Restaurare şi punere în valoare
Muzeul de Etnografie şi Artă Populară
Tulcea, Str. 9 Mai nr. 2, Mun. Tulcea,
Tulcea [Fig. 2]
2015-2016 Consolidare, restaurare şi
punere în valoare biserica “Sf. Grigore
Decapolitul - Eleonul” a fostului schit
Păpuşa, com. Costeşti, Vâlcea [Fig. 3]

2016 Restaurarea şi consolidarea
Ansamblului Mănăstirii Antim,
Str. Mitropolit Antim Ivireanu nr. 29,
sector 3, Bucureşti [Fig. 4]
2018 Consolidare, restaurare și punere
în valoare biserica „Buna Vestire” și Sf.
Împărați” din cadrul fostei Mănăstiri
Obedeanu, Str. Pictor Oscar Obedeanu
1, Craiova , Dolj [Fig. 5]
2017-2019 Consolidare, restaurare
si punere în valoare Farul Comisiei
Europene a Dunării, oraș Sulina, Tulcea
[Fig. 6]
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Adrian PETRUȘ
Reședinţă Cluj-Napoca, Cluj
Născut 26.02.1983 - Zalău, Sălaj
Naţionalitate română
E-mail a.petrus@addconcept.ro
Telefon +4 0745 234 499

STUDII ȘI SPECIALIZĂRI
2001-2005 Facultatea de stiințe economice Cluj-Napoca - Management

Manager de proiect - Execuție
• SC ADDCONCEPT SRL - Cluj-Napoca

3

ACTIVITATE PROFESIONALĂ
2008 - prezent
Director General SC ADDCONCEPT SRL
Domeniu de activitate: lucrări de construcția clădirilor rezidențiale și nerezidentiale,
restaurări monumente istorice
2003 - 2007
Director Vânzări SC SIMSONS SRL
Societate de distribuție materiale de construcții
PROIECTE ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII MONUMENTELOR ISTORICE
2013-prezent Manager de proiect execuție
2013-2015 Reabilitare spațiu interior
Biserica Evanghelică Luterană - ClujNapoca, Cluj [Fig. 1]
2015-2016 Execuție lucrări de
restaurare turn corp principal clădire
Calea Moților nr. 3, Cluj-Napoca, Cluj
2015 Reabilitare anvelopă și fațadă
Banca Națională a României, Sucursala
Cluj-Napoca, Cluj
2016 Fântâna Parcul Babeș
- Cluj-Napoca, Cluj
2015-2016 Lucrări de conservare
și restaurare a bisericilor de lemn
Petrindu și Cizer - Muzeul Etnografic
al Transilvaniei, Cluj-Napoca, Cluj
[Fig. 2]
2017-2018 Muzeul Național de Istorie
al Transilvaniei, Cluj-Napoca, Cluj

2017-2018 Restaurare anvelopă și
fațadă Palatul Reduta, Cluj-Napoca, Cluj
[Fig. 3]
2018 Restaurare Statuia Ecvestră
Mihai Viteazul, Cluj-Napoca, Cluj
[Fig. 4]
2018-2020 Reabilitarea Bisericii
Rreformate din Văleni, Cluj [Fig. 5]
2018-2020 Restaurare fațada
principală Palatul Banffy, Cluj-Napoca,
Cluj [Fig. 6]
2019-prezent Restaurare Castelul
Wass Banffy - Gilău, Cluj [Fig. 7]
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PREMII ȘI DISTINCȚII
2019 Diplomă - pentru merite
profesionale în domeniul protejării,
conservării, restaurării și punerii în
valoare a monumentelor istorice UNRMI

1
6
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Biserica Reformată din Văleni - Cluj
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Claudia PÎRVU
Reședinţă Ploiești, Prahova
Născută 06.09.1984 - Târgoviște
Naţionalitate română
E-mail claudiageorgetapirvu@gmail.com
Telefon +4 0723 475 026

STUDII ȘI SPECIALIZĂRI
2003-2009 Facultatea de Arhitectură, Universitatea de Arhitectură și Urbanism
“Ion Mincu” - București
2005-2006 Școala de Arhitectură, Facultatea de Inginerie, Universitatea “Aristotelous” - Thessaloniki, Grecia
2009-2011 Master “Conservarea și Reabilitarea Patrimoniului Construit”,
Școala de Studii Postuniversitare, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion
Mincu” - București. Teza de dizertație: “Decorații și tehnici de finisare pentru paramentele din zidărie. Studiu de caz - Arhitectura secolului XIX în orașul Ploiești”
SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ / BURSE INTERNAȚIONALE
2005-2006 Bursa Erasmus – în cadrul Universității Aristotelous, Thessaloniki,
Grecia - Facultatea de Inginerie, Școala de Arhitectură
2008 Schimb de experiență prin I.A.E.S.T.E. (International Association for the
Exchange of Students for Technical Experience) în cadrul biroului de arhitectură
AEROLAB DESIGN, Changzhou, China
ACTIVITATE PROFESIONALĂ
Specialist al Ministerului Culturii și al Identității Naționale
în domeniul restaurării monumentelor istorice
2010-prezent Arhitect în cadrul SC Restitutio SRL Ploiești
Domenii de activitate: restaurare, arhitectură, urbanism istoric
2019-prezent Owner - SC Patrimonium Nostrum SRL
Domenii de activitate: restaurare, arhitectură
2018-prezent Membru supleant în cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism
și Amenajarea Teritoriului a județului Prahova
2020-prezent Membru supleant în cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism
și Amenajarea Teritoriului a municipiului Ploiești
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Arhitect specialist Ministerul Culturii
Specialist al Ministerului Culturii și al Identității Naționale
în domeniul restaurării monumentelor istorice.
• SC RESTITUTIO SRL - Ploiești
• SC PATRIMONIUM NOSTRUM SRL

COLABORĂRI LA STUDII,
PUBLICAȚII ȘI COMUNICĂRI
2012 Sinteza “Evoluția repertoriului de modele
din județul Prahova” - publicată în lucrarea
“Habitatul rural tradițional prahovean”, 2013
Autori: arh. Călin Hoinărescu,
arh. Manuela Hoinărescu
2015 Proiectul “Evoluția repertoriului de modele
al habitatului moșnenesc din Muntenia” din cadrul
Expoziției Permanente a Casei cu Blazoane,
sat Chiojdu, comuna Chiojdu, Buzău
2016 “Ghid de arhitectură pentru încadrare
în specificul local din mediul rural
- Prahova de deal-munte” în cadrul RURAL
- Grup de Lucru al Ordinului Arhitecților din România
2019 Comunicare în cadrul Simpozionului
Internațional “Monumentul - tradiție și viitor” privind
„Ghiduri de arhitectură pentru încadrare în specificul
local din mediul rural
- Studiu de caz : Prahova de deal-munte”
(în cadrul RURAL - Grup de Lucru al Ordinului
Arhitecților din România)
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PREMII ȘI DISTINCȚII
2019 Diplomă - Pentru merite profesionale în domeniul protejării, conservării,
restaurării și punerii în valoare a monumentelor istorice - UNRMI

PROIECTE ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII MONUMENTELOR ISTORICE

2010 - 2015 Proiectul “Restaurare, consolidare, punere în valoare
și introducere în circuit turistic a complexului arhitectural medieval
al fostei mănăstiri Negoiești - Șoldanu, jud. Călărași”
Premiul II - Trienala de Restaurare Alba Iulia (2016) [Fig. 1]
Anul 2010 - 2013 Proiectul “Restaurare, consolidare, punere in valoare
și introducere in circuitul turistic a complexului
arhitectural medieval al mănăstirii Răteşti”, Buzău
2011-2015 Proiectul “Restaurarea și consolidarea
Muzeului Ceasului “Nicolae Simache” - Ploiești, Prahova
2011-2018 Proiectul “Consolidarea şi restaurarea bisericii
Maica Precista - Ploiești, Prahova
2012-2013 Proiectul „Consolidare, restaurare și punere în valoare a imobilului
Casa Paul Constantinescu”, Ploiești, Prahova
2012-2016 Proiectul “Restaurarea Muzeului Județean Argeș Consolidarea, protejarea și valorificareaa patrimoniului cultural”, Pitești, Argeș
2013-2016 Proiectul “Realizare construcție pentru protejarea și conservarea
parțială a sitului arheologic Castrul Roman Drajna de Sus”, Prahova
2013-2015 Proiectul “Restaurare și punere în valoare a
ansamblului monahal al mănăstirii Turnu: chilii, casă egumenească, ziduri de
incintă”, sat Târgșoru Vechi, Prahova
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2015-2017 Proiectul “Reparație capitală acoperiș, fațadă și tâmplărie exterioară
la clădirea Muzeul de Artă”, Ploiești, Prahova
2016-prezent Proiectul “Restaurare, consolidare și punere în valoare a bisericii
de lemn ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a schitului Jercălăi - Urlați [Fig. 2]
2016-prezent Restaurare și punere în valoare a ansamblului arhitectural
medieval al fostului schit Lespezi, Comarnic, Prahova [Fig. 3]
2019-prezent Consolidare, restaurare, amenajare incintă și valorificare turistică
“Sf. Gheorghe Vechi”, “Cuvioasa Paraschiva” și construire centrală termică,
Craiova, Dolj [Fig. 4]

4

PROIECTE DIN DOMENIUL URBANISMULUI ISTORIC
ȘI STUDII MONUMENTE ISTORICE
2013 Studiul de fundamentare P.U.G. comuna Călugăreni, jud. Prahova
- Evoluție istorică și urbanistică
2013 Studiul de fundamentare P.U.G. oraș Sinaia, jud. Prahova
- Evoluție istorică și urbanistică
2013 Studiul de fundamentare P.U.G. oraș Azuga, Prahova
- Evoluție istorică și urbanistică
2020 Studiu istorico-arhitectural al imobilului “Capela Dumitru V. Hernia”
din Câmpina, Prahova
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Virgiliu POLIZU
Reședinţă București
Născut 02.04.1944
Naţionalitate română
E-mail pol_arh@yahoo.com

5
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Arhitect expert Ministerul Culturii
• Expert al Ministerului Culturii în domeniul de
Restaurare Arhitectură: A, B, C, D,E,F,G.
• Certificat de atestare nr.045 din 09.07.2002.
• Arhitect cu drept de semnătură înscris în
Tabloul Național al Arhitecților cu numărul 10909

6
FORMARE PROFESIONALĂ
1962-1968 Studii universitare, Institutul de Arhitectură “Ion Mincu”, București
1999 Diploma de Doctor in Arhitectură
COMPETENȚE PROFESIONALE
• Expert al Ministerului Culturii în domeniul de
Restaurare Arhitectură: A, B, C, D,E,F,G. Certificat de atestare nr.045 din 09.07.2002
• Arhitect cu drept de semnătură înscris în Tabloul Național al Arhitecților
cu numărul 10909

ACTIVITATE PROFESIONALĂ
1968-1973 Direcția Monumentelor Istorice - Restaurare/proiectare arhitectură
1973-2011 UAUIM Profesor Arhitectură - Dep. Sinteza Proiectării
2011 UAUIM Profesor consultant - Șef Atelier
1991 Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice - Președinte
1991-2020 POLARH DESIGN SRL - Arhitect, Șef de proiect,
Coordonator Restaurare Monumente Istorice
1992-1998
Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice, Președinte:
• organizare, coordonare și conducere a Sesiunilor Științifice anuale UNRMI
din ’94 - București; ’95 - București; ’96 - Sighișoara; ’97 - Suceava; ‘98 - Baia Mare,
precum și toate manifestările și întâlnirile profesionale interne și internaționale la
care a participat UNRMI.
• Inițierea, coordonarea si participarea întocmirii normativelor MLPAT
1994-1996 Comisia Națională a României - Expert UNESCO pentru Patrimoniu
1997 Comitetul Național Roman (ICOMOS) - Membru fondator
2005 Comisia Națională a Monumentelor Istorice și a Secțiunii Tehnice
de Arhitectura și Inginerie - Membru și Președinte al Comisiei Zonale 4 a
Monumentelor Istorice - Oltenia
2007-2012 Comisia Națională a Monumentelor Istorice - Președinte
2012 Vicepreședinte al CNMI și Președinte al Secțiunii Tehnice al CNMI
2006-2012 Comisia Centrală de Disciplină a Ordinului Arhitecților din România Membru
2003 Expert Patrimoniu (045) - acreditare Ministerul Culturii și Cultelor
PREMII ȘI DISTINCȚII
1996/1998/1999 - Premiul de Excelență UNRMI
2001 Premiul “Ștefan Balș” pentru restaurare al Ministerului Culturii și Cultelor
2004 Ordinul “Meritul Cultural” al României în grad de Mare Ofițer
2004 “Diploma de Excelență” acordată de Inspectoratul de Stat în Construcții
pentru punerea în valoare a Patrimoniului Național
2006 Premiul 2 Anuala de Arhitectură București - OAR
2009 Diploma “IN HONORIS” acordată de către Primaria Municipiului București
2019 Premiul Primăriei Municipiului București - Anuala de Arhitectură OAR
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PROIECTE RESTAURARE CLĂDIRI PUBLICE
1991- prezent
• Liceul Lahovari, Râmnicu Vâlcea
• Muzeul de Istorie, Turda [Fig. 1]
• Muzeul Dr. Nicolae Minovici, București [Fig. 2]
• Muzeul Iulia Hașdeu, Câmpina
• Teatrul Maria Filotti - Brăila
• Centrul Cultural Poșta Veche, Calarași
• Castelul Făgăraș, Corp de Gardă
• Casa Cărtianu, Muzeul de Artă Populară Gorj
• Hotel Stăvilar, Sinaia
• Muzeul Curtea Veche, București
• Fostul Azil “Elena Doamna”, București
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PROIECTE RESTAURARE CLĂDIRI CIVILE
- INVESTIȚII PRIVATE
• Centrul de zi pentru copiii cu risc de abandon școlar Sf. Antonie cel Mare
- Str. Franceză, București
• Centrul pentru copiii cu autism - Str. Valaori, București
• Hotel Cavaler, Sighișoara
• Extindere Restaurant Hanul Berarilor, București
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PROIECTE URBANISM ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE
• Centrul Istoric al Bucureștiului - Reabilitarea Infrastructurii de bază
• Plan integrat de dezvoltare urbană zona centrală - Municipiul București
• Plan urbanistic zonal - Zona centrală protejată a Municipiului Iași
• Plan urbanistic de detaliu - Calea Floreasca, București
PROIECTE RESTAURARE UNITĂȚI DE CULT
• Biserica Sf. Gheorghe, Mirăuți - monument cat. A [Fig. 3]
• Biserica Reformată Hălmeag, Brașov - monument cat. A
• Biserica Reuseni, Suceava - monument cat. A [Fig. 4]
• Biserica Horodniceni, Suceava - monument cat. A
• Biserica Fortificată Cisnădie, Sibiu - monument cat. A
• Biserica Pătrăuți, Suceava - monument cat. A
• Biserica Sfânta Sofia, București - monument cat. B
• Biserica Reformată, Hunedoara - monument cat. B
• Mânăstirea Franciscană, Brașov - monument cat. A
• Mânăstirea Tazlău, Neamț - monument cat. A
• Biserica Sf. Nicolae, Dorohoi, Botoșani - monument cat. A [Fig. 5]
• Mânăstirea Voroneț, Suceava - monument cat. A [Fig. 6]
• Mânăstirea Comana, Giurgiu - monument cat. A
• Palatul Patriarhal, București - monument cat. A
• Mânăstirea Putna, Suceava - monument cat. A
• Mânăstirea Probota, Suceava - monument cat. A [Fig. 7]
• Biserica Sf. Simion, Suceava - monument cat. A
• Turnul Lăpușneanu, Suceava - monument cat. A
• Biserica Adormirea Maicii Domnului, Ilișești, Suceava
• Mânăstirea Bogdana, Suceava - monument cat. A [Fig. 8]
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Cristian PUNGĂ

Valerică RADU

Inginer Mecanic

Reședinţă Galați
Născut 12.01.1981 - Galați
Naţionalitate română
E-mail secretariat@dedalbahamat.ro
Telefon +4 0748 155 531

Reședinţă Galați
Născut 19.10.1987 - Galați
Naţionalitate română
E-mail secretariat@dedalbahamat.ro
Telefon +4 0746 364 708

Specializări
• Utilaje tehnologice de prelucrare la cald
• Sisteme și echipamente termice
• SC DEDAL BAHAMAT SRL - Galați

Inginer constructor
• Restaurator Monumente Istorice
• SC DEDAL BAHAMAT SRL - Galați

2

1
STUDII ȘI SPECIALIZĂRI
2014-2016 Curs post-universitar - Restaurator Monumente Istorice,
Universitatea “Babeș Bolyai” - Cluj Napoca
2008-2012 Facultatea de Construcții “Gheorghe Asachi” - Iași

STUDII ȘI SPECIALIZĂRI
Octombrie 1999 - februarie 2004
Universitatea Dunărea de Jos Galați - Facultatea de Mecanică
Specializare - Utilaje tehnologice de prelucrare la cald
Calificarea (diploma obţinută): Licență, Diplomă de absolvire - inginer
Octombrie 2004 - februarie 2009
Licență: Diplomă de absolvire - inginer / Universitatea Dunărea de Jos Galați
- Facultatea de Mecanică / Specializare: Sisteme și echipamente termice
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ACTIVITATE PROFESIONALĂ
S.C. DEDAL BAHAMAT S.R.L. GALAȚI (Str. Lahovary nr. 4 bis, Galați)
Lucrări de construcții a clădririlor rezidențiale și nerezidențiale
Pozitia ocupată în prezent
Inginer Șef serviciu ADT - Responsabil protecția mediului
Responsabilități
• Coordonarea și asigurarea punerii în operă a metodelor prescrise în documentația de execuție, de calitatea corespunzătoare a lucrărilor atestate prin certificate
de calitate sau certificate de conformitate cu respectarea normelor de protecția
mediului
• Coordonarea realizării documentației necesare executiei
• Coordonarea întocmirii necesaruui de resurse pentru realizarea lucrărilor conform
documentației de execuție
• Asigurarea modului de începere a lucrărilor cu respectarea legislației în vigoare
• Coordonarea și asigurarea întocmirii documentației în vederea încasării corecte
și la timp a tuturor stadiilor fizice realizate (atașamente, situații de lucrări, facturi)
a notelor de comandă suplimentare întocmite după dispozițiile de șantier
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monument istoric
2012-2014 “Reconversie
funcțională, consolidare și restaurare
Muzeul Mixt Tecuci” - monument istoric
2012-2014 “Consolidarea, reabilitarea
și modernizarea Palatului Episcopal
Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității
Creștine de la Dunărea de Jos”
- monument istoric [Fig. 6]
2013-2015 Restaurare-consolidare
Stăreția Veche - Mănăstirea Măxineni,
Brăila [Fig. 4]
2014-2016 Restaurare şi
modernizare clădiri sediu Agenţia Brăila
a Băncii Naţionale a României [Fig. 2]
2014-2016 Restaurare-consolidare
Palatul Egumenesc, Mănăstirea
Florești, Vaslui [Fig. 3]
2017 Restaurare fațade sediu
sucursala Brăila BRD-GSG și realizare
zona bancă automată 24H [Fig. 1]
2018-în prezent Consolidarea,
restaurarea, conservarea și punerea în
valoare a Bisericii “Buna Vestire”, Brăila
- cod SMIS 116726 [Fig. 5]
2018-în prezent
Consolidare și restaurare la fosta
Prefectură a Județului Putna din
Focșani, Str. Republicii nr. 71, Focșani
- rest de executat

PROIECTE ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII MONUMENTELOR ISTORICE
2012-2014 Reconversie funcțională, consolidare și restaurare Muzeul Mixt Tecuci
– monument istoric
2012-2014 Consolidarea, reabilitarea și modernizarea Palatului Episcopal
“Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos”
- monument istoric [Fig. 3]
2013-2015 Restaurare - consolidare Stăreția Veche - Mănăstirea Măxineni, Brăila
[Fig. 4]
2014-2016 Restaurare şi modernizare clădiri sediu Agenţia Brăila
a Băncii Naţionale a României, Brăila [Fig. 5]
2014-2017 Restaurare consolidare Palatul Egumenesc,
Mănăstirea Florești, Vaslui
2017 Restaurare fațade sediu sucursala Brăila BRD-GSG
și realizare zona Banca automată 24H [Fig. 1]
2018-prezent Consolidarea, restaurarea, conservarea și punerea în valoare a
Bisericii “Buna Vestire”, Brăila - cod SMIS 116726” (Fig. 5) [Fig. 6]
2018-prezent Consolidare și restaurare la clădirea fostei Prefecturi a Județului
Putna din Focșani, Str. Republicii nr. 71, Focșani - rest de executat [Fig. 2]
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PROIECTE ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII MONUMENTELOR ISTORICE
23.02.2006-28.12.2006 Șef punct
de lucru/instalatii și confecții metalice
zona Vrancea pentru proiect “Consolidare și amenajare clădire Vama Veche”,
Vrancea - monument istoric
21.05.2008-15.05.2010 Șef punct
de lucru/instalații și confecții metalice
zona Vrancea pentru proiect “Recalificare Urbană Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică - Ateneul Popular”,
Focșani - monument istoric
24.05.2008-08.10.2009 Inginer
instalații pentru proiect “Consolidare și
Modernizare Centrul de Plasament
nr. 5 Simion Mehedinți (Corp B)”,
Galați - monument istoric
04.07.2007- 07.05.2009 Inginer
instalații pentru proiect “Reparații și
amenajare Unitatea de Asistență Medico-Socială, Str. Pictor Grigorescu nr. 2”,
Odobești, Vrancea
2009-2013 Restaurarea, reabilitarea și consolidarea mausoleelor din
Focșani, Mărășești, Mărăști și Soveja
și a muzeelor din incintă, care se află
pe traseul “Drumul de Glorie al Armatei
Române în Primul Război Mondial” monument istoric
2011-2013 “Restaurare - consolidare
Casa Petre Ștefanescu Goangă”, Brăila -

ACTIVITATE PROFESIONALĂ
2013-prezent
Inginer constructor la SC DEDAL BAHAMAT SRL - Galați
Funcția sau postul ocupat: Șef de șantier
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PREMII ȘI DISTINCȚII
2018 Diplomă - pentru merite profesionale în domeniul protejării și conservării,
restaurării și punerii în valoare amonumentelor istorice - UNRMI
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Alina Georgiana STOICA
Reședinţă Păulești, Prahova
Născută 14.07.1981 - Ploiești, Prahova
Naţionalitate română
E-mail av.alinastoica@gmail.com
Telefon +4 0728 980 975

Avocat
Membru în Consiliul Național Director al UNRMI
• Colaborator România Milenară / ECOVAST / FPSC
• Cabinet Individual de Avocat Alina Stoica - Ploiești
• SC DUOPART CONSULTING SRL - Păulești
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STUDII ȘI SPECIALIZĂRI
1995 - 1999 Liceul "Calistrat Hogaș” Tecuci - Clasă experimentală profil
economic drept-administrativ
- Atestat profesional lucrător în administrație și servicii
1999 - 2003 Universitatea Hyperion, București - TSI Consultanță &Training
București, acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice
2011 Curs formare profesională - Manager proiect, Cod COR 241919 și Formator,
Cod COR 241205; Corpul Experților în Accesarea Fondurilor Structurale și de
Coeziune Europene - București, acreditat de Ministerul Muncii, Familiei
și Egalității de Șanse
2013 Curs formare profesională - Evaluator Proiecte, Cod COR 241263;
TSI Consultanta &Training; București acreditat de Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
ACTIVITATEA PROFESIONALĂ
Avocat /Membru în Consiliul Național Director al UNRMI
Colaborator România Milenară/ ECOVAST/ FPSC
Consultant S.C. Duopart Consulting S.R.L.
2006 – prezent Avocat - Specializări: Drept Civil, Drept Comercial și Financiar
Bancar (Cabinet Individual de Avocat Alina Stoica, Ploiești, jud. PH / S.C. Duopart
Consulting S.R.L., Păulești, jud. PH)
• Consultanță și reprezentare Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente
Istorice din România; Asociația pentru sate și târguri ECOVAST
• Redactare, susținere, soluționare dosare și acțiuni în justiție
• Redactare, susținere și soluționare dosare de finanțare nerambursabilă în
domeniul monumentelor istorice, finanțare microîntreprinderi, structuri de cazare,
hale producție, etc.
2006 – 2008 Avocat - Mihalcea, Banu & Zaharachescu – Societate Civilă de
Avocați, Ploiești, Prahova
PREMII ȘI DISTINCȚII
• Diplomă de merit - pentru întreaga activitate dedicată protecției, conservării
și restaurării monumentelor istorice din România UNRMI
• Diplomă de onoare “Sfântul Apostol Andrei Ocrotitorul României” pentru
activitatea rodnică, folositoare Bisericii și Societății - B.O.R. - Patriarhul României
• 2019 Diplomă - pentru merite profesionale în domeniul protejării, conservării,
restaurării și punerii în valoare a monumentelor istorice - UNRMI.
ACTIVITATE ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII
MONUMENTELOR ISTORICE
Consultanță și asistență în accesare fonduri nerambursabile
2006 - prezent Peste 40 de proiecte depuse (care au ca obiectiv specific
impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea
patrimoniului cultural) pentru care a fost obținută finanțare nerambursabilă
PORTOFOLIU PROIECTE
FINANȚATE
2006 - prezent
• “Consolidare și remodelare
funcțională Casa cu Blazoane”, sat
Chiojdu, comuna Chiojdu, Buzău proiect finalizat
Locul 1 la Categoria Monumente
Orășenești și Țărănești Casa cu
Blazoane Chiojdu Județul Buzău,
UNRMI [Fig. 1]
• “Restaurarea şi punerea în valoare
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a ansamblului medieval al fostei
Mănăstiri Apostolache”, com.
Apostolache, Prahova - proiect finalizat
[Fig. 2]
• “Restaurare și punere în valoare
a Ansamblului Medieval al Fostei
Mănăstiri Vărbila, sat Vărbila, comuna
Iordăcheanu, Prahova” - proiect finalizat
[Fig. 3]
• Restaurare și consolidare Muzeul
Ceasului „Nicolae Simache”, Ploieşti,
Prahova- proiect finalizat
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• “Restaurare și punere în valoare a
Ansamblului Monahal al Mănăstirii
Turnu” (Chilii, Casa Egumenească,
Ziduri Incintă, Ruinele Bisericii Albe,
Ruinele Bisericii lui Mihnea Turcitu,
Ruinele Termelor Romane, alei
pietonale, accese carosabile, amenajări
exterioare, plantații), sat Târgşoru
Vechi, comuna Târgşoru Vechi,
Prahova - proiect finalizat
• “Consolidare, restaurare și punere
în valoare muzeu, ateliere (corp chilii)
și incintă din cadrul ansamblului
Mănăstirea Arnota” - com. Costești,
Vâlcea - proiect finalizat
• Consolidare-restaurare și integrare
în circuit turistic Biserica „Adormirea
Maicii Domnului, Ocnele Mari, Vâlcea proiect finalizat [Fig. 4]
• “Restaurarea și valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural Castelul
Corvinilor” - Municipiul Hunedoara,
Hunedoara - proiect în derulare
• “Restaurarea și valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural al Municipiului
Făgăraș - Cetatea Făgărașului”,
Făgăraș, Brașov - proiect în derulare
[Fig. 5]
• Restaurare, consolidare și punere
în valoare a ansamblului Palatului
Episcopal de la Curtea de Argeș, a
clădirilor anexă, a bisericii de lemn
“Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”,
a zidului de incintă, a rețelelor
exterioare și construire punct de
informare”, Curtea de Argeș, Argeș proiect în derulare
• Consolidare, restaurare și punere
în valoare a Mănăstirii Negru Vodă:
Biserica Domnească “Adormirea Maicii

Domnului” AG-II-m-A-13547.01, Turn
clopotniță AG-II-m-A-13547.05, Casa
egumenească AG-II-m-A-13547.03,
Casa domnească/arhierească
AG-II-m-A-13547.04, Zidul de incintă
al bisericii AG-II-m-A-13547.08”,
Câmpulung, Argeș - proiect în derulare
• “Lucrări de consolidare, restaurare,
reconstituire, conservare și punere
în valoare a ansamblului arhitectural
Mănăstirea Brâncoveni”, com.
Brâncoveni, Olt - proiect în derulare
• Consolidarea, restaurarea și punerea
în valoare a ansamblului Schitul „Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavril- fosta
Mănăstire Berca”, Berca, Buzău - proiect
în derulare
• Consolidare, restaurare și punere
în valoare a Muzeului Bisericesc al
Eparhiei Buzăului și Vrancei fostul
“Seminar Vechi” din cadrul ansamblului
Episcopiei Buzăului”, Buzău - proiect în
derulare [Fig. 6]
• Consolidare, restaurare și punere în
valoare biserica “Sf. Dumitru” (corp C3)
și turn clopotniță (corp C5) din cadrul
ansamblului Mănăstirea Jitianu”, Podari,
Dolj - proiect în derulare
• Consolidare, restaurare, conservare și
punere în valoare arhitectură și pictură
murală - Biserica Mare a Mănăstirii
Zamfira, județul Prahova (pictată
a fresco de Nicolae Grigorescu),
Lipănești, Prahova - proiect în derulare
• Restaurare, consolidare și punere
în valoare a bisericii de lemn “Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavriil” și a
utilităților anexe, sat Plopiș nr.109, com.
Șișești, Maramureș” - proiect în derulare
[Fig. 7]
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Ionuț Cristian STOICA
Reședinţă Păulești, Prahova
Născut 04.05.1981 - Ploiești, Prahova
Naţionalitate română
E-mail duopart@hotmail.com
Telefon +4 0736 348 720

STUDII ȘI SPECIALIZĂRI
2002 - 2007 Universitatea Bioterra, București
2011 Curs formare profesională - Manager proiect - cod COR 241919
și Formator - cod COR 241205; TSI Consultanță & Training; București, acreditat
de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
2013 Curs formare profesională - Evaluator Proiecte, Cod COR 241263 și Director
de Program, Cod COR 112013; TSI Consultanță & Training - București, acreditat de
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
ACTIVITATEA PROFESIONALĂ
Asociat unic / Director General - S.C. Duopart Consulting S.R.L.
2003 - 2008 Director Operațiuni Speciale si Tranzacții
S.C. Seca Distribution S.R.L. Ploiești, Prahova
Tipul sau sectorul de activitate: Logistica / Comerț / Transport
2008 - 2013 Director Zonal Romania Sud
S.C. Ferrero Romania S.R.L., București
Tipul sau sectorul de activitate: Producție și comerț dulciuri
2008 - prezent Director General SC Duopart Consulting SRL, Păulești, Prahova
Tipul sau sectorul de activitate: Consultanță pentru afaceri și management
/ Consultanță accesare fonduri nerambursabile
Membru în Consiliul Național Director al UNRMI
PROIECTE ÎN DOMENIUL
RESTAURĂRII MONUMENTELOR
ISTORICE
Consultanță și asistență în accesare
fonduri europene nerambursabile
2008 - prezent Peste 40 de
proiecte care au ca obiectiv specific
impulsionarea dezvoltării locale prin
conservarea, protejarea și valorificarea
patrimoniului cultural, depuse de SC
Duopart Consulting SRL, pentru care a
fost obținută finanțare nerambursabilă
• Consolidare și remodelare funcțională
Casa cu Blazoane, sat Chiojdu, com.
Chiojdu, Buzău - proiect finalizat
Locul 1 la Categoria Monumente
Orășenești și Țărănești Casa cu
Blazoane Chiojdu Județul Buzău,
U.N.R.M.I. [Fig. 1]
• Restaurare și punere în valoare
a Ansamblului Medieval al Fostei
Mănăstiri Vărbila, sat Vărbila, com.
Iordăcheanu, Prahova - proiect finalizat
Diplomă de Performanță cu Mențiune
pentru finalizarea lucrărilor de
restaurare a Ansamblului Fostei
Mănăstiri Vărbila monument istoric în
condiții de excelență, UNRMI [Fig. 2]
• Restaurare și consolidare Muzeul
Ceasului „Nicolae Simache”, Ploieşti,
Prahova - proiect finalizat
• Restaurare și punere în valoare a
Ansamblului Monahal al Mănăstirii
Turnu (Chilii, Casa Egumenească, Ziduri
Incintă, Ruinele Bisericii Albe, Ruinele
Bisericii lui Mihnea Turcitu, Ruinele
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Termelor Romane, alei pietonale,
accese carosabile, amenajări exterioare,
plantații), sat Târgşoru Vechi, com.
Târgşoru Vechi, Prahova - proiect
finalizat
• Consolidare - restaurare cu integrare
în circuit turistic, Biserica „Adormirea
Maicii Domnului”, Ocnele Mari, Vâlcea proiect finalizat
• Consolidare, restaurare și punere în
valoare muzeu, ateliere (corp chilii)
și incintă din cadrul ansamblului
Mănăstirea Arnota - com. Costești,
Vâlcea - proiect finalizat
• Restaurarea și valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural Castelul Corvinilor
- Hunedoara - proiect în derulare
• Restaurarea și valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural al Municipiului
Făgăraș - Cetatea Făgărașului - proiect
în derulare
• Consolidare, restaurare, conservare și
punere în valoare arhitectură și pictură
murală a Bisericii Mari a Mănăstirii
Zamfira, județul Prahova (pictată a
fresco de Nicolae Grigorescu), com.
Lipănești, Prahova - proiect în derulare
[Fig.3]
• Restaurare pictură, finisaje interioare
și exterioare, instalații, restaurare turn
clopotniță, amenajări exterioare Biserica
Sf. Vineri, Ploiești, Prahova - proiect în
derulare
• Restaurare, consolidare și punere
în valoare a Bisericii de lemn „Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavriil”, a schitului

Manager / Consultant
Membru în Consiliul Național Director al UNRMI
• Manager proiect - cod COR 241919 și Formator - cod COR 241205;
TSI Consultanță & Training; acreditat de Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
• Evaluator Proiecte, Cod COR 241263 și Director de Program, Cod COR 112013;
TSI Consultanță & Training, acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vârstnice
• SC DUOPART CONSULTING SRL - Păulești

Jercălăi – Urlați, loc. Jercălăi, Urlați,
Prahova - proiect în derulare
• Consolidare, restaurare și punere în
valoare a Muzeului Bisericesc al Eparhiei
Buzăului și Vrancei fostul “Seminar
Vechi” din cadrul ansamblului Episcopiei
Buzăului, Buzău
- proiect în derulare
• Consolidarea, restaurarea și punerea
în valoare a ansamblului Schitul „Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavriil” - fosta
mănăstire Berca, com. Berca, Buzău
- proiect în derulare
• Restaurare, consolidare și punere
în valoare a ansamblului Palatului
Episcopal de la Curtea de Argeș, a
clădirilor anexă, a bisericii de lemn
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”,
a zidului de incintă, a rețelelor exterioare
și construire punct de informare, Curtea
de Argeș, Argeș - proiect în derulare
• Eradicare umiditate, amenajare muzeu,
restaurare pictură biserică și paraclis,
reparații curente, amenajări exterioare,
Aninoasa, Argeș
- proiect în derulare
• Consolidare, restaurare și punere
în valoare a Mănăstirii Negru Vodă:
Biserica Domnească “Adormirea Maicii
Domnului” AG-II-m-A-13547.01, Turn
clopotniță AG-II-m-A-13547.05, Casa
egumenească AG-II-m-A- 13547.03,
Casa domnească/arhierească AG-IIm-A-13547.04, Zidul de incintă al bisericii
AG-II-m-A-13547.08, Câmpulung, Argeș
- proiect în derulare
• Lucrări de consolidare, restaurare,
reconstituire, conservare și punere
în valoare a ansamblului arhitectural
Mănăstirea Brâncoveni, com.
Brâncoveni, Olt - proiect în derulare

Casa cu Blazoane - Chiojdu

• Consolidare, restaurare și punere în
valoare biserica “Sfântul Nicolae”
- Ungureni, Craiova, Dolj - proiect
în derulare
• Consolidare, restaurare și punere în
valoare biserica “Sf. Dumitru” (corp C3)
și turn clopotniță (corp C5) din cadrul
ansamblului Mănăstirea Jitianu, com.
Podari, Dolj - proiect în derulare
[Fig. 4]
• Restaurare, consolidare și punere
în valoare a bisericii de lemn “Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavriil” și a
utilităților anexe, sat Plopiș, nr.109,
comuna Șișești, Maramureș - proiect în
derulare
• Consolidare, restaurare și punere în
valoare a bisericii „Sfinții Arhangheli
Mihail și Gavriil”, construirea unui centru
expozițional și realizarea lucrărilor
conexe aferente, com. Chilia Veche,
Tulcea - proiect în derulare
PREMII ȘI DISTINCȚII
• Diplomă de merit - pentru întreaga
activitate dedicată protecției,
conservării și restaurării monumentelor
istorice din România UNRMI
• Diplomă de onoare “Sfântul Apostol
Andrei Ocrotitorul României” pentru
activitatea rodnică, folositoare Bisericii
și Societății - B.O.R. - Patriarhul Românei
• Diplomă - pentru merite profesionale
în domeniul protejării, conservării,
restaurării și punerii în valoare a
monumentelor istorice - UNRMI
• Premiul Star Construct - S.C. Duopart
Consulting S.R.L. - 100% rată de succes
la finanțare pe proiecte depuse în
perioada 2016-2018
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Bogdan TEODORESCU
Reședinţă București
Născut 28.01.1975 - Rm. Sărat, Buzău
Naţionalitate română
E-mail bogdanteodorescu@spa-archi.ro
Telefon +4 0723 216 260

Arhitect specialist Ministerul Culturii
• Specialist al Ministerului Culturii în domeniul de restaurare arhitectură
• Certificat de atestare nr. 514-S din 18.10.2012
• SC SPA INOVATIONS SR - București

STUDII ȘI SPECIALIZĂRI
1993 -1996 Institutul de Arhitectură “Ion Mincu”
Colegiul de Arhitectură și Urbanism, București
1996 - 2003 Facultatea de Arhitectură, Universitatea de Arhitectură și Urbanism
“Ion Mincu”, București
ACTIVITATE PROFESIONALĂ
• Specialist al Ministerului Culturii în domeniul de restaurare arhitectură.
• Certificat de atestare nr. 514-S din 18.10.2012
Octombrie 2014 - prezent
Arhitect în cadrul firmei SC SPA INOVATIONS SRL, București
Domenii de activitate Activități de proiectare complexă și consultanță tehnică
legate de acestea, cu precădere în domeniul protejării monumentelor istorice.
01.05.2004-14.04.2014
Arhitect în cadrul firmei
SC STUDIOUL DE PROIECTARE ARHITECTURĂ INOVATIONS SRL
Domenii de activitate Activități de proiectare complexă
și consultanță tehnică legate de acestea

1
2

PREMII ȘI DISTINCȚII
• Premiul UNRMI pentru punerea în valoare publică a unor vestigii medievale pentru
lucrarea “Mănăstirea Radu Vodă, București - Consolidare, restaurare
și punerea în valoare a beciurilor fostelor Case Domnești”
- Trienala Națională de Restaurare - București, 2019
• Diplomă - pentru merite profesionale în domeniul protejării, conservării,
restaurării și punerii în valoare a monumentelor istorice - UNRMI, Făgăraș, 2019
PROIECTE ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII MONUMENTELOR ISTORICE
2009-2018 Sediul Tribunalului Prahova,
Ploiești, (Monument istoric
- Cod LMI: PH-II-m-A-16284).
Restaurare și modernizare funcțională:
relevee, DALI/ DTAC/ PT/ DE/AT
Comanditar: Ministerul Justiției prin
Tribunalul Prahova [Fig. 5]
2011-2016 - prezent Cercul Militar
Constanța, (Monument istoric
- Cod LMI 2010: CT-II-m-A-02856),
lucrări de consolidare și reparații
capitale: relevee, expertiză geotehnică,
DALI/ DTAC/ PT/ DE/AT; Comanditar:
U.M. 02132 Constanța
2013-2018 - prezent Imobil Str.
Doamnei nr. 21, București (Monument
istoric - Cod LMI: B-II-m-B-18595),
lucrări de reabilitare și restaurare:
relevee, DTAC; PT; DE; AT;
Comanditar: Plătăreanu Otilia / Heinen
Gerard Willem
2013-2019 - prezent Imobil str. Cuza
Vodă nr.8, Focșani, Vrancea (fostul
Tribunal Județean Vrancea, Monument
istoric - Cod LMI: VN-II-m-A-06417).
Lucrări de consolidare - restaurare și
schimbare de destinație; relevee, DALI,
DTAC, PT, DE, AT; Comanditar: Consiliul
Județean Vrancea
2011-2015 Imobil B-dul I.C. Brătianu
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nr.10, București, (Monument istoric Cod LMI 2010 : B-II-m-B-18222).
Lucrări de reabilitare: relevee, studiu
istoric, DTAC/PT/DE/AT; Comanditar:
SC GLOBAL VISION SRL [Fig. 2]
2015-2018 Mănăstirea Antim,
București (Ansamblu monument istoric
- Cod LMI: B-II-a-A-18971). Lucrări de
consolidare - restaurare Ansamblul
Mănăstirii Antim (Corp C1,C2, C3, C4,
C6, C10, C11, C13); relevee, DTAC/PT/
DE/AT; Comanditar: Mănăstirea Antim
[Fig. 1]
2014-2016 Mănăstirea Radu Vodă
- București, (Ansamblu monument
istoric - Cod LMI: B-II-a-A-19498).
Lucrări de consolidare, restaurare și
punerea în valoare a Beciurilor fostelor
Case Domnești; relevee, DTAC/PT/DE/
AT; Comanditar: Mănăstirea Radu Vodă
[Fig. 4]
2016 și 2019 - prezent Moara de apă
Warthiadi, Comuna Drajna, Prahova
(Monument istoric
- Cod LMI: PH-II-m-A-16459).
Reabilitarea, conservarea, protejarea
și promovarea monumentului istoric
Moara de Apă Warthiadi - relevee, DALI,
DTAC, PT, DE, AT; Comanditar: Primăria
comunei Drajna

2015-2017 Fostul Penitenciar Râmnicu
Sărat (Ansamblu monument istoric Cod LMI: BZ-II-a-A-02462). Memorialul
“Închisoarea Tăcerii” Râmnicu Sărat și
centrul educațional privind comunismul
din România: relevee, SF/DTAC/PT/DE;
Comanditar: IICCMER
2015-2018 Centrul Cultural Mitropolit
Iacob Putneanul, Putna (Ansamblu
monument istoric
- Cod LMI: SV-II-a-A-05595). Construire
Centru Cultural în cadrul Ansamblului
Mănăstirii Putna; SF/DTAC/PT/DEAT;
Comanditar: Compania Națională de
Investiții “C.N.I.” SA [Fig. 3]
2017 și 2019 - prezent Mănăstirea
Căldărușani, Gruiu, Ilfov (Ansamblu
monument istoric
- Cod LMI: IF-II-a-A-15293).
“Conservarea, protejarea, promovarea
și dezvoltarea patrimoniului cultural
din Ansamblul de Monumente Istorice
al Mănăstirii Căldărușani”; studii,
DALI, DTAC, PT, DE, AT; Comanditar:
Arhiepiscopia Bucureștilor - Sfânta
Mănăstire Căldărușani
2017 și 2019 - prezent Mănăstirea
Sf. Nicolae Balamuci (Sitaru), comuna
Nuci, Ilfov (Ansamblu monument istoric
- Cod LMI: IF-II-a-A-15263 – sec

XVII - XIX). “Conservarea, protejarea,
promovarea și dezvoltarea
patrimoniului cultural din Ansamblul
de Monumente Istorice al Mănăstirii
Balamuci”; studii, DALI, DTAC, PT,
DE, AT; Comanditar: Arhiepiscopia
Bucureștilor - Sfânta Mănăstire
Sf. Nicolae Balamuci
2017-prezent Biserica Ortodoxă
“Sfântul Nicolae Ungureni”, Craiova, Dolj
(Monument istoric
- Cod LMI: DJ-II-m-B-08017).
Consolidare, restaurare și punere
în valoare Biserica “Sf. Nicolae “,
Ungureni; studii, DALI/DTAC/PT/DE/AT;
Comanditar: Parohia Sfântul Nicolae
Ungureni
COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE
2019 “Biserica din satul Micșuneștii Mari
- exemplu clasic de arhitectura eclezială
a veacului al XVIII-lea”
2018 “Reabilitarea și restaurarea
sediului actual al Tribunalului Prahova
(fosta Administrație Financiară Ploiești).
2017 Considerente privind justificarea
schimbării imaginii actuale a Bisericii
“Sf. Dimitrie” din cadrul Ansamblului
Mănăstirii Căldăruşani, județul Ilfov

3
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TEATRUL NAȚIONAL

[ ADVERTORIAL ]

Petre BADEA,
constructorul
cu suﬂet mare!
Articol de Cristi Constantinescu

Omul a cărui deviză este:
“Restaurăm trecutul și construim viitorul!”
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Sub bagheta inginerului Petre Badea a fost
restaurat, consolidat și remodelat Teatrul
Național București, unul dintre cele mai mari
teatre din Europa, dându-i-se acum o înfățișare
nouă, modernă, adaptată noiilor tehnologii,
într-o colaborare perfectă cu proiectantul,
Profesorul doctor arhitect Romeo Belea și
beneficiarul, Directorul TNB, Ion Caramitru.

Petre Badea s-a născut la 1 aprilie 1948 în comuna Negrași,
județul Argeș. După absolvirea cursurilor liceale la
Mozăceni, județul Argeș, urmează Facultatea de Construcții
Civile și Industriale – Institutul de Construcții București,
devenind inginer în anul 1970.

Și-a început activitatea ca
tânăr stagiar la Complexul Cap
Aurora și stațiunea Saturn,
apoi a continuat ca șef de lot,
la realizarea noii Ambasade
a R.P. Chineze, Hotel Flora și
Hotel Turist din București.
Între anii 1980 – 1984,
activează ca Inginer șef grup
șantiere în cadrul Trustului de
Construcții Carpați, realizând
lucrări importante: Palatul
Snagov, Casa Pionierilor,
Institutul de Fizică Atomică
Măgurele, Ansamblul de
locuințe Drumul Taberei.
Din anul 1984 este director
al Antreprizei București
cu un palmares de lucrări
impresionante: Palatul
Parlamentului, Palatul Foișor
din Sinaia, Palatul Olănești,
Teatrul Național din București
și, lucrarea de suﬂet, Palatul
Cotroceni.
Între anii 1990 – 1992, este
director al Direcției l din
Regia Autonomă Construcții
Carpați, iar din anul 1992
până în prezent, ing. Petre
Badea este președintele și
directorul general al SC
AEDIFICIA CARPAȚI SA. În
această perioadă, a realizat
și coordonat lucrări de
anvergură și mare prestigiu,
printre care se numără:
Teatrul Național Ion Luca
Caragiale, Școala Americană,
Muzeul Național de Artă
Contemporană, Biblioteca
Națională a României,
Institutul Național de Fizica
Pământului, Federația
Română de Fotbal - Sediu,
Complexul turistic termal
– Therme Balotești, Aula
Universității Politehnica
București, Fabrica de Bere
Tuborg, Teatrul Național de

Operetă.
La loc de cinste, în activitatea
sa, se aﬂă restaurarea și
consolidarea unor monumente
istorice și de arhitectură de
referință pentru patrimoniul
României.
Ateneul Român, Muzeul
Național de Artă al României
(fostul Palat Regal), Biblioteca
Centrală Universitară
(Fundația Carol I), Muzeul
Țăranului Român, Palatul
Patriarhal, Banca Națională
a României, Muzeul
Colecțiilor de Artă, Casa
Cesianu, Hanul Gabroveni,
Opera Română, Mănăstirea
Antim, se numără printre
construcțiile emblematice
ale arhitecturii românești
care au revenit la viață
recăpătându-și strălucirea
de odinioară și datorită
competenței sale profesionale,
devotamentului cu care a
coordonat și supravegheat
lucrările și echipei valoroase
de care s-a ocupat și pe care a
“contaminat-o” cu dragostea
sa pentru arhitectura
românească.
Pentru realizarea acestor
obiective, ing. Petre Badea
a colaborat cu ingineri și
arhitecți de valoare care
s-au mobilizat și instruit
ca să revitalizeze meserii
și meșteșuguri tradiționale
formând specialiști pasionați
pentru lucrările de restaurare.
Un loc important în suﬂetul
său îl ocupă Ansamblul
Cotroceni unde s-a restaurat
și consolidat Palatul Regal,
ctitorie a domnitorului Șerban
Cantacuzino, dar s-a executat
și corpul nou care găzduiește
Președinția României▐

PALATUL COTROCENI

“Școala” lui Petre Badea

Lucrările la Palatul Cotroceni s-au realizat în
strânsă colaborare cu arh. Niculae Vlădescu.
Povestea și istoria acestei colaborări și a
lucrărilor desfășurate la Cotroceni au fost
redate în Monografia Palatului Cotroceni
publicată de ing. Petre Badea și
arh. Niculae Vlădescu
la Editura Universalia (2009).

“În viață, se întâmplă să nu poți deveni apropiatul
cuiva, pe care îl apreciezi foarte mult, dacă nu te
ajută şansa, împrejurările.
Pe Petre Badea îl cunosc de foarte mulţi ani.
Faţa lui permanent zâmbitoare, ştiinţa construcţiei, felul de a se purta cu oricare şi oricine,
mi-a fi xat imaginea unui personaj cu care aş fi
vrut, oricând, să am ocazia să lucrez.
Primul personaj de la „Carpați” cu care am
avut două colaborări (în ’82 şi ’84, la mărirea
capacităţii Sălii Palatului) este ing. Florin Cîrstea.
A fost o întâlnire admirabilă şi de neuitat, atât
în plan uman cât şi profesional. Așa am început
să cunosc grupul din „Carpaţi”: Drăgulescu, Ștefănescu, Ioniţă, Tarţa. Formau şi, în mare parte,
mai formează, din fericire, o echipă redutabilă
profesional. Dar nu numai.
Pe mine m-a atras, la acest grup şi, desigur, la
Petre Badea, disponibilitatea dialogului, prezența
prietenoasă, colegialitatea meseriei.
Apoi, am colaborat, în anii 2011-2014 (anii refa-

Lucrarea se transformă, pas cu pas, într-un
ghid al Muzeului Cotroceni, reprezentând,
în același timp, un manual de restaurare a
Patrimoniului și integrarea monumentelor
istorice într-un nou ansamblu arhitectural.

(continuare în pagina următoare)

Memorialul Cotroceni este una dintre lucrările
dragi, coordonate personal de ing. Petre Badea
care a și finanțat o mare parte din investiția
al cărei proiectant este prof. arh. Niculae
Vlădescu și executant echipa Aedificia Carpați.
Memorialul Cotroceni este rezultatul dorinţei
arzătoare a echipei Aedificia Carpați de a
readuce osemintele Cantacuzinilor în locul de
veci de ei ales. Au fost repuse în operă cele
mai preţioase vestigii salvate de la distrugere,
ca o promisiune pe care și-a făcut-o sieși, în
1984, la impusa demolare a bisericii Cotroceni.

Profesorul doctor arhitect Romeo Belea
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(urmare din pagina anterioară)
cerii Teatrului Naţional), cu inginerul Marius
Stan – poate, un produs net a lui Petre Badea,
în afara calităților sale deosebite, un personaj
deosebit, tipic pentru ce promova Badea: excelent
profesionist, zâmbitor mai tot timpul, mai mult
decât agreabil, dispus să discute și să susțină
lucrarea. Un remarcabil om ce-și construiește şi
susţine o echipă.
Cu el, cu ei, cu oricare din această şcoală a lui
Badea, nu m-am simţit niciodată un proiectant
care are de-a face cu un constructor. M-am
simţit, întotdeauna, un membru al echipei care
realizează...
Realizările profesionale ale „echipei Badea” sunt
remarcabile: Ateneul Român, Muzeul Naţional
de Artă, Biblioteca Naţională, Teatrul Naţional,
Palatul Cotroceni. Ele vor rămâne, definitiv, în
istoria marilor şi importantelor construcţii din
România.
Colaborarea lui Petre Badea cu Niki Vlădescu
– om şi un arhitect remarcabil – a depășit, cu
mult, natura relaţiilor profesionale, devenind,
în accepțiunea mea, un mod de a fi alături în
momente de cumpănă. Gesturile lui Badea, de

profundă atașare față de personalități ca Niki
Vlădescu sau remarcabilul profesor inginer
Panaite Mazilu, sprijinul său discret şi cu multă
onoare îmi rămân în memorie ca un miracol
al zilelor noastre: respect, sprijin discret, dar
eficace, altruism.
Dar nu numai despre personalități este vorba.
Ne-am întâlnit cu o ocazie şi am descoperit un
om devastat, pentru că era nevoit să reducă
personalul companiei pe care o conduce.
Şi să nu uităm implicarea sa financiară în
realizarea unor lucrări importante pentru noi
toţi, precum Biserica Cotroceni sau ctitoriile sale:
Biserica Sf. Grigore Palama din incinta Politehnicii şi Biserica din satul său natal, platforma
de încercări din laboratorul Universităţii de
Construcţii din Bucureşti.
Nu-mi place să cer sprijin sau sugestii din partea
nimănui. Suntem născuți ... să trăim cu adevărat,
luptând. Mi s-a întâmplat, însă, să cer și alte
păreri. Am făcut-o şi cu Petre Badea şi a fost
foarte bine că am făcut-o. Este omul capabil să se
implice emoțional, empatic.
Şi-ţi prinde bine ! Mie mi-a prins foarte bine!”

ATENEUL ROMÂN

UNIVERSITATEA POLITEHNCĂ BUCUREȘTI
Centrul de conferințe și cultură Aula

PALATUL BNR
Palatul Vechi al Băncii Naționale a României este unul
dintre cele mai impunătoare și mai vaste edificii din
țară, fiind declarat și protejat ca monument istoric și
de artă. Dată fiind valoarea deosebită a decorațiilor
interioare, intervențiile privind consolidarea clădirii au
impus aplicarea unor tehnologii de mare dificultate,
pe care colectivul Aedificia le-a găsit sub bagheta arh.
Gabriel Tureanu.
În palmaresul lucrărilor executate de
Aedificia Carpați la loc de cinste se află
o serie de investiții din cadrul
Universității Politehnice București:
• Biblioteca Institutului Politehnic București
• Centrul de Cercetare pentru Dezvoltarea
Produselor, Proceselor Inovatoare
Inteligente
• Centrul de Cercetări Avansate pentru
Materiale, Produse și Procese Inovatoare
• Centrul de conferinţe și cultură - Aula

⸺ Prof. dr. arh. Romeo Belea
Lucrări ample de consolidare executate de Aedificia
Carpați, sub atenta supraveghere a ing. Petre Badea,
au adus clădirea Ateneului Român, (inaugurată în anul
1888), la un înalt nivel de siguranță și confort. Cea mai
spectaculoasă intervenție a fost consolidarea cupolei
exterioare și refacerea învelitorii decorative, concomitent cu restaurarea Sălii de Concerte și a celorlalte
spații publice într-un interval record de 6 luni, în anul
2003.

Sub conducerea ing. Petre Badea,
AEDIFICIA CARPAȚI a dobândit prestigiu,
obținând distincții acordate de asociații
profesionale și guvernamentale: diplome
de merit, locuri fruntașe în topul firmelor
de construcții, și Trofeul Calității distincție
oferită de ARACO pentru execuția unor
lucrări deosebite. Pe parcursul a 22 de ani,
începând cu anul 1997, Aedificia a obținut 16
trofee: primul trofeu acordat pentru lucrarea
Fabrica de Bere Tuborg, iar cel mai recent
fiind Trofeul Calității pe anul 2019 decernat
pentru Aula din Politehnică.

BIBLIOTECA CENTRALĂ
UNIVERSITARĂ

Petre Badea - Respectul creator față de monument
“Dl. Petre Badea are ceva din pionierii Far
West-ului. Descoperind America, ei au realizat
potențialul uriaș al unui teritoriu neatins, gata să
primească o fecundă intervenție venită de aiurea.
După decenii de demolări, construcții imbecile de
blocuri comuniste, cu obsesiva filosofie a distrugerii programate a patrimonului istoric, inițiată
de Nicolae Ceaușescu, mișcarea din 1989 a adus
în actualitate, nevoia salvării a ceea ce scăpase,
neatins sau părăsit în ruină, din monumentele
istorice.
Anii 1996-2000 au fost anii unei finanțări record
pentru domeniul restaurării monumentelor. Am

fost la originea acestei ample mișcări de recuperare a identității noastre românești reprezentată
de vestigiile istorice.
Am găsit în Petre Badea și Aedificia Carpați
parteneri de calitate și promotori ai bunului
gust. Ateneul Român, Palatul Regal, Biserica
Cretzulescu, apoi Biblioteca Națională și Teatrul
Național din București au reprezentat investiții
nu numai în bani ci și în calitatea, demnă de
original, a constructorului.
Revine lui Petre Badea meritul esențial al
respectului creator față de arhitect și beneficiar.
Nimic din ceea ce era obligatoriu nu a fost neglijat și nici ceea ce putea fi neglijat nu a fost uitat!
Condiția restaurării a fost decisă de voința
și talentul autorului inițial.
Această filosofie, dacă poate fi numită așa, constituie un principiu de la care Petre Badea
n-a abdicat niciodată.
Mă pregătesc sufletește să mă bucur de imaginea
Cazinoului din Constanța, restaurat, o lucrare
demnă de talentul și dăruirea Aedificiei Carpați
și a lui Petre Badea”.
⸺ Ion Caramitru
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Biblioteca Centrală Universitară, monument de patrimoniu distrus în timpul evenimentelor din decembrie
1989, a reprezentat un obiectiv de interes pentru Petre
Badea pentru că a necesitat un îndelungat și complex
proces de refacere și modernizare. De ani buni, în fața
Palatului Regal, se oglindește Biblioteca Centrală Universitară - Fundația Carol I, reconstruită după planurile
inițiale. Pe tot parcursul restaurării echipa condusă de
ing. Petre Badea a colaborat, pentru aceasta lucrare,
cu arh. Petre Zwoboda și arh. Miruna Berindei.

Scrisoare de mulțumire
înmânată de către
Guvernatorul BNR,
Mugur Isărescu
lui Petre Badea
“Palatele Băncii Centrale a României, ce au făcut
și fac faima Bucureștilor, au trecut prin două
mari etape de edificare: construcția si reconstrucția. În cea de-a doua etapă, între 1991 și
2019, într-o operă de reconstrucție de anvergură,
ne-au fost alături echipe dintre cele mai performante de arhitecți, constructori, artisti-restauratori. AEDIFICIA, această firmă-emblemă a
comunității constructorilor români, în fruntea
căreia se află ing. Petre Badea, și-a înscris blazonul între marile companii care au redat palatelor din patrimoniul BNR măreția de altădată”
⸺Mugur Isărescu

MUZEUL ȚĂRANULUI ROMÂN
Un loc aparte în peisajul bucureștean îl ocupă
Muzeul Țăranului Român ridicat în anul 1912,
sub semnătura regelui Carol I. Lucrările de
consolidare și restaurare au fost executate cu
mare atenție fiind necesari meșteri specialiști
de înaltă clasă pe care Aedificia i-a format în
timp.

“Talent de organizator
și calități umane”
"A construi este un produs al culturii și științei
destinat progresului civilizației și este, prin natura
sa, o activitate socială: are în vedere implicarea
multor oameni și duce la îmbunătățirea vieții lor
pe pământ. Pentru a împărtăși o activitate atât
de complexă, bogată și variată, constructorul are
o privire largă asupra viitorului și experienței
umane. În perioada activității mele în cadrul
profesiei de arhitect proiectant am întâlnit oameni
care împărtășesc această viziune și căreia îi
dedică cu generozitate eforturile lor. Președintele
Aedificia Carpați, inginerul Petre Badea, ilustrează cât se poate de binea ceste caracteristici
prin spiritul, pasiunea și inteligența cu care, ani
de zile, a făcut ca Societatea Aedificia Carpați să
promoveze inițiative importante, să clădească
și să promoveze sintagma lucrului bine făcut, a
excelenței în construcții. Lucrări precum: Palatul
Cotroceni, Ateneul Român, Opera Română, Teatrul
Național, Muzeul Național de Artă al României,
Muzeul Țăranului Român, Muzeul Național de
Artă Contemporană sau recent, Cazinoul din
Constanța - o oportunitate unică și extraordinară
de confruntare reală între istorie și prezent sunt repere de calitate în domeniu.Coordonarea
acestor lucrări, care sunt activități laborioase,
necesită și cunoștințe tehnice serioase. Ele implică
resursele societății civile către o perspectivă în
care constructorul, prin integrarea puternică în
cultura națională, îndeplinește o funcție relevantă
și un important rol recunoscut de societate. Toate
acestea mi-au devenit și mai clare după ce am
finalizat împreună lucrările de proiectare/execuție
la Centrul Cultural și Aula în complexul studențesc
Universitatea Politehnică București. În acest un
loc fascinant, frumusețea naturii dialoghează cu
arhitectura existentă de patrimoniu național. Din
implicarea în aceste construcții importante cred
eu că pornește vasta viziune asupra fenomenului
edificator de bunuri construite, alături de curiozitatea intelectuală, de plăcerea cunoașterii tehnice,
de interes pentru confruntare, de dragoste de viață
- mari calități pe care le recunosc la președintele
inginer Petre Badea, către care se îndreaptă toată
admirația și recunoștința mea. Pentru mine
Aedificia Carpați înseamnă Petre Badea”
⸺ Prof. dr. arh. Adrian Spirescu
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BISERICA SF. GRIGORIE PALAMA

“Eficiență și omenie”

Campusul Universității Politehnice București
a fost ales drept loc pentru zidirea bisericii
Sfântul Grigorie Palama. Pe 29 mai 1996 s-a
pus piatra de temelie, iar ziua de 26 octombrie
1999 a marcat momentul sfințirii bisericii
cu participarea patriarhului Bartolomeu I
al Constantinopolului și Teoctist, patriarhul
României, alături de ctitori, în persoana ing.
Petre Badea și Elena Badea.

“Aedificia Carpați domină piața construcțiilor din
România de peste 40 de ani, neîntrerupt, pentru
că profesionalismul, competența, seriozitatea,
rigoarea, parolismul și performanța nu pot să
apară și să dispară peste noapte. O asemenea
echipă, cu valori profesionale dar și umane se
formează în timp, prin forța și voința exemplului
propriu, în jurul unei personalități puternice.
Companiile se croiesc după chipul și asemănarea
conducătorului lor.
Este vorba despre ing. Petre Badea, nu numai o
personalitate a ingineriei românești, dar și un
caracter puternic, o prezență discretă pe care
numai valorile autentice și-o pot permite, un om
cu valori și ierarhii, modest și eficient. Respectul
pentru adevăratele valori umane și profesionale,
ocrotirea specialiștilor, omenia și, nu în ultimul
rând, mecenatul discret îl caracterizează.
Nu știu să existe, la noi, o companie care să fi
făcut mai mult pentru recuperarea patrimoniului
construit decât Aedificia Carpați. Valori istorice
și arhitecturale au redevenit utile și emblematice
comunității datorită implicării competente și
responsabile a acestui constructor. Readucerea
la viață a clădirilor istorice este anevoioasă,
dificilă, plină de capcane tehnice și tehnologice, migăloasă și presupune, în egală măsură,
cunoștiințe solide istorice și tehnice, bucuria
cercetării, gustul perfecțiunii cât și simțul
patriotic al datoriei față de înaintași și speranței
pentru urmași.
Este o companie care cinstește trecutul și prefigurează viitorul pentru că este condusă de un
om care prețuiește valorile istorice și se simte
obligat să le transmită tinerei generații: Ing. Petre
BADEA”.

Arh. Constanța Carp, ing. Petre Badea, Ion Ștefan, ministrul dezvoltării,
Manuela Pătrășcoiu, director CNI

CAZINOUL CONSTANȚA
Anul 2020 a început cu semnarea contractului de execuție cu Compania Națională de Investiții
pentru Restaurarea Cazinoului Constanța în urma câștigării licitației din decembrie 2019.

PALATUL PATRIARHAL
O atenție deosebită s-a acordat Consolidării și Restaurării Palatului Patriarhal, monument istoric,
construit în anul 1907 și desfășurat pe o suprafață de 16.250 mp, un edificiu extrem de complex,
detaliile arhitecturale și stilistice ale epocii fiind atent conservate.

Crucea Patriarhală distincție onorifică acordată
de Patriarhul Daniel cu ocazia recepției lucrărilor
de la Palatul Patriarhal

“Una dintre cele mai importante lucrări de
restaurare din ultima perioadă a fost derularea
proiectului de consolidare, restaurare și protecție
a monumentului Palatul Patriarhiei.
O clădire cu o bogată istorie legată de administrarea statului român în ultimul secol, Palatul
Patriarhiei a revenit la frumusețea începuturilor
sale ca urmare a amplelor lucrări efectuate în
perioada mai 2014 – decembrie 2015. I
nițiatorul și beneficiarul acestui proiect a fost
Patriarhia Română, finanțarea fiind asigurată
din fondurile Uniunii Europene, ale Guvernului
României și ale Patriarhiei Române.
Realizate într-un timp record, de doar un an și
jumătate, lucrările nu ar fi fost finalizate la timp
fără implicarea deosebită și profesionalismul
firmei de construcție. SC Aedificia Carpați SA,
avea deja o experiență vastă în construcții și
reabilitări de clădiri de patrimoniu.
Câteva dintre cele mai reprezentative pentru
București făceau parte deja din portofoliul ei. Și
Palatul Patriarhiei urma să arate la fel de bine,
numai că într-un timp mult mai scurt.
Coordonarea personală a echipei de construcție
de către dl. Ing. Petre Badea (președintele SC
Aedificia Carpați SA) a demonstrat importanța
acordată acestui proiect și faptul că atunci
când există o bună colaborare între beneficiar,
proiectanți, constructor și finanțator în interesul
proiectului, lucrurile pot fi realizate temeinic,
responsabil, cu profesionalism și chiar într-un
timp record.
La aproape cinci ani de la finalizarea proiectului
de consolidare, restaurare și protecție a monumentului Palatul Patriarhiei, clădirea își primește
cu generozitate oaspeții și este mărturia implicării unor oameni deosebiți, care nu au depus
doar muncă fizică ci și sentimente și chiar o parte
din sufletul lor.
⸺ Pr. Liviu Constantin Nechita
Manager de proiect
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Cu această ocazie a primit din partea
Patriarhului Bartolomeu I al Constantinopolului
cel mai înalt titlu pe care Ortodoxia îl acordă,
de Arhonte Arhitect al Sfintei Biserici a lui
Hristos.

⸺ Arh. Ileana Tureanu

Decernarea titlului de
Arhonte Arhitect al Sfintei Biserici a lui Hristos,
în prezența președintelui Emil Constantinescu

“Petre Badea - cuvântul care îl definește în cel mai
complet mod este “Conducător”, conducător cu
inteligență, precizie, dexteritate și finețe printre
obstacolele tehnice și mai ales economice pe care
le-a parcurs în viață. Un conducător care navighează cu Aedificia Carpați de aproape 30 de ani
prin cele mai importate construcții de patrimoniu
național. Printre noi, inginerii dintr-o generație
apropiată, se știe că dacă ești într-o situație
dificilă uneori chiar delicată, și nu ai cum să nu
fii în meseria noastră, și nu găsești rezolvarea,
te duci la domnia sa și sigur pleci cu credința că
există soluții sigure de reușită. Toate lucrurile îl
pasionează cu aceeași intensitate de la tencuiala
de pe fațada Cazinoului Constanța la acuarelele superbe ale lui Corneliu Drăgan Târgoviște.
Cunosc doi distinși domni, din generația mea - și
câți or fi - care trăiesc, de câțiva ani buni, o a
doua viață datorită implicării domniei sale. Am
avut marele privilegiu să-i fiu prezentat, acum
mulți ani, domnului Badea de un mare prieten
comun de o vastă cultură și omenie, ing. Ștefan
Stănescu, de atunci am colaborat cu Aedificia
Carpați la Biblioteca Națională, la Centrele de
Excelență de la Politehnică, la Operetă, la Opera
Română, la Primăria Sectorului 5, și acum la Cazinoul Constanța, toate lucrări de mare amploare
arhitecturală și inginerească”.
⸺ Ing. Ioan Paul

Conferința de presă a primului ministru Ludovic Orban
pe șantierul Cazinoului Constanța
Arh. Ileana Tureanu, ing. Petre Badea,
ing. Ștefan Drăgulescu

De amintit că prin tot parcursul său profesional
și de viață este recunoscută onestitatea,
obiectivitatea, și modestia, dragostea față
de semeni și dorința de a face bine prin
mecenatul său▐
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MAGNA CUM LAUDAE

PROIECTE ALE MEMBRILOR UNIUNII NAŢIONALE A RESTAURATORILOR DE MONUMENTE ISTORICE

Cum se restaurează un monument?
Pentru conservarea și restaurarea unui monument istoric
trebuie avută în vedere respectarea unor principii elementare
pornind de la cunoașterea diferitelor carte cum este Carta de
la Atena (1931), completată cu carta de la Veneţia (1974) etc.
În aceste documente se definesc termenii de bază privind
conceptul de conservare și restaurare a unui monument
istoric. De aceea considerăm utilă documentarea îndeaproape
a unor firme de construcţii și a tuturor celor ce abordează acest
domeniu care se referă la conservarea valorilor de patrimoniu.
De aceea, termenul de conservare
presupune luarea unor măsuri care privesc
stabilitatea și întreținerea permanentă
a monumentelor istorice și de artă.
Va trebui să avem în vedere faptul că acest
domeniu are un caracter pluridisciplinar,
în sensul că procesul de conservare
implică o participare complexă a tuturor
specialiștilor (arhitect, ingineri de
structură și de instalații, specialiști pe
componente artistice) care pot contribui
la finalizarea, în etape, a intervențiilor
la un monument istoric.
O primă fază în abordarea unui concept de
conservare asupra unui monument istoric
este cercetarea documentelor istorice și
de arhivă care stau la baza cunoașterii
evoluției în timp a monumentului.
Cercetarea se continuă cu aprofundarea
structurii materialelor constitutive
(analize fizico-chimice a mortarelor,
a cărămizilor de epocă, analize ale
sărurilor sau ale agenților biologici sau
patologia materialului lemnos). Toate aceste
tipuri de investigații sunt asociate cu altele
impuse de situația concretă din teren.
Aici mai trebuie să amintim de cercetarea
arheologică și de cea legată de stratigrafia
paramentului.
Pe baza acestor date preliminare de
cercetare se stabilește un diagnostic și
tratamentul necesar pentru conservarea și
restaurarea monumentului istoric. Acestea
se regăsesc într-un proiect general ce va

fi avizat de comisiile de specialitate ale
Ministerului Culturii.
O altă fază a intervenției se referă la partea
de restaurare privind intervenția de natură
estetică, ce ar trebui să se raporteze la o
abordare cât mai neutră față de mesajul
artistic conceptual care contribuie la
definirea valorică a monumentului istoric.
Trebuie subliniat faptul că atunci când
intervine ipoteza potrivit căreia se propune
o reconstituire, procesul restaurării se
oprește pentru a evita introducerea unui
fals care alterează valoarea autentică și
originală. Eventualele adăugiri trebuie să
fie distincte față de compoziția originală
a arhitecturii. În cazul componentelor
artistice acest aspect este asigurat de
sisteme metodologice distincte, astfel încât
un istoric de artă să poată identifica cu
ușurință pictura originală și intervenția
restauratorului.

Pe un concept asemănător se întocmesc
și proiectele pentru componente artistice
deținute de un monument istoric și de artă.
Acestea fac parte intrinsecă din elementele
artistice care, de cele mai multe ori
contribuie la importanța valorică
și artistică a unui monument istoric.
Astfel, vom regăsi elemente artistice
valoroase precum suprafețe arhitecturale
acoperite cu pictură murală pe zid sau
lemn (în tehnici diferite), elemente artistice
din piatră, sticlă (vitralii) etc.
Numai parcurgând toate aceste etape
vom putea spune că am contribuit la
conservarea și restaurarea unui
monument istoric.

⸻Prof. Oliviu Boldura

Intervenția propriu-zisă asupra
monumentului este urmărită pe parcursul
execuției de către arhitectul șef proiect
complex.
Trebuie subliniat faptul că pe parcursul
intervenției se întocmește o documentație
detaliată prin care se consemnează în scris
(fișe) și prin imagini fotografice alături
de releveele de intervenție. Acest cumul
de documente va fi depus la beneficiar
și la finanțator, ca documente istorice a
intervenției care s-a înfăptuit.
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[ OBIECTIV ] Casa Crissovelloni - București
Proiectant SC ABRAL ART PRODUCT SRL
Email office@abral.ro
arh. Aurel Ioan Botez / arh. Andrei Atanasiu
arh. Marius Enache / ing. Ruxandra Secară

Tipologie obiective socio-culturale
Cod LMI B-II-m-B-18242
Localitate București

Constructor PRIMUS ART CONS S.R.L
Anul realizării 2020

1

8

9

3

2

6

4

Casa Crissovelloni

Imobilul se situează în municipiul București,
în Zona Protejată 44, în vecinătatea Palatului Stirbey
de pe Calea Victoriei și a Casei Darvari.

5

Lucrările de intervenție propuse pentru corpurile
A, B, C si D, se împart în două categorii: lucrări de
restaurare, conservare, reparare, revizuire etc. a
elementelor arhitecturale și lucrări de amenajare
și adaptarea spațiilor interioare ale clădirilor la
necesitățile programelor funcționale.
În contextul în care corpul A este singurul care
prezintă elemente decorative interioare (lambriuri,
șeminee, scări, plafoane casetate, ancadramente
de uși din lemn), intervențiile asupra acestuia au
avut un caracter pronunțat de conservare a acestor
componente care conferă valoare și identitate
arhitecturală deosebită clădirii.
Lucrările de consolidare și restaurare au fost începute
în baza documentației tehnice întocmită de către
proiectantul SC ABRAL ART PRODUCT SRL București
- șef proiect complex arhitect Aurel I. BOTEZ.
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01 Fațada sud-vest - spre finalul execuției
intervențiilor de restaurare
02 Fațada sud-vest dinspre Str. Constantin
Budișteanu - înainte de începerea intervențiilor de
restaurare
03 Fațada sud-vest - spre finalul execuției
intervențiilor de restaurare
04 Fațada sud-vest, detaliu - după executarea
lucrărilor de restaurare
05 Holul de primire cu plafon casetat din lemn masiv
pictat - după executarea intervențiilor de restaurare
06 Planurile parterului, etajului și mansardei-planșe
din proiectul tehnic de restaurare
07 Vedere desfășurată interioară a holului principal al
parterului - planșă din proiectul tehnic de restaurare
08 Șemineul din cărămidă și lemn masiv sculptat înainte și după executarea lucrărilor de restaurare
09 Birou cu tâmplării sculptate, plafon ornamental
și mobilier original din lemn masiv - după executarea
lucrărilor de restaurare
10 Supantă din lemn masiv sculptat - înainte și după
executarea lucrărilor de restaurare
11 Luminator zenital din sticlă - înainte și după
executarea lucrărilor de restaurare

11
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[ OBIECTIV ] Casa Crissovelloni - București

17

13

18
15
19
Intervenţii
Peste sol s-a realizat un planșeu cu o stratificație
completă, în vederea unei bune izolări termice și
hidrofuge; cota de călcare a mansardei pe suprafața
întregului nivel a fost uniformizată, cu excepția celei
din volumul decroșat de pe latura de SV a clădirii, unde
s-a introdus un lift de persoane, accesibil de la toate
nivelurile supraterane. Scara principală existentă, din
lemn masiv, a fost restaurată integral și prelungită pe
înălțime. La nivelul mansardei au fost desfăcute toate
compartimentările interioare din paiantă și realizați
pereți despărțitori din panouri de gips-carton rezistent
la foc. Au fost refăcute toate finisajele interioare. Tâmplăriile originale, plafoanele de sticlă de peste parter
și etaj, luminatorul din pod, elementele decorative
interioare din lemn masiv (șeminee, ancadramente,
plafoane casetate etc.), precum și coloanele din stucco-marmură din parter și toate elementele interioare
valoroase din punct de vedere decorativ s-au restaurat
integral. Finisajele exterioare au fost refăcute cu
zugrăveli pe baza de var, conform modelului original
sau păstrate și conservate, acolo unde starea de
conservare a permis. Șarpanta existentă din lemn de
rășinoase a fost revizuită, iar elementele degradate au
fost refăcute din lemn de rășinoase conform
cu originalul.
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12 Vedere desfășurată din interiorul unui birou planșă din proiectul tehnic de restaurare
13 Birou cu tâmplării, lambriuri și plafon ornamental
din lemn masiv - înainte, în timpul și după executarea
lucrărilor de restaurare
14 Detaliu de tâmplarie din lemn masiv sculptat,
cu obloane interioare armonice - înainte și după
executarea lucrărilor de restaurare
15 Secțiune longitudinală prin holurile principale
și fațada sud-vest - planșe din proiectul tehnic de
restaurare
16 Holul de primire cu plafon casetat din lemn masiv
pictat - după executarea intervențiilor de restaurare
17 Luminator zenital din sticlă - după executarea
lucrărilor de restaurare
18 Detaliu de tâmplarie din lemn masiv sculptat înainte, în timpul și după executarea lucrărilor de
restaurare
19 Luminatoare zenitale din sticlă, în etaj - înainte și
după executarea lucrărilor de restaurare
20 Luminatoare zenitale din sticlă, în mansardă înainte și după executarea lucrărilor de restaurare

20
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[ OBIECTIV ] Muzeul Bisericesc al Eparhiei Buzăului și Vrancei - Buzău
Tipologie obiective socio-culturale
Cod LMI BZ-II-m-A-02324.04
Localitate Buzău
Județ Buzău

Proiectant SC ABRAL ART PRODUCT SRL
Email office@abral.ro
arh. Aurel Ioan Botez / arh. Andrei Atanasiu
arh. Adrian Mircea Stănescu
ing. Dumitru Daniel Purdea

5

Constructor SC PROCONSTRUCT SRL
ing. Ioan Loghin / ing. Adrian Loghin
Anul realizării 2020

2

1

7
3

6
Muzeul bisericesc al Eparhiei Buzăului și Vrancei

4
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Muzeul bisericesc al Eparhiei Buzăului și Vrancei reprezintă un important
monument istoric şi de arhitectură. Realizat în stil neoclasic poartă cu sine, în
curgerea nestăvilită a timpului, un dublu mesaj istoric: originea daco-romană
a poporului nostru, argumentată de existenţa pe fațade a unor basoreliefuri
reprezentând capete de daci şi de romani, precum şi anticiparea evenimentului
istoric de mare importanţă naţională al Unirii Principatelor Române (24 ianuarie
1859), motivate de existenţa stemei Moldovei (zimbrul) şi a Ţării Româneşti
(vulturul) deasupra ferestrelor de la etaj și a celor doi delfini în spațiile de sub
ferestre, simbol heraldic al Dobrogei. Clădirea monumentală a fost inițial destinată
ca școală pentru instruirea clerului - liceu teologic pentru pregătirea preoților “spre luminarea poporului lui Dumnezeu” după cum menționează inscripția de
pe frontispiciu, scrisă în limba română cu caractere slavone și a fost ctitorită de
către episcopul Chesarie Căpățână, la anul 1836. În anul 1838 a fost inaugurat, în
prezența Preasfintitului Episcop Chesarie, impozantul local al Seminarului.
În anul 1893, Seminarul Teologic a fost desființat, cursurile reluându-se în anul
1914. În anul 1994, clădirea a încetat să mai fie folosită ca sediu al Seminarului
Teologic Ortodox Chesarie Episcopul.

Lucrările de consolidare și restaurare au fost
începute în baza documentației tehnice întocmită de
către proiectantul S.C. ABRAL ARTPRODUCT S.R.L.
București, șef proiect arhitect Aurel Ioan Botez
01 Vedere fațadă est - înainte de executarea lucrărilor
de restaurare
02 Detalii decorative - înainte de executarea lucrărilor
de restaurare
03 Detaliul registrului superior al fațadei est - înainte
de executarea lucrărilor de restaurare
04 Detaliul frizei cu rozete și protome ale fațadei est înainte de executarea lucrărilor de restaurare
05 Vedere fațadă vest - după executarea lucrărilor de
restaurare
06 Rezalitul fațadei sud - după executarea lucrărilor
de restaurare
07 Rezalitul fațadei vest - după executarea lucrărilor
de restaurare
08 Imagine din interior - după executarea lucrărilor de
restaurare

8
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[ OBIECTIV ] Muzeul Bisericesc al Eparhiei Buzăului și Vrancei - Buzău

13

10

12
11
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Prin proiect a fost propusă amenajarea clădirii în
vederea realizării de spații pentru expoziții permanente
/ temporare și activități conexe - depozite, birouri,
laboratoare, grupuri sanitare, garderobă.
Intervențiile au constat în: coborârea cotei de călcare
în subsol pentru a se obține o înălțime liberă interioară
la cheie de 2,60 m, inclusiv refacere stratificație
pardoseală; dezafectarea scării principale existente
și realizarea uneia noi din b.a.; refacerea tuturor
pardoselilor; introducerea de plafoane suspendate din
gips-carton în toate încăperile; realizarea de tâmplării
noi, din lemn stratificat sau revizuirea și dublarea celor
existente; compartimentarea mansardei; refacerea și
termoizolarea șarpantei, a învelitorii și a lucarnelor;
realizarea unui canal perimetral de ventilație în
încăperile parterului pentru eliminarea umidității din
zidărie; hidroizolarea orizontală cu foraje înclinate
în care s-au introdus substanțe hidrofobizante;
redeschiderea golurilor de fereastră de pe latura de
sud; introducerea echipamentelor specifice accesului
persoanelor cu dizabilități; lucrări de restaurare a
confecțiilor metalice, a ancadramentelor din piatră și a
elementelor decorative existente, inclusiv executarea
tratamentelor de consolidare și hidrofobizare;
refacerea tencuielilor; rostuirea cu mortar de var și
aplicarea unei tencuieli speciale de soclu cu porozitate

controlată; revizuirea canalelor de ventilare existente
în grosimea zidului în vederea repunerii acestora în
funcțiune.
Lucrările structurale sunt de două categorii: lucrări de
reparații structurale și lucrări de consolidare propriuzise. Acestea au constat în: consolidarea structurală a
suprastructurii, continuarea centurilor din b.a. existente
și realizarea unor noi centuri la partea superioară a
pereților, consolidarea fundațiilor prin realizarea de
centuri din b.a., subzidirea fundațiilor construcției
existente în zona în care se adâncește subsolul,
realizarea unui planșeu nou din beton armat, peste
planșeele din lemn existente, în mansardă; verificarea,
rigidizarea și consolidarea elementelor structurale din
lemn ale planșeului de peste etaj care se păstrează.
09 Plan parter - planșă din proiectul tehnic
de restaurare
10 Fațadă est - planșă din proiectul tehnic
de restaurare
11 Imagine din interior - după finalizarea
lucrărilor de restaurare
12 Detalii ale șarpantei - în timpul executării
lucrărilor de restaurare
13 Casa scării după finalizarea lucrărilor de restaurare
14 Imagine din interior după finalizarea
lucrărilor de restaurare

14
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[ OBIECTIV ] Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a Târgului - Târgoviște
Tipologie arhitectură de cult
Cod LMI DB-II-m-A-1729
Localitate Târgoviște
Județ Dâmbovița

5

Constructor SC CAROLIN SRL
ing. Ion Stătică / ing. Ștefan Stătică
Anul realizării 2018

Proiectant SC ABRAL ART PRODUCT SRL
Email office@abral.ro
arh. Aurel Ioan Botez / arh. Corina Țuțuianu
arh. Andrei Atanasiu / ing. Mircea Mironescu
ing. Teodor Brotea

1

2

4

3

6

Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a Târgului

Naosul trilobat este rezolvat structural în maniera
monumentelor de tip Cozia. Pronaosul este separat
de naos prin trei arcade pe 2 stâlpi, este acoperit cu
două calote şi 2 turle mici, fiind cel mai vechi sistem
de acoperire cunoscut de acest tip. Pridvorul este
prevăzut cu o boltă în semicilindru, susţinută de 8
arce sprijinite pe stâlpi de zid şi pilaştri octogonali.
Decoraţia exterioară este sgrafitată şi apoi zugrăvită
pe tencuială, în benzi bicolore, roşii şi albe. Faţadele
sunt tratate în două registre, despărțite printr-un
brâu median “clasic”, cu două rânduri de zimți ce
încadrează un tor. Registrele sunt decorate cu
panouri delimitate prin ciubuce; registrul superior are
panourile arcuite la partea superioară și este încheiat
printr-o cornișă cu trei rânduri de zimți.

Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a Târgului este
monument istoric, înscrisă în Lista Monumentelor
Istorice a judeţului Dâmboviţa la poziția 611, cod
LMI - 2004, cod DB-II-m-A-1729, datată 1654.
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a Târgului se
află în proprietatea Parohiei Târgului, Arhiepiscopia
Târgoviștei. A fost edificată în vremea domniei lui
Matei Basarab, de către Udrişte Năsturel, cumnatul
lui Matei Basarab Voievod și logofăt în timpul domniei
acestuia. Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a
Târgului - este cea mai importantă dintre cele două
ctitorii ale eminentului cărturar Udrişte Năsturel, este
unică purtând numele “a Târgului” şi este un model
de arhitectură prin sistemul planimetric și constructiv
adoptat, cu elemente de plastică arhitecturală
specifice, la care contribuie şi amplasarea sa în
centrul istoric al municipiului Târgovişte.
Biserica este de plan trilobat cu pridvor deschis și
abside poligonale la exterior, cu turla pantocrator
peste naos și două turle îngemănate peste pronaos.
Turla mare a naosului are 12 laturi, iar turlele mici au
câte 8 laturi. Spațiul interior respectă succesiunea
specifică cultului ortodox: pridvor, pronaos, naos și
altar. Planul Bisericii Târgului se înscrie în mod novator
după cel al Mănăstirii Dealu.
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01 Vedere vest - înainte de lucrările de consolidare
și restaurare
02 Detaliu turle pronaos - înainte de restaurare
03 Iconostasul după restaurare
04 Detaliu acoperiș naos și altar în timpul lucrărilor
de consolidare și restaurare
05 Detaliu soclu înainte de lucrările de consolidare
și restaurare
06 Detaliu cornișă înainte de lucrările de consolidare
și restaurare
07 Secţiune caracteristică, plan parter și plan
amenajări exterioare - planșe din proiectul tehnic

103

8

9

[ OBIECTIV ] Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a Târgului - Târgoviște

10

11
12

Descriere proiect
Prin proiectul de față au fost propuse intervenții pe
corpul C1 - Biserica monument istoric, căreia
i s-a menținut funcţiunea de lăcaş de cult și corpul
C2- Clopotniţă, unde în locul garajului cu clopotniță
s-a proiectat o zvoniță nouă cu lumânărar, grup
sanitar pentru vizitatori (inclusiv pentru persoane
cu dizabilități), centrală termică, oficiu curăţenie.
Conceptul de intervenție s-a axat pe soluții de tip
consolidare - restaurare care au constat în:
• asigurarea prioritar a stabilităţii construcţiei bisericii
• injectarea cu mortar fin și lapte de ciment sau devar
a fisurilor și crăpăturilor din zidărie
• matarea fisurilor în zidărie la interior cu
caseinat de calciu
• realizarea unui sistem de bare verticale de oțel,
înglobate în zidărie și injectate cu mortar de ciment;
• ancorarea bazei pătrate a turlelor pronaosului pentru
sensul longitudinal de acțiune a cutremurului;
• ancorarea suplimentară a pridvorului prin
amplificarea centurii de beton armat de la nivelul
cornișei și ancorarea ei corespunzătoare
de corpul bisericii
• schimbarea învelitoarei din olane cu o învelitoare
din tablă titan-zinc și lățirea streașinei în vederea
protejării decoraţiilor de pe faţade

104

14
• conservarea și restaurarea tencuielilor
originare precum şi a etapelor valoroase
din istoria monumentului
• conservarea prin același tip de intervenție a
cromaticii inițiale a fațadelor și a spațiilor interioare
• sistematizare verticală a incintei, amenajare
peisagistică și măsuri de consolidare
și refuncționalizare a clopotniței
• clopotnița a fost prevăzută cu învelitoare din tablă
titan-zinc, a fost termoizolată și s-au folosit
aceleași finisaje ca la biserică
• prin amenajarea exterioară au fost propuse lucrări
care au luat seama de configurația terenului
și au rezolvat problema apelor pluviale

• a fost amenajată întreaga incintă, respectiv
trotuarul din jurul bisericii şi aleea ce străbate
incinta cu dale de piatră.
08 Vedere vest după lucrările
de consolidare și restaurare
09 Detaliu acoperiș în timpul lucrărilor
de restaurare și consolidare
10 Detaliu boltă în timpul lucrărilor
de restaurare și consolidare
11 Detaliu acoperiș în timpul lucrărilor
de restaurare și consolidare
12 Detaliu învelitoare tablă titan-zinc gri-grafit
13 Vedere sud - după restaurare
14 Vedere turle pronaos - după restaurare

13
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[ OBIECTIV ] Biserica Sf. Ioan Botezătorul și turn clopotniță Schitul Bradu
Tipologie arhitectură de cult
Coduri LMI VL-II-a-B-09781
VL-II-m-B-09781.01 / VL-II-m-B-09781.02
Localitate Gurguiata
Județ Vâlcea

1

Proiectant SC ABRAL ART PRODUCT SRL
Email office@abral.ro
arh. Aurel Ioan Botez / arh. Octavian Nistoroiu
arh. Andrei Atanasiu / ing. Mircea Mironescu
ing. Teodor Brotea

Constructor SC CAROLIN SRL
ing. Ion Stătică / ing. Ștefan Stătică
Anul realizării 2019

2

3
4

6

7

Biserica Sf. Ioan Botezătorul și turn clopotniță
Schitul Bradu
Actualul Schit Bradu este amintit într-un hrisov din
15 iulie 1737 ca “schitul de sub Râpa Bradului”, care a
avut la început o biserică din lemn. La 10 aprilie 1766
monahia Anastasia împreună cu fiicele sale dădeau
zapis la mână “duhovnicului Sava Ieromonah“ prin
care ofereau ca danie bisericii de la Râpa Bradului o
livadă din Gurguiata. Potrivit pisaniei, biserica păstrată
şi astăzi a fost ridicată din zid, în anii 1783-1784, de
către Ieromonahul Sava de la Iezer. Nu a fost niciodată
un aşezământ mare, fiind legat direct de Episcopia
Râmnicului sau de Mănăstirea Iezer. În Catagrafia din
1824 apare ca “schitişorul Bradu, metoh Iazerului”. Se
menţiona că biserica era de zid, acoperită cu şindrilă
nouă, clopotniţa de piatră era acoperită din nou,
obiectele de cult erau vechi şi stricate. Mai apoi, lipsit
de ajutoare şi neavând mari moşii, a intrat în ruinare.
În1861, chiliile nu mai aveau acoperiş, iar clopotniţa
era netencuită. Iarna 1863-1864 contribuie la
degradarea acestui schit iar acoperişul se prăbuşeşte,
iar ornamentele în relief - ciubucurile - cad din cauza
îngheţului. Astfel, în anul 1864, atât biserica, cât şi
clopotniţa şi chiliile aveau acoperişul prăbuşit. Cu
întreruperi, Bradu a fost schit de călugări până în 1999,
iar după aceea devine schit de maici.
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Lucrările de consolidare și restaurare au fost începute
în anul 2014, în baza documentației tehnice întocmită
de către proiectantul SC Abral Art Product SRL
București, șef proiect arhitect Aurel I. Botez.
Prin proiectul de față au fost propuse intervenții în
vederea consolidării, restaurării Bisericii “Sf.Ioan
Botezătorul”, a Turnului Clopotniță și realizarea de
amenajări exterioare.
01 Turnul Clopotniță - înainte de execuția lucrărilor
02 Biserica Sf. Ioan Botezătorul - înainte de execuția
lucrărilor
03 Biserica “Sf. Ioan Botezătorul”- înainte de execuția
lucrărilor
04 Biserica “Sf. Ioan Botezătorul”- înainte de execuția
lucrărilor
05 Cameră clopote - după restaurare
06 Ușă acces cameră clopote - după restaurare
07 Secțiune longitudinală, plan parter, plan de situație
- planșe proiect tehnic
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[ OBIECTIV ] Biserica Mare Sfântul Ioan Botezătorul - Schitul Bradu

13

9
14

8
11

10
Intervenții de restaurare
Biserica
• Refacerea pardoselii cu lespezi din piatră în pridvor,
și cu caramidă tip epocă, așezată pe lat, la interior
• Asigurarea ventilării paramentului prin executarea
unui rost perimetral de aerare 7-8 cm; reabilitarea
soclului cu tencuială de asanare cu porozitate
controlată, permeabilă la vapori și refacerea tencuielii
tip epocă la exterior
• Refacerea cornișei cu cărămizi dispuse în zimți
• Refacerea tencuielilor tip frescă la interior, la baza
zidurilor, în zonele afectate de umezeală, fără a se
interveni asupra picturii
• Înlocuirea ușii de la intrare (pronaos) cu usă tip
epocă, din lemn masiv de stejar, cu feronerie din fier
forjat, tip epocă; refacerea tâmplariei ferestrelor din
lemn de stejar cu geam termofonoizolant, cu grilaje
din fier forjat montate la exterior
• Refacerea șarpantei din lemn de rășinoase cu lemn
de stejar la poale, inclusiv părțile vizibile, geluite,
inclusiv cu refacerea învelitorii din şiţă din lemn de
rășinoase, bătută la 4 rânduri, scurgerea apei
făcându-se la picătură, inclusiv ignifugarea și tratarea
biocidă a materialului lemnos
• Protejarea perimetrală a construcției cu trotuare
largi și rigole din dale de piatră
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Turnul Clopotniță
• Punerea în valoare a zidurilor prin curăţare, rostuire,
plombare şi refacerea tencuielii de epocă; refacere
pardoseală din cărămidă
• Repoziţionarea grinzilor de susţinere a clopotelor cu
sprijin pe centurile din b.a.
• Refacerea șarpantei din lemn de brad cu lemn de
stejar la poale, inclusiv părțile vizibile geluite
• Uşi noi, tip epocă, din lemn masiv de stejar, cu
feronerie din fier forjat
Amenajări exterioare
Apele pluviale au fost îndepărtate cât mai mult de
construcții, asigurându-se protecția taluzului cu
materiale geotextile înierbate.
Incinta a fost amenajată astfel: trotuarele și aleile
propuse sunt din dale de piatră; au fost amplasate
corpuri de iluminat pentru punerea în valoare a
monumentelor. La nord de biserică s-a realizat un zid
de sprijin.
08 Suprabetonare cupole
09 Refacerea învelitorii bisericii: montarea
șiței din lemn de rășinoase
10 Detaliu cornișă biserică
11 Poartă nouă din lemn masiv de stejar
- vedere din interiorul incintei
12 Imagini din interiorul muzeului - după restaurare
13 Biserica - după restaurare
14 Turnul Clopotniță - după restaurare
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[ OBIECTIV ] Biserica “Toți Sfinții” Antim și Palatul Bibliotecii Sf. Sinod
Tipologie arhitectură de cult
Coduri LMI B-II-a-A-18971 Mănăstirea Antim
B-II-m-A-18971.01 Biserica Toți Sfinții Antim
B-II-m-A-18971.06 Palatul Sfântului Sinod
Localitate București
Proiectant SC ABRAL ART PRODUCT SRL

6

Email office@abral.ro
arh. Aurel Ioan Botez / arh. Andrei Atanasiu
arh. Luiza Atanasiu / arh. Geanina Dragne
arh. Alexandru Neațu / arh. Andrei Pâslariu
arh. Diana Enache / st. arh Marius Enache
st. arh. Mădalina Grecu

Studiu Istoric și de arhitectură arh. Radu PÂRVU
Constructor S.C. AEDIFICIA CARPATI S.A
Structură S.C. STRUCTURAL ENGINEERING
AND TECHNOLOGY S.R.L.
Anul realizării 2016 / curs de execuție

2

3

Descrierea lucrării
Ob.1. Biserica „Toți Sfinții” ANTIM [C06]
Lucrările de restaurare prevăzute pentru Biserica “Toți
Sfinții” au vizat punerea în valoare a componentelor
arhitecturale și artistice. Starea de conservare a
clădirii este medie spre bună, lucrările propuse pentru
specialitatea arhitectură fiind mai degrabă lucrări de
reparații curente și întreținere. Intervenții: curățarea
paramentului de patogeni biologici (alge, licheni),
desprăfuirea acestuia, plombe locale în zonele în care
cărămida este măcinată; refacerea trotuarului de
gardă cu rosturi etanșe; reamplasarea mormintelor
din proximitatea fundațiilor bisericii, cu menținerea
monumentului suprateran pe poziție; revizuirea
învelitorii întregii clădiri și realizarea de reparații
locale; tratarea în manieră unitară a sistemului de
evacuare a apelor pluviale (s-a utilizat tabla de cupru
pentru înlocuirea tronsoanelor degradate și a celor
realizate din alte materiale); prevederea unui sistem
de degivrare pentru jgheaburi și burlane; revizuirea
tâmplăriei ferestrelor fixe ale turlelor; restaurarea
grilajelor metalice ale ferestrelor; restaurarea treptelor
exterioare din blocuri de travertin; restaurarea
componentelor artistice (pictură, elementele din
piatră, mobilier, cafas, amvon din lemn).
01 Detaliu pictură pridvor - înainte de restaurare
02 Imagine absidă - înainte de restaurare
03 Detaliu coloane pridvor - înainte de restaurare
04 Detaliu scară de acces și parament - înainte de
restaurare
05 Fațadă vest - înainte de restaurare
06 Plan parter (jos) și secțiune caracteristică (sus) planșe din cadrul proiectului tehnic
07 Detaliu fațadă vest - înainte de restaurare
08 Detaliu vitraliu - înainte de restaurare
09 Iconostas - după resturare
10 Vedere turlă naos - după resturare
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Ob. 4. Palatul Bibliotecii Sfantului Sinod [C01]
Pentru Palatul Sinodal proiectul a prevăzut lucrări de
restaurare, consolidare, reabilitare, refuncționalizare,
eficientizare a spațiilor interioare, cu amenajarea
podului existent și transformarea acestuia într-un
spațiu util.

5

4

7

1

8

9

10

Intervenții: reconfigurarea căilor de circulație în
subsol, prin practicarea de goluri în pereți, menite să
scurteze lungimea căilor de evacuare; reconfigurarea
nodurilor verticale existente; restaurarea pardoselii
holului principal; realizarea de închideri rezistente la
foc, cu zidărie din cărămidă, a tuturor spațiilor din
subsol, în vederea obținerii unor spații clar delimitate
pentru depozitare; amplasarea unui monte-charge cu
stații la toate nivelurile clădirii în scopul transportului
facil al documentelor; crearea/reconfigurarea de
spații tehnice în subsol (centrală termică, chiller,
centrala sistemului de stingere cu gaz inert etc.);
reconfigurarea grupurilor sanitare și adaptarea
acestora pentru a permite accesul persoanelor cu
dizabilități; amenajarea unei garderobe și amplasarea
unui sistem de supraveghere video și a unei
centrale de detecție / avertizare incendiu în parter;
transformarea podului existent într-un spațiu util
cu funcțiuni precum birouri, laborator de restaurare
carte, sală de consultare periodice, centru de copiere
/ scanare (digitalizare), spații tehnice, grupuri sanitare,
camere cazare; realizarea unui nivel la cota +8.60
în zona centrală, deasupra sălilor mari și a holului
principal din parter, care va avea funcțiunea de sală
de lectură; reconfigurarea structurii șarpantei de lemn
pentru a permite realizarea de spații funcționale, fără
a modifica volumul și forma acoperișului; înlocuirea
asterelei în proporție de 80% și a elementelor din
lemn ale șarpantei care sunt degradate; termoizolarea
mansardei pe intradosul învelitorii cu vată minerală
bazaltică prevăzută cu bariera contra vaporilor;
introducerea unei hidroizolații peste astereală;
placarea intradosului învelitorii cu gips-carton
rezistent la foc; reparații locale la tavane și pereti, în
funcție de amploarea intervențiilor structurale și a
lucrărilor de instalații; înlocuirea învelitorii din țiglă
ceramică glazurată cu învelitoare nouă din același
tip de material; revizuirea, reabilitarea, restaurarea
sistemului de colectare a apelor pluviale cu refacerea
racordurilor, burlanelor la sistemul de canalizare;
sistem de degivrare pentru jgheaburi și burlane;
reparații locale în zonele degradate ale sageacului,
la fațade, tratamente cu hidrofibizanți și consolidanți;
montarea de uși rezistente la foc conform cerințelor
de securitate la incendiu; revizuirea, restaurarea,
reabilitarea, înlocuirea tâmplăriilor interioare și
exterioare (înlocuirile se vor a fi realizate cu tâmplarie
dublă din lemn masiv, cu geam simplu, conform
modelului original; restaurarea sau înlocuirea grilajelor
metalice; înlocuirea glafurilor și șorțurilor din tablă
zincată vopsită cu unele noi din tablă de titan-zinc
prepatinată, inclusiv reparații locale; pe latura est,
în vederea realizării compartimentului la foc este
necesară înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie
rezistentă la foc 90 minute; realizarea de ferestre de
mansardă și tabachere în planul învelitorii în vederea
iluminatului și a ventilării naturale a spațiilor nou
create; înlocuirea luminatoarelor existente de pe
învelitoare cu luminatoare cu tâmplărie din aluminiu
și sistem de deschidere automat; luminatoarele de
peste spațiile parterului vor fi revizuite și restaurate
după caz.
Toate aceste intervenții nu au fost însă realizate până
în momentul de față, din lipsă de fonduri.
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[ OBIECTIV ] Mănăstirea Radu Vodă, Beciurile fostelor Case Domnești
Proiectant SC ABRAL ART PRODUCT SRL
arh. Aurel Ioan BOTEZ - șef proiect complex
Email office@abral.ro
Arhitectura SC SPA INOVATION SRL
arh. George Bogdan Teodorescu - șef proiect

Tipologie obiective socio-culturale
Cod LMI B-II-m-A-19498.02
Localitate București

2

11

Arheologie dr. arh. Gheorghe Manucu Adameșteanu
Constructor S.C. PAUL CONSTRUCT IMPEX S.R.L.
Paul Bănică
Dirigentare lucrări ing. Paul Done
Anul realizării 2016

2

1
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01 Vedere Vest - după restaurare 02 Vedere Sud
- după restaurare 03 Detaliu gol fereastră - dinspre
exterior 04 Detaliu sub cursivă - goluri de ventilare
05 Detaliu consolă metalică - susținere grindă
articulată 06 Vedere Vest nocturnă - iluminat de
punere în valoare 07 Vedere Vest aeriană - după
restaurare 08 Vedere aeriană Vest nocturnă - iluminat
de punere în valoare
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Descrierea soluției de intervenție
Lucrările de consolidare și amenajarea Lapidariului au
impus realizarea următoarelor interventii. Pe laturile
pivniței aflate în contact cu terenul, a fost montată
pe verticala pereților (prin realizarea unei săpături
la adâncimea fundațiilor existente) o membrană
cu dublu rol: împiedicarea accesul direct al apei la
perete, dar în același timp facilitând ventilarea feței
pereților din zona de contact cu masivul de pământ.
Perimetral s-a realizat un trotuar din bolovani de
râu așezati pe o șapă umedă, având o pantă de
1,5% pentru scurgerea apelor pluviale. Zidurile vechi
au fost plombate prin tehnica rețeserilor locale de
profunzime, scoaterea cărămizilor degradate pentru
realizarea strepilor făcându-se cu deosebită atenție.
S-au reconstituit arcele arcadelor peretelui median,
cu zidărie noua folosind cărămidă format epocă, dar
cu marcarea intervenției. La refacerea arcadelor s-a
avut în vedere modul de punere în operă specific sec.
XVI, cu rosturi mari de mortar de var hidraulic și cu
grosimea cărămizilor de 45mm. În ideea restituirii
imaginii inițiale a spațiului interior, au fost desfăcute
soclurile de zidărie adăugate atât la zidul median,
cât și la zidurile de S-E și N-V (la acesta din urmă,
soclul acoperind parțial vechile ferestre). Ferestrele
existente, atât pe peretele de N-V, cât și pe cel de
S-V, au fost redeschise prin sistematizarea care a

6

modificat radical configurația terenului.
S-a coborât nivelul de călcare, conform informațiilor
arheologice. Pardoseala s-a realizat din caramidă,
montată pe o placă flotantă din beton armat. Totodată
s-a asigurat ventilarea paramentului prin executarea
unui rost perimetral (canal de aerare) de cca 10 cm
lățime, umplut cu pietriș decorativ și marcat printr-o
bandă led. Diferitele niveluri ale zidurilor au fost
uniformizate prin completare cu zidărie nouă.
Pe întreg perimetrul crestei zidurilor care definesc
Sala Principală - Lapidariul - s-a executat o cursivă
din beton aparent (periat pentru zona de călcare),
sub care au fost prevăzute spații pentru ventilarea
interiorului - protejate cu plasă. Balustradele cursivei
sunt din sticla securizată. Pentru închiderea părții
superioare a Lapidariului s-a propus o acoperire
cu sticlă așezată pe o structură metalică din grinzi
transversale și longitudinale, care sprijină pe cursiva
menționată și pe zidul median. S-a ales această
soluție, pe de o parte, datorită lipsei unor urme ale
unor eventuale boltiri a pivnițelor, iar pe de altă
parte, datorită necesității de expunere a funcțiunii de
Lapidariu odată cu parcurgerea cursivei nou create.
Coronamentele zidurilor celorlalte încăperi rămase
îngropate, care nu sunt protejate la partea superioară,
au fost protejate cu o copertină din beton periat,
având o pantă de 1,5%. Accesul în Lapidariu s-a
realizat prin redeschiderea golului peretelui de S-V.

13
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01 Detaliu arcatură mediană
02 Vedere de ansamblu
03 Vedere nocturnă de ansamblu
- cu iluminat de punere în valoare
04 Lucrări de sistematizare - către fațada NV
(mai 2015)
05 Lucrări de sistematizare - colț Vest (mai 2015)
06, 07 Refacere romanate - zidărie plină de epocă
la zid median (aug. 2015)
08 Fațada Sud-Vest - cu identificarea fostului
gol de acces
09 Vedere de ansamblu - refacere arcatură
(august 2015)
10 Structură metalică a planșeului de sticlă
11, 12, 13, Imagini interioare și de detaliu
- din timpul execuției (iunie 2016)
14 Vedere interioară - perete median (releveu 2015)

10
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[ OBIECTIV ] Biserica Nașterii Maicii Domnului a Schitului Jgheaburi
Tipologie arhitectură de cult
Coduri LMI VL-II-m-B-09877
Localitate Sat Piscu Mare, Comuna Stoenești
Județ Vâlcea

2

9

4

5

3

Descrierea lucrării
Schitul Jgheaburi se află situat în satul Piscu
MARE, în comuna Stoenești, la aproximativ 2 km de
vatră şi la 8 km de oraşul Râmnicu Vâlcea. Acesta
face parte din Arhiepiscopia Râmnicului şi este
printre sihăstriile izolate din nordul Olteniei.
Construcţie de zid, biserica cu o amprentă la sol
de 80,00 mp, a fost construită în forma actuală, la
începutul sec. XIX, în anul 1827, prin refacere de
către preotul Ioan Andronescu din Cacova - Piscu
Mare, Ioan preot din Cheia, Daniil Ieromonahul din
Zmiorat (Zmeurat), în stilul arhitecturii muntenești
târzii - având plan dreptunghiular, fără turle și
pridvor deschis, pe coloane de cărămidă. Conform
inscripției lui «Constantin zugravul din Zmiorat»,
biserica schitului a fost terminată în anul 1826, iar
pictura finalizată în anul 1828, de către zugravul Ilie
din Teiuș.
Conceptul de intervenție s-a axat pe soluții de
tip consolidare - restaurare ce au avut în vedere
asigurarea prioritară a stabilităţii construcţiei
zidurilor, conform concluziilor din expertiza
tehnică de structură. Au fost introduse elemente
de consolidare din b.a., perimetrale, la nivelul tălpii
fundaţiilor existente, până la adâncimea de îngheţ;
s-au realizat centuri perimetrale şi transversale din
b.a. la nivelul cornişei; s-a legat centura superioară
de fundaţie cu ajutorul unor bare înglobate vertical;
s-au suprabetonat parţial bolţile din cărămidă, peste
naos şi altar, sub formă de coji subțiri din b.a.,în benzi
transversale și longitudinale și au fost efectuate
injectări cu mortar fin şi lapte de ciment sau de var în
cazul fisurilor în masa de zidărie.
Intervenţiile de restaurare au constat în repararea
fisurilor şi crăpăturilor în zidărie, curăţarea, rostuirea
şi plombarea zidurilor, refacerea tencuielii pline de
epocă (tip frescă) în zonele limitrofe picturii murale,
sub supravegherea unui restaurator, refacerea soclului
din tencuială de asanare cu porozitate controlată, pe
bază de var hidraulic, armată cu fibre, aplicarea de

1
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Constructor SC CAROLIN SRL
ing. Ion Stătică / ing. Ștefan Stătică
Anul realizării 2012-2014

Proiectant SC ABRAL ART PRODUCT SRL
Email office@abral.ro
arh. Aurel Ioan Botez / arh. Octavian Nistoroiu
arh. Geanina Dragne / arh. Luiza Mihordescu

01 Plan de situație
02 Vedere nord-vest după lucrările
de consolidare și restaurare
03 Vedere nord-vest înainte lucrările
de consolidare și restaurare
04 Vedere sud-vest după lucrările
de consolidare și restaurare
05 Vedere sud-vest în timpul lucrărilor
de consolidare și restaurare
06 Secțiune caracteristică
- planșă din proiectul tehnic
07 Plan biserică - planșă din proiectul tehnic
08 Fațada nord - planșă din proiectul tehnic
09 Fațada vest în timpul lucrărilor
de consolidare și restaurare
10 Detaliu boltă înainte de lucrările de consolidare
11 Detaliu boltă după lucrările de consolidare

8

zugrăveli speciale pe bază de var, permeabile la vapori,
impermeabile la ploaie şi ulterior, un tratament de
silicatizare, hidroizolarea orizontală la baza elevaţiei
zidurilor exterioare - prin forări injectate cu substanţe
hidrofobizante.
Pardoselile din pridvor au fost înlocuite cu lespezi
din piatră tratate grosier, cu faţa superioară plană;
în pronaos, naos şi altar s-a refăcut pardoseala
din dușumea cu scândură de stejar fălţuită (3cm
grosime), pozată pe grinzişoare cu termoizolaţie din
vată minerală bazaltică între ele; sub duşumele a
fost executată o placă de b.a., flotantă armată, peste
15cm piatră spartă; ancadramentele din piatră au fost
consolidate cu consolidant cu penetrare în adâncime,
în funcţie de gradul de degradare al pietrei, completate
cu mortar de restaurare în zonele ciobite, injectate
pe zonele cu fisuri de profunzime şi a crăpăturilor cu
răşini epoxidice, biocidate în 1-3 etape, în funcţie de
virulenţa atacului biologic; tâmplăriile au fost refăcute
din lemn masiv de stejar, după modelul original, cu
feronerie din fier forjat, tip epocă; şarpanta a fost
executată din lemn de răşinoase, biocidat şi ignifugat,
geluit, şi îmbinat dulghereşte, elementele componente
fiind întărite cu cepuri şi cuie din lemn de esenţă
tare; elementele aparente au fost realizate din lemn
de stejar, geluit şi profilat; învelitoarea din șiță a fost
executată din lemn de calitate superioară, tratat cu
substanțe biocide înainte de punerea în operă și vopsit
cu baiţuri pe bază de culori de apă, ce au avut în
componență şi substanţe biocide.
Lucrările de amenajare exterioară au constat în
sistematizarea terenului cu scopul îndepărtării apelor
pluviale, refacerea trotuarului de gardă din lespezi
de piatră pe pat de nisip, introducerea de rigole
perimetrale, refacerea împrejmuirii către sud şi est din
elemente de lemn cu aspect tradițional, introducerea
iluminatului exterior cu rol de punere în valoare,
realizat cu reflectoare montate în vegetație
în jurul bisericii.

11
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[ OBIECTIV ] Restaurare fațadă și acoperiș la Palatul Reduta - Cluj-Napoca
Tipologie obiective socio-culturale
Coduri LMI CJ-II-m-B-07407
Localitate Cluj-Napoca
Județ Cluj

Proiectant SC K&K STUDIO DE PROIECTARE SRL
arh. Szabolcs Guttmann / arh. Andras Kulcsar
ing. Alpar Kis

3

4

5

6

Constructor SC ADDCONCEPT SRL
Email office@addconcept.ro
ing. Sergiu Dragoș / manager Adrian Petruș
Anul realizării 2019

1

2
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Restaurare fațadă și acoperiș la Palatul Reduta - Cluj-Napoca

“Casa în care s-a judecat procesul memorandiştilor”,
azi Muzeul Etnografic al Transilvaniei (“Reduta”).
Imobilul este una dintre cele mai cunoscute clădiri
istorice ale Clujului și figurează printre monumentele
istorice înscrise în Patrimoniul cultural național al
României, fiind un monument de interes local. Clădirea
este una dintre cele mai vechi construcții din
Cluj-Napoca, datată din secolul XVI. În secolul XIX
clădirea a devenit unul dintre cele mai importante
edificii culturale, politice și administrative ale
Transilvaniei și a primit numele de Palatul Reduta. În
anul 1957 clădirea trece în administrarea Muzeului
Etnografic al Transilvaniei, iar începând cu anul
1985 au început lucrările de restaurare a clădirii.
S-au realizat lucrări de întreținere și lucrări de
împrospătare a fațadelor mai mult sau mai putin
reușite, precum și lucrări de reamenajare a interiorului
cu materiale și tehnologii recente nu neapărat potrivite
unui monument istoric. Funcțiunea spațiilor este
diversificată, având spații administrative la parter
și mansardă, spații expoziționale la etaj și sala
multi-funcțională (sala de dans), folosită la expoziții,
concerte, simpozioane. Accesul în curte și în clădire,
atât pietonal cât și auto, se face prin gangul deschis în
fațada principală ce dă spre Strada Memorandumului,
una din principalele artere de circulație ale Clujului.

01 Fațada după restaurare
02 Plan învelitoare
03 Schița turn în tablă de titan-zinc
04 Fotografie istorică cu fațada Palatului Reduta
05 Detaliu consolidare structura la corzi
06 Imagine din timpul montării jgheabului
07 Imagine cu fațada restaurată și
sistemul de iluminat
S-au urmărit efectuarea tuturor lucrărilor necesare
de a asigura reabilitarea anvelopei clădirii, dar și
eliminarea problemelor și a cauzelor insuficiențelor
de fizica construcţiei și de biologia construcţiei la
elementele ce ţin de anvelopă. Ferestrele de la nivelul
faţadei principale se înlocuiesc cu ferestre noi din
lemn stratificat, cu sticla termo-fonoizolantă, cu 2+2
cercevele suprapuse cu configurație similară cu cele
din documentele de arhivă. La interior ferestrele de
la nivelele superioare din zona muzeu se vor dubla
din interior cu obloane pline, din lemn.S-au amplasat
glafuri și șorțuri exterioare noi din tablă de titan zinc.
Ancadramentele din piatră s-au curățat, completat și
s-au restaurat-conservat, apoi s-au hidrofobizat.
Se propune realizarea iluminatului arhitectural al
fațadei principale de la nivelul trotuarului și de pe
elementele arhitecturale ale fațadei, inlcusiv laturile
turnului cu ceas.

7

117

[ OBIECTIV ] Restaurare sala de sport a Colegiului Gh. Șincai - Cluj-Napoca
Tipologie obiective socio-culturale
Coduri LMI CJ-II-a-A-0724
Localitate Cluj-Napoca
Județ Cluj

5

6

7

8

un templu doric.

9

Constructor SC ADDCONCEPT SRL
Email office@addconcept.ro
ing. Sergiu Dragoș / manager Adrian Petruș
Anul realizării 2020

Proiectant SC K&K STUDIO DE PROIECTARE SRL
arh. Szabolcs Guttmann
arh. Andras Kulcsar
ing. Alpar Kis

1

2

4
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3

Amplasamentul studiat este încadrat în UTR ZCP_C2 destinația zonei fiind Zonă construită protejată - Zona
Centrală situată în afara Incintei Fortificate, conform
PUG Cluj-Napoca, componentă a Ansamblului urban
“Centrul istoric al orasului Cluj”. Edificiul studiat se
încadrează într-un ansamblu de clădiri, construit în
mai multe faze de construcție pentru nevoile fostului
colegiu reformat din Cluj, una dintre instituțiile de învățământ cele mai importante din istoria orașului. Din
acest ansamblu făcea parte inițial și clădirea vechiului
colegiu, amplasată pe aliniamentul sudic al str. Mihail
Kogălniceanu și edificată la începutul sec. XX, în care
la ora actuală funcționează activitățile didactice ale
Colegiului Reformat. Sala de sport este folosită la ora
actuală de Liceul Teoretic Gheorghe Șincai, a cărui clădire se află pe partea estică a parcelei care se întinde
de-a lungul str. Avram Iancu, între străzile paralele pe
acesta din urmă, str. Kovács Dezső și str. Baba Novac.
Sala de sport cu un plan dreptunghiular alungit ocupă
colțul sud-vestic al parcelei, dispus perpendicular pe
str. Avram Iancu, cu fațada sa principală spre această
stradă și o fațadă laterală spre strada Kovács Dezső.
La est de clădirea noastră, pe aliniamentul str. Avram
Iancu se întinde clădirea unui internat cu trei etaje,
construit în anii 1950-60. În ceea ce privește concepia
arhitecturală a sălii de sport, fațadele urmează formele
arhitecturale clasice ale unui templu antic, mai exact

01 Fațada sudică după restaurare
02 Fațada vestică propusă
03 Detaliu hidroizolare și refacere trotuar
04 Interiorul sălii în timpul consolidărilor
05 Fereastra înzidită cu tot cu grilaj metalic
06 Vedere cu vestiarele refacute
07 Fereastră și grilaj restaurate
08 Vedere din curtea interioară
09 Vedere cu interiorul sălii de sport restaurat
Tencuielile fisurate desprinse de zidăria suport sau
devenite nisipate, precum și cele executate cu mortar
de ciment, au fost îndepărtate, s-au refacut rosturile
și s-a retencuit cu mortar de var. S-au realizat injectări
perimetrale și s-au aplicat tencuieli de asanare pentru
eliminarea umezelii din zidăria existentă. Ornamentele
și pictura de pe faţade au fost restaurate în configuraţia lor iniţială. Planşeul peste sala de sport s-a
îndepărtat și s-a revenit la la configuraţia iniţială a
sălii care avea un tavan mai înalt și pictura decorativă
perimetrală. S-au executat consolidări structurale
la nivelul șarpantei. Pardoseala sălii a fost înlocuită
cu o structură nouă, hidroizolată, termoizolată şi s-a
dispus parchet sportiv. Soclul clădirii executate din
zidărie de piatră naturală a fost decapat de tencuieli şi
s-a păstrat aparent, rostuit cu mortar de var-nisip.
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[ OBIECTIV ] Reabilitarea bisericii reformate din Văleni - Cluj

1
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Constructor SC EURAS SRL / SC ADDCONCEPT SRL
Email office@addconcept.ro
ing. Anca Albu / manager Adrian Petruș
Anul realizării 2019

Proiectant SC M&M Design SRL
Arh. Laszlo Tulogdy
Ing. Adam Maksay

Tipologie arhitectură de cult
Coduri LMI CJ-II-m-B-07807
Localitate Văleni
Județ Cluj

5

3

Amplasament - Sat Văleni, Comuna Calatele nr.
189, județul Cluj. Înființarea bisericii datează din
1261 când călugării franciscani au construit capela
catolică, în stil roman, pe dealul de deasupra satului
Văleni. În 1452 a fost extinsă capela adăugând corul
gotic cu planimetrie poligonală, sprijinită la colțuri
cu contraforturi oblice. În 1550 de partea vestică a
navei s-a lipit un turn masiv. După 1582 populația
satului Văleni s-a convertit in religie reformată. După
cutremurul din 1773, în anul 1774 turnul a primit
coiful actual, având o structură spațială din lemn,
învelită cu șindrilă. În timpul domniei lui Rakoczi
Gyorgy biserica a fost imprejmuită cu două ziduri de
fortificație, cu scopul de apărare. Volumetria clădirii
este tipică bisericilor medievale din regiunea Calata
și din împrejurimile Clujului. Cel mai proeminent
element volumetric, turnul, dispune de un coif specific
pentru regiune, având târnaț la partea inferioară
cu parapet de lemn cu decor cioplit. Coiful propriuzis este octogonal, zvelt și înalt, învelit cu șindrilă.
La colțurile coifului găsim patru turle mai mici, cu
coifuri octogonale. Pe vârfurile coifurilor găsim câte
un buzdugan din tablă, simbol al bisericii reformate.
Nava și corul au acoperiș comun, învelit cu șindrilă,
în două ape, iar șarpanta urmărește frumos capătul
poligonal al corului. Șarpanta este unitară, structura
are caracter gotic. Interiorul bisericii este unul dintre
cele mai bogate în mobilier bisericesc de epocă, de
înalta calitate artistică. Băncile din cor datează din
1745 și sunt operele atelierului Umling. Decorul pictat
al părților laterale este acoperit cu vopsea de ulei de
culoare albastră. Învelitoarea bisericii, a celor două
portice, au fost schimbate cu șindrilă prelucrată
manual. La nivelul zidurilor de protecție și a celor
două turnuri de apărare s-au schimbat șindrila și

elementele lemnoase deteriorate (șipci, căpriori, grinzi
etc). Piatra a fost curățată de materialele parazitare
pe bază de ciment, pardoselile au fost repoziționate
și înlocuite, au fost refăcute rosturile pe baza de NHL
sau alte materiale compatibile cu cele istorice. În cazul
pietrelor cu lipsuri, acestea s-au completat cu piatră
artificială în culoarea pietrei originale. Ancadramentele
de piatră ale ferestrelor au fost restaurate, elementele
lipsă au fost completate cu piatra de formă și culoare
identică. Au fost schimbate ferestrele bisericii cu
ferestre de factură istorică vitralii (găsite în interiorul
peretelui), model identic cu originalul. În urma
extinderii sondajelor stratigrafice s-au îndepărtat
straturile de vopsea pe bază de ulei de culoare
albastră și au fost identificate zonele cu pictura
originală care a fost curățată, consolidată și pusă în
evidență conform proiectului de restaurare.
01 Vedere de ansamblu a bisericii
02 Plan parter propus
03 Detaliu nervuri și cheie de boltă restaurate
04 Interiorul bisericii
05 Turnul bisericii
06 Tavan casetat restaurat
07 Imagine portic sudic
08 Vedere din curtea interioară
09 Vedere cu interiorul bisericii restaurate

9
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[ OBIECTIV ] Biserica Mare a Mănăstirii Dragomirna - Suceava
Tipologie obiective socio-culturale
Coduri LMI SV-II-m-a-A- 05577.01
Localitate Dragomirna
Județ Suceava

Proiectant de specialitate SC General Construct SRL
Antreprenor general SC Cerecs Art SRL
Prof. univ. dr. Oliviu Boldura
SC Duct SRL
Specialist restaurator Iulian Olteanu

3

4

Restauratori SC Metamorfozys SRL
restaurator Ștefan Valentin
restaurator Poenaru Mihai
Email conservare_restaurare@yahoo.com
Anul realizării 2019

5

6

1

2

Biserica Mare a mănăstirii Dragomirna
Mănăstirea Dragomirna, amplasată în nordul orașului
Suceava, face parte din circuitul mănăstirilor din
regiunea istorică Bucovina, care reunește monumente
importante din punct de vedere istoric, dar mai ales
din punct de vedere arhitectural și artistic.
Prima mențiune a așezământului datază din anul
1605, când sunt atestate proprietăți dăruite de
marele logofăt al Moldovei, Luca Stroici, mănăstirii
Dragomirna. De asemenea, un rol important în
istoria lăcașului de cult l-a avut Anastasie Crimca,
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mitropolitul Sucevei și al Moldovei, acest înalt prelat
fiind și ctitorul Dragomirnei. În anul 1602 el ctitorește
biserica mică, cu hramul Sfinții Enoh, Ilie și Ioan
Teologul, aflată în cimitirul actual al mănăstirii.
De-a lungul timpului, au existat lucrările
de reparaţii şi modificări ale ansamblului mănăstiresc,
în urma invaziilor tătare sau a degradării naturale a
materialelor. O intervenție mai puțin documentată
este cea din sec. al XIX-lea, când a fost modificată
cornișa bisericii, luând un aspect al stilului baroc,
astfel modificându-se și unghiul acoperișului. Această

intervenție a dus la acoperirea parțială a bazei turlei
[Fig. 1]
O a doua intervenție, mai bine documentată, este cea
din anii 1960-1970, proiectată şi condusă de
arh. Ioana Grigorescu. Principalele obiective al acestei
intervenții au fost eliminarea cornișei supraînălțate
și crearea unei șarpante prelungite din lemn, astfel
readucându-se acoperișul la forma inițială, unde
baza turlei este vizibilă. În această perioadă se
decopertează tencuielile de pe suprafața zidăriei de
piatră neregulată, fiind foarte deteriorate [Fig. 2]

7
Starea de conservare
Mănăstirea Dragomirna se localizează în regiunea culoarelor depresionare şi
a luncilor, într-o zonă colinară a podişului Dragomirnei cu o climă temperat continentală. Din studiile de microclimat efectuate în anul 1970 rezultă că existau
mari variaţii între temperaturile anotimpurilor vară şi iarnă, respectiv o amplitudine
de cca. 50°C. Cantitatea precipitaților este destul de mare iar fenomenul de înghețdezgheț se produce într-un interval anual mai mare față de sudul țării, respectiv
din octombrie şi până în aprilie. În prezența acestor factori de degradare, atacul
biologic s-a manifestat nociv în special pe latura nordică și în părțile inferioare
ale bisericii [Fig. 3]. Un alt factor de degradare este dezagregarea materialului
litic, favorizat de variațiile ridicate ale temperaturii, umidității dar și de durata
prelungită a ciclului de îngheț-dezgheț. Fenomenul dezagregării duce la clivarea
sau dizolvarea straturilor superioare ale unui element litic, astfel provocând pierderi
volumetrice [Fig. 4]. Crustele de praf, devenite aderente pe suprafața suportului
litic, au fost des întâlnite pe zonele orizontale ale elementelor litice [Fig. 5] La baza
bisericii, pe contraforții pilaștrilor, au fost observate pete oxidice de culoare verzuialbăstruie formate de apa pluvială scursă de pe învelitoarea de cupru a acoperisului
[Fig. 6]. La nivelul paramentului s-au putut observa plombe din ciment alb, var și
praf de piatră aplicate selectiv, ce deranjau din punct de vedere estetic. Același tip
de mortar a fost semnalat și la rosturile de la contraforți.
Aceste mortare fac parte din intervenții precedente neadecvate [Fig. 7]
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[ OBIECTIV ] Biserica Mare a Mănăstirii Dragomirna - Suceava

8

9

13

Integrări cromatice
Prin aceasta operație s-a urmărit
stabilirea unui echilibru cromatic la
nivelul fațadelor [Fig. 16]
Tratamente de prevenție și protecție
Scopul acestei intervenții este
protejarea suprafețelor împotriva
factorilor de degradare exogenă
în special apa. Datorită faptului că
șantierul s-a desfășurat pe parcursul
a doi ani, s-a decis reluarea unei
biocidări preventive pe toată suprafața
monumentului pentru a elimina riscul
unui nou atac biologic dezvoltat pe
durata de execuție.
A urmat aplicarea consolidantului pe
bază de silicat de etil în concentrație
de 10% pe întreaga suprafață litică,
dar și a mortarelor.
Având în vedere vechimea ansamblului
arhitectural, dar și poziția geografică,
această intervenție este benefică din

10
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Operațiile de restaurare
• Biocidarea și curățirea biocrustei. Suprafețele cu
formațiuni biologice au fost tratate cu soluție pe bază
de săruri cuaternare de amoniu pentru sterilizarea,
apoi formațiunile biologice s-au îndepărtat mecanic
folosind bastoncini. [Fig. 8]
• Îndepărtarea intervențiilor neadecvate. Mortarele pe
bază de ciment au fost înlăturate mecanic. [Fig. 9]
• Curățirea suprafețelor. S-au folosit tehnici fizicomecanice cât și chimice, în funcție de aderența
depunerilor și rezultatul testelor premergătoare
operațiilor de curățire.
• Consolidarea zonelor grav afectate. Pentru
restabilirea coeziunii materialului litic s-a folosit
silicatul de etil aplicat prin iar pentru restabilirea
adeziunii, zonele cu risc ridicat de desprindere, au fost
injectate cu rășină epoxidică. [Fig. 11]
• Întregiri volumetrice. S-au folosit mortare
compatibile cu tipologia pietrei. Finisarea
completărilor s-a efectuate după principiul italian
„sottosquadro”, sub un nivel față de suprafața
originală a pietrei [Fig. 14]
• Înlocuirea elementelor compromise. Moloanele de
piatră grav afectate de factorii nocivi au fost înlocuite
cu elemente din același tip de piatră și care respectă
tehnicile și formele originale [Fig. 12]
• Refacerea mortarelor la nivelul zidăriei și rostuirea.
S-a efectuat o refacere cu mortare pe bază de var
hidraulic, care să urmărească unitatea zidăriei
neregulate a fațadelor, asemănătoare cu mortarele
istorice [Fig. 10]

14

16

punct de vedere al conservării.
La două săptămâni distanță de
acest tratament, într-o perioadă de
timp favorabilă, s-a aplicat soluția
protectoare pe baza de xiloxani
dizolvați în solvent organic pe toate
suprafețele edificiului.
Concluzie
Asupra bisericii mănăstirii Dragomirna
au fost luate măsuri optime de
conservare și restaurare, care să
răspundă cât mai fidel principiilor.
Asemenea tratamente ar trebui aplicate
fiecărui monument istoric.
[Fig. 13] Ansamblu bisericii după
restaurare
[Fig. 15] Detaliu absida estică după
restaurare
[Fig. 17] Detaliu friza de arce
lombarde după restaurare

15

17
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[ OBIECTIV ] Restaurare fațadă principală Palatul Bannfy - Cluj
Tipologie obiective socio-culturale
Coduri LMI CJ-II-m-A-07497
Localitate Cluj- Napoca
Județ Cluj

Proiectant SC K&K STUDIO DE PROIECTARE SRL
arh. Szabolcs Guttmann
arh. Andras Kulcsar
ing. Alpar Kis

5

Constrcutor SC ADDCONCEPT SRL
Ing. Anca Albu
manager Adrian Petruș
Email office@addconcept.ro
Anul realizării 2020

7

6

1

2

Amplasament Piața Unirii nr.30, Cluj-Napoca, Cluj

3
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Clădirea studiată, palatul Banffy (azi Muzeul de Artă
Cluj-Napoca) se află în centrul istoric al municipiului
Cluj-Napoca, în Piața Unirii nr.30, fiind unul dintre cele
mai importante monumente istorice de interes public
din oraș.
Edificiul a fost ridicat în perioada 1774-1785, de către
arhitectul german Johann Eberhard Blaumann, ca
reședință particulară a contelui Banffy Gyorgy.
Ulterior, clădirii i-au fost date alte destinații: reședință
de protocol, Cazinou National, clădire de apartamente
și spații comerciale, sediu de societati industriale. În
anul 1925 a fost construit chiar un cinematograf în
curtea imobilului.
În anul 1956, Comuna Urbană Cluj a dat palatul în
folosință Muzeului de Arte, înfiintat în anul 1951. Între
anii 1960-64, respectiv 1970-74, la palat au avut loc
vaste lucrări de restaurare.
Muzeul s-a mutat în palatul parțial restaurat în 1962
și a fost deschis publicului în 1965. În prezent, palatul
este proprietate publică a județului Cluj și se află în
administrația Muzeului de Artă Cluj-Napoca.
Palatul Banffy este compus din patru aripi dispuse în
jurul unei curți interioare rectangulare. Dinspre stradă,
accesul pe latura principală (dinspre Piața Unirii) se
face pe o galerie triplă, monumentală, cu deschidere
spre încăperile principale ale palatului, aflate în aripa
vestică.
Această scară cu trei rampe, fiecare dintre acestea
având lățimea de 2 m, este cea mai mare de acest fel
din Transilvania.

01 Fotografie din arhiva cu fațada principală
02 Imagine cu fațada principală după restaurare
03 Detaliu fațadă după restaurare
04 Detaliu strat suport curățat
05 Restaurare tâmplărie regim etaj - logie
06 Restaurare - reconstrucție blazon piatră
07 Imagine cu elemente piatră restaurate - rezalit
08 Detaliu lucarnă

8

Au fost îndepăratate în totalitate tencuielile deteriorate
și cele cu ciment din zonele inferioare ale zidurilor, iar
stratul suport a fost curățat.
Retencuirea a fost realizată cu mortar de var hidraulic,
cu refacerea striurilor originale și decoratiilor arhitecturale ale fațadei clădirii.
Ferestrele de la regimul parter, au fost exectutate în
perioada comunistă fără valoare istorică astfel au fost
înlocuite cu tâmplării noi din lemn masiv stratificat
care reproduc modelul original, iar cele de la etaj și logie au fost restaurate iar geamul simplu a fost înlocuit
cu geam termo-fonorezistent.
Elementele de tinichigerie (dolii, șorțuri, brâuri, glafuri
de protecție) au fost înlocuite cu altele noi din tablă de
cupru de culoare natur, iar țiglele ceramice din jurul lucarnelor au fost reașezate pentru realizarea racordului
corect cu șorțurile de protecție noi din tablă de cupru.
Toate lucrările de intervenție asupra componentelor de
piatră au fost realizate conform unui proiect de
specialitate. Elementele de piatră (soclu, ancadrament,
pilaștrii, capitel, brâu, cornișă, arhitravă, atic, urne,
statui, blazon, asize) au fost refixate, curățate, completate, consolidate, protejate, restaurate și conservate.
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[ OBIECTIV ] Punerea în siguranță și conservarea Băilor Neptun - Etapa 1
Tipologie obiective socio-culturale
Coduri LMI CS-II-m-A-11015
Localitate Băile Herculane
Județ Caraș-Severin

Proiectant SC PathsRout SRL / Asociația LOCUS
arh. Oana Chirilă
Email herculaneproject@gmail.com
contact@herculaneproject.ro
herculaneproject.ro

Constructor SC Rustic Construct SRL
ing. Cornel Gavril Farcaș
Anul realizării 2019

Intervenție de urgență pentru punerea în siguranță
și conservarea Băilor Neptun - Etapa 1
Herculane Project este o platformă de reactivare
arhitecturală și socială a centrului istoric Băile
Herculane prin unelte de arhitectură, cultură și
educație. Proiectul se dezvoltă în jurul
a două componente:
• reactivarea Băilor Neptun (motor al reactivării
centrului istoric)
• reactivarea socială & culturală a centrului istoric prin
proiecte culturale sau educative.
Primul pas al proiectului de reactivare a Ansamblului
Arhitectural Băile Neptun este intervenția de urgență
ce are ca scop stoparea degradării și înlăturarea
etichetei de pericol public.
Intervenția de urgență presupune următoarele lucrări:
lucrări de sprijinire a elementelor aflate în stadiu de
colaps, lucrări la nivelul învelitorii - înlocuirea tablei
perforate, înlocuirea jgheaburilor și a burlanelor,
sprijiniri de bolți și planșee, lucrări la nivelul șarpantei înlocuirea elementelor degradate și spirjinirea zonelor
critice, protejarea elementelor ornamentale - statui
și fântâna de majolică, igienizarea clădirii, închideri
laterale pentru stoparea accesului. Proiectul tehnic
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de punere în siguranță a fost dezvoltat în anul 2017
alături de voluntari și specialiști.
Ce am reușit până acum?
Prin intermediul și contribuția a peste 2500 de
donatori și a trei sponsori principali am reușit să
strângem 58.000 euro pentru implementarea primei
etape a intervenției de urgență.
Aceasta a fost finalizată cu succes în 2019.
În timpul primei etape de punere în siguranță am
intrevenit în 12 zone la nivelul învelitorii, am igienizat
clădirea - 220 mc de moloz și gunoi au foste eliminați
din interior - am protejat fântâna din majolică, am
blocat accesele în clădire, am sprijinit 2 șarpante și 4
planșee, am curățat terasele exterioare și acoperișul,
burlanele și jgheaburile de vegetație, mușchi și moloz,
toate elementele constructive și ornamentale aflate
în prag de colaps, reprezentând pericol public au fost
depozitate în interiroul clădirii, iar toate elementele
deja prăbușite au fost paletate și depozitate la interior.
Toate aceste lucrări sunt reversibile și temporare și au
ca scop stoparea degradărilor produse prin infiltrații
ale apei meteorice, prin prăbușiri ale elementelor
instabile și din păcate și cele făcute de mâna omului furt, spargerea elementelor ornamentale.
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[ OBIECTIV ] Intervenție pentru punerea în siguranță și conservarea Băilor Neptun - Băile Herculane

Etapa 1: 2017 - 2019 / herculaneproject.ro
Etapa a II-a a punerii în siguranță presupune lucrări de
sprijinire a două acoperișuri aflate în stare avansată
de degradare, înlocuirea jgheaburilor și a burlanelor,
consolidări structurale locale și închideri laterale.
Actualmente, Asociația Locus se află în plină
campanie de strângere de fonduri pentru finalizarea
lucrărilor de intervenție.
Campania dezvoltată sub titulatura
#EuSuntHerculane are ca scop finalizarea
intervenției de urgență pentru salvarea și punerea
în siguranță a Băilor Neptun aflate în pericol de a se
degrada iremediabil.
Suma necesară finalizării intervențiilor începute
în 2019 este de 45.000 euro, iar singura sursă de
finanțare a proiectului e reprezentată de donații.
Oricine dorește să se implice în acest demers, poate
accesa site-ul dedicat proiectului herculaneproject.ro, acolo existând toate
informațiile necesare realizării de donații, cât și
metode de implicare activă sau trimiteri către apariții
media.
Echipa Herculane Project vă multumește anticipat!

Asociația Locus este o organizație nonguvernamentală care are ca scop salvarea și
promovarea patrimoniului cultural, arhitectural și
urbanistic și natural de pe teritoriul României.
Asociația Locus are ca prim proiect activitățile
desfășurate sub tutela Herculane Project, o platformă
de reactivare culturală și socială a nucleului istoric din
Băile Herculane, cu instrumente arhitecturale, sociale
și culturale, având ca scop includerea ansamblului
monument istoric în patrimoniul UNESCO.
Asociația Locus, prin Herculane Project, ajută la
stoparea degradărilor și punerea în siguranță a
clădirii Băilor Neptun, dar aduce aportul și la mediul
social și cultural al stațiunii prin evenimente și
activități precum Șantierul Cultural Băile Herculane,
HercuLTURA și Baia de Arhitectură.
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[ OBIECTIV ] Restaurarea și punerea în valoare a Muzeului “Dr. Minovici”
Tipologie obiective socio-culturale
Coduri LMI B-II-m-A-19206
Localitate București

Proiectant SC POLARH SRL București
Email polarh.design91@gmail.com
prof. dr. arh. Virgiliu Polizu
arh. Ruxandra Căpățână
arh. Mircea Căpățână

1914

Constrcutor SC Palex Construcții & Instalații București
Anul realizării 2015

2014

2015
Restaurarea și punerea în valoare
a muzeului “Dr. Minovici” și revitalizarea
incintei istorice - București
La capătul șoselei Kiseleff, în partea de nord a
Capitalei, a fost ridicată în 1905 una din cele mai
remarcabile case în stil românesc ale Bucureștiului,
realizată de către arhitectul Cristofi Cerchez la solicitarea și îndrumarea prof. dr. Nicolae Minovici, în egală
măsură îndrăgostit de medicină și de artă populară
românească. Construcția astfel rezultată asociază
arhitectura locuinței românești fortificate, de tip culă,
cu elemente de arhitectură populară ca prispa, scara
exterioară, foișorul etc. cărora le inserează elemente
decorative de sorginte brancovenească. Volumetria
liberă așezată pe un subasment masiv, verticala
foișorului, decupajul fațadei cu elementele sale de
decorație, structura planimetrică s.a. se prezintă atat
ca influențe ale specificului local, cât și ca indiscutabile rezonanțe ale contemporanului Art Nouveau vest
european. Rezultatul acestei fericite osmoze, credem
că este remarcabil.
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[ OBIECTIV ] Restaurare și punere în valoar muzeul “Dr. Minovici” / revitalizarea incintei istorice - București

Construită dintr-un început a adăposti colecția de
artă a familiei Minovici, vila pe structura planimetrica
a unei locuințe a oferit toate condițiile unei bune
amenajări muzeistice. Colecția muzeului număra la
debut 5450 obiecte de artă populară sau derivate
ale acesteia ca țesături, costume, obiecte din lemn,
obiecte din ceramică, icoane, ouă încondeiate etc. În
17 iulie 1937, potrivit actului de donație autentificat
de Tribunalul Ilfov, clădirea cu patrimoniul său muzeal
și însoțită de 13.878 mp este donată de catre familia
Minovici Primăriei Municipiului București. Utilizând
mijloacele moderne a fost posibilă nu numai protecţia
monumentului, dar şi valorificarea acestuia în relaţie
cu incinta istorică şi cu contextul urban favorabil,
rezultând un ansamblu reintegrat în circuitul social,
cultural şi economic urban, fără a schimba caracterul
monumentului şi stilul arhitectonic, intervenţiile fiind
în spiritul regulilor restaurării şi a conservării monumentelor.
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[ OBIECTIV ] MUSEIKON - Galerie de Artă - Alba-Iulia
Tipologie obiective socio-culturale
Coduri LMI AB-II-m-B-00118
Localitate Alba-Iulia
Județ Alba

Proiectant SC POLARH SRL București
Email polarh.design91@gmail.com
prof. dr. arh. Virgiliu Polizu
arh. Ruxandra Căpățână
arh. Mircea Căpățână

Constructor SC Instalatorul SA Alba-Iulia
Anul realizării 2017

Restaurare, reabilitare, refuncționalizare
pentru Clădirea C3 în Museikon
În cetatea Albei Iulia s-a restaurat clădirea primului
spital militar și s-a amenajat primul muzeu de artă
sacră din România.
Proiectul a fost demarat de Consiliul Județean Alba și
finanțat din fonduri SEE prin programul “Conservarea
și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”.
Valoarea restaurării și a amenajării muzeistice a
crescut pe parcursul lucrărilor prin descoperirea
zidului castrului roman înglobat construcției existente
și a sistemului de canalizare roman păstrat într-o
stare foarte bună în subsolul clădirii medievale.
Obiectivul principal al proiectului a fost atins prin
restaurarea și revitalizarea clădirii secției de Psihiatrie
a Spitalului Județean, prin amenajarea și dotarea
la standarde moderne a unui nou muzeu: muzeu al
icoanelor și obiectelor de cult și crearea de facilități
culturale în spațiul istoric al Albei Iulia.
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[ OBIECTIV ] Restaurare, reabilitare, refuncționalizare pentru Clădirea C3 în Museikon - Alba-Iulia
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[ OBIECTIV ] Poșta Veche - Călărași
Tipologie obiective socio-culturale
Coduri LMI CL-II-m-A-14614
Localitate Călărași
Județ Călărași

1

Proiectant SC POLARH SRL București
Email polarh.design91@gmail.com
prof. dr. arh. Virgiliu Polizu
arh. Ruxandra Căpățână
ing. Lucian Soveja

2

4

5

7

Constructor SC RASUB CONSTRUCT SRL
Email office@rasub.ro
ing. Flavio Finta
ing. Adrian Marcu
Anul realizării 2017

Poșta Veche - Călărași
Construită înainte de anul 1894 (pe
vremea Regelui Carol I) cu funcţiunea
principală de Poştă, clădirea situată
în Str. Bucureşti nr. 193, în municipiul
Călărași, este singura clădire de Poştă
de acest tip care mai există în acest
moment în România.
Clădirea a funcţionat ca poştă până
în perioada comunistă (cca. 1950),
când a devenit Tribunal, iar apoi Casa
Căsătoriilor. După 1989 a funcţionat
ca sediu al unor firme private, ca sediu
al unor partide politice, ca locuinţă
socială, fiind ulterior abandonată
(1997), moment din care a început să se
degradeze.
Lucările de restaurare au demarat
la sfârșitul anului 2018. Cu o clădire
aflându-se într-o stare de degradare
accentuată, aproape de colaps,
procesul de restaurare a fost extrem
de complex, clădirea necesitând
importante intervenţii structurale
pentru asigurarea stabilităţii. Au fost
astfel necesare lucrări de impermeabilizare și stabilizare a terenului de
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fundare prin injectări cu substanțe
autoîntăritoare pe adâncimi variind
între 1.74, 5 și 8 m, injectări în masa de
zidărie a pereților structurali, subzidiri,
execuție centuri, refacerea planșeelor
și a structurii acoperișului. Puternic
afectată de umiditatea provenită din
infiltraţii datorate lipsei acoperişului şi
apei provenită din capilaritate, zidăria
prezenta degradări pronunţate fiind
afectată de atacuri chimice şi biologice,
depuneri de săruri, ingheţ. Au fost
executate lucrări de biocidare, injectări
cu concentrat pe bază de microemulsii
siliconice pentru stoparea accesului
capilar şi au fost aplicate tratamente
compresă şi tencuieli de asanare.
Lucrările de arhitectură au urmărit, pe
lângă refacerea compartimentărilor
și finisajelor pentru noua funcțiune de
Centru Cultural cu păstrarea volumetriei inițiale, restaurarea arhitecturii
ornamentale a elementelor decorative
din ceramică arsă ale faţadelor. Întrucât
majoritatea ornamentelor şi profilelor
faţadei au fost distruse, s-a procedat la
refacerea acestora având la dispoziţie
documente de arhivă sau câteva piese
originare păstrate în custodia Muzeului
Dunării de Jos.

6
8

01 / 02 / 06 / 07 Imagini ale obiectivului
înainte de restaurare
03 Imagini de arhivă (1980)
05 Ornamente din ceramică ale fațadelor restaurate
după piese originale păstrate în custodia Muzeului
Dunării de Jos sau după documente de arhivă
04 / 08 Vederi ale fațadelor monumentului
după restaurare
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[ OBIECTIV ] Poșta Veche - Călărași

9

10

15
10 / 11 / 14 / 16 Imagini ale obiectivului înainte de
restaurare
09 / 12 / 19 Vederi ale fațadelor monumentului după
restaurare
13 / 17 Imagini ale interiorului după restaurare
15 Imagini de arhivă (1990)
18 Replică din ceramică a ornamentului fațadei
Orice monument trebuie privit în totalitatea celor trei
atribute ale sale: FIRMITAS (soliditate, tehnică de
realizare), UTILITAS (funcţionalitate, scopul pentru
care a fost realizat), PULCHRITAS (frumuseţe, expresie
estetică).
Particularitatea proiectului de restaurare a Monumentului
Poșta Veche este aceea de a propune nu numai redarea
atributelor esențiale prin recuperarea ipostazei istorice a
monumentului, dar și introducerea lui în spațiul cultural
prin funcțiunea de centru multicultural, oferind localnicilor un spațiu în care se vor regăsi imaginea trecutului,
zgomotul prezentului și speranța continuității în timp,
pentru viitor.

11

12

13

14

16

18
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[ OBIECTIV ] Mănăstirea Probota - Suceava
Tipologie arhitectură de cult
Coduri LMI SV-II-a-A-05592
Localitate Probota
Județ Suceava

Proiectant SC POLARH SRL București
Email polarh.design91@gmail.com
prof. dr. arh. Virgiliu Polizu
arh. Ruxandra Căpățână
arh. Mircea Căpățână

Constrcutor SC General Construct SRL Suceava
Anul realizării 2020

Restaurarea Patrimoniului cultural
la Mănăstirea Probota
Proiectul finanţat de Comisia Europeană prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi intitulat
“Restaurarea Patrimoniului Cultural la Mănăstirea
Probota, judeţul Suceava” a constat în restaurarea
şi punerea în valoare a unui complex monahal,
monument istoric de importanţă mondială- UNESCO,
alcătuit din: Biserica Sf. Nicolae (1530), clopotniţa
(1530), trei turnuri (1550), ziduri de incintă, două ruine
de case domneşti (Petru Rareş şi Vasile Lupu).
Lucrările au fost începute în 2018 şi finalizate în
septembrie 2020. Ansamblul a făcut obiectul a trei
încercări de intervenţii anterioare, ultima în anii 2000,
din fonduri UNESCO, niciuna nefiind finalizată însă,
astfel încât de abia în prezent s-a reuşit valorificarea
ansamblului la adevăratul său potenţial.
Biserica pictată în interior şi exterior a fost pusă în
valoare prin iluminatul arhitectural al faţadelor şi
al frescelor. În interior, a fost adăugat un sistem de
încălzire prin pardoseală monitorizat prin senzori
de microclimat şi o pardoseală care, prin desen,
marchează mormintele descoperite în urma cercetării
arheologice dar şi evoluţia în timp a monumentului:
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[ OBIECTIV ] Restaurarea Patrimoniului cultural la Mănăstirea Probota - Suceava
cărămidă în volumul iniţial (naos şi pronaos) şi piatră
în pridvorul adăugat ulterior.
În ferestrele gotice ale bisericii au fost montate vitralii
tradiţionale de tip “rondele fund de pahar” (“petite cive”
sau “Butzenscheiben”) în ramă de alamă cu elemente
de fixare tradiţionale.
Cele două uşi de acces au fost înlocuite cu unele noi
confecţionate din stejar cu desenul în concordanţă cu
arhitectura gotică.
Turnurile şi zidul de incintă cu drumul de strajă au fost
introduse în circuitul de vizitare prin pasarele şi scări
interioare şi exterioare din lemn sculptat de stejar
decorate cu elemente tradiţionale.
Fosta clopotniţă dar şi ruinele fostelor case
domneşti au fost refuncţionalizate ca spaţii muzeale.
Reîntregirea zidurilor ruinelor a fost realizată în urma
unor studii de umbră aerodinamică cu scopul de a
proteja pereţii exteriori pictaţi ai bisericii.
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Zidurile înălţate ale ruinelor au fost folosite ulterior
ca suport pentru expunerea elementelor de piatră
sculptată rezultate în urma săpăturilor arheologice.
Întreaga incintă a fost sistematizată şi
amenajată peisagistic cu alei din piatră locală de Vama
şi spaţii verzi.
Climatizarea ansamblului a fost realizată
printr-un sistem inovativ folosind o sursă energetică
regenerabilă, geotermală prin realizarea a 6 foraje
adânci de 70 metri în sistem închis şi panouri solare
pentru a reintroduce căldura în sol.
Ansamblul a fost pus în valoare printr-un sistem
de iluminat arhitectural, acesta, împreună cu
microclimatul interior fiind integrate într-un sistem
electronic activ de control de tip BMS. Toate clădirile
au fost dotate cu un sistem electronic de înregistrare
şi monitorizare a activităţii seismice care va fi de folos
în cazul unor intervenţii ulterioare.
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Structura ing. Rodica Donighievici
Instalații ing. Teodor Ioniță / ing. Gheorghe Păunescu
Pictura specialist restaurator Mircea Munteanu
Consultant SC Duopart SRL
Anul realizării 2017-2020

Proiectant SC REMON PROIECT SRL
Email remon.proiect@gmail.com
arh. Constanța Carp / arh. Smaranda Baciu
arh. Dan Baciu / arh. Raluca Alexandru
Constructor SC Troia SRL

Tipologie arhitectură de cult
Coduri LMI GR-II-m-A-15086
Localitate Stoenești
Județ Giurgiu

6

3

[ OBIECTIV ] Biserica “Buna Vestire” - Drugănești

4

5

1

2

Biserica “Buna Vestire” Drugănești
Construcţia bisericii “Buna Vestire” Drugănești s-a
finalizat la începutul sec. XVIII, în anul 1723.
Pictura a fost executată un an mai târziu, în timp ce
sfinţirea a avut loc în 1725. În 1841, în urma
degradărilor produse de cutremurul din 1838, pe
lângă reparaţiile uzuale, asupra bisericii se fac şi
câteva transformări ce-i modifică imaginea iniţială
- supraînalţarea acesteia, închiderea pridvorului,
modificarea registrului superior exterior, înlocuirea
arcelor şi calotelor naosului şi pronaosului cu un
planşeu de lemn, adăugarea unui fronton deasupra
pridvorului, schimbarea acoperişului, precum şi
adăugarea unei turle-clopotniţă deasupra
pridvorului. Chiar dacă păstrează forma hibridă de
la 1841 şi în timp a fost martora multor restaurări şi
reparaţii , biserica rămâne un exemplu tipic modului
de construcţie a boierimii de ţară de la începutul
secolului XVII. Biserica are plan dreptunghiular în
formă de navă şi avea iniţial un pridvor deschis,
învelitoare în două ape din şiţă și acoperire din calote
sferice şi semisferice (fară să aibe turlă) .
La interior, trecerea dintre pronaos şi naos se face prin
trei arce sprijinite pe coloane, în timp ce delimitarea
naosului de altar de face prin doi stâlpi masivi
de zidărie şi prin catapeteasmă. La exterior sunt
evidențiate cele trei profile tradiţionale : soclul
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proeminent, registrul predominant al ferestrelor
(decorat prin casete dreptunghiulare) şi registrul
superior ce prezintă o serie de arce decorative. Este
construită din zidărie de cărămidă cu mortar de var
hidraulic şi şarpantă din lemn.
01 Biserica în timpul lucrărilor de restaurare
02 Situația inițială - exterior
03-08 Situația inițială - pictura interioară - degradări
09 Situația propusă - plan și secțiune longitudinală
biserică
Lucrările propuse pentru consolidarea, restaurarea,
punerea în valoare și reintegrarea în circuitul
turistic a bisericii constau în:
• consolidarea infrastructurii și suprastructurii bisericii
• remodelarea volumetrică interioară prin refacerea
elementelor structurale (arce, bolți)
• refacerea șarpantei de lemn și a învelitorii
• restaurarea, pe cât posibil, și/sau înlocuirea
tâmplăriilor - eradicarea patologiilor existente și
eliminarea umidității de capilaritate
• restaurarea picturii
• restaurara/refacerea finisajelor interioare/exterioare
• echiparea bisericii cu instalații pentru a răspunde
standardelor de exploatare contemporane
Mai mult, proiectul se referă și la amenajarea spațiului
înconjurător cu refacerea împrejmuirii și a porților de
acces, resistematizarea terenului, alei și spații verzi
plantate.

8
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[ OBIECTIV ] Biserica “Buna Vestire” - Drugănești

12

17
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15
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10 Interior / lucrări de restaurare - pictură
11 Lucrări de restaurare, consolidare și refacere
zidărie de cărămidă și planșee
12 Lucrări de restaurare / reconstrucție cupolă
13 Lucrări de restaurare / reconstrucție arce și bolți
din zidărie de cărămidă
14 Butuc turlă / pictură conservată
15 Lucrări de restaurare / acoperiș finalizat / intrados
streașină finalizat
16 Lucrări de restaurare / fațade în lucru
17-18 Pictură interioară restaurată
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[ OBIECTIV ] Biserica “Adormirea Maicii Domnului” - Ocnele Mari
Tipologie arhitectură de cult
Coduri LMI VL-II-m-B-09840
Localitate Ocnele Mari
Județ Vâlcea
Proiectant SC REMON PROIECT SRL

3

5

Structura ing. Mihai Biriș / ing. Lucia Giosan /
ing. Rodica Donighievici Instalații ing. Gheorghe Păunescu
Pictura SC Faber Studio SRL - specialisat restaurator
Maria Dumbrăvician Consultant SC Duopart SRL
Anul realizării 2016-2020

Email remon.proiect@gmail.com
arh. Constanța Carp / arh. Smaranda Baciu
arh. Dan Baciu / arh. Raluca Alexandru
Constructor SC Carolin SRL
ing. Ion Stătică / ing. Ștefan Stătică

4

1

2

Biserica “Adormirea Maicii Domnului”
din Ocnele Mari
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a fost construită
de către domnitorul Radu de Ia Afumați(1521-1529).
La început, biserica de mici dimensiuni era compusă
din altar, naos și pronaos. În anul 1746 ispravnicul
Constantin Fiotul, renovând vechiul corp al bisericii,
a alungit-o spre vest cu un spațios pronaos, deasupra
căruia a ridicat clopotnița de formă dreptunghiulară
(conform pisaniei din amvon). Alte trei inscripții de Ia
1809 arată că Ia această dată s-au făcut repictări de
către diaconul Anghel Dozăscu și s-a refăcut pentru
a doua oara tâmpla. În interior au survenit modificări:
adosări de pilaștri și arce de cărămidă, construcția
scării de acces Ia turnul clopotniță, etc.
În anul 1940, din cauza marelui cutremur, biserica a
fost grav avariată. Ea a ajuns în pragul colapsului
fiind abandonată până în 2016, când a început
restaurarea.
Proiectul a constat în lucrări de consolidare a
infrastructurii și suprastructurii, reconstituirea turnului
clopotniță și a turlei peste naos, refacere șarpantă și
montare învelitoare din tablă de cupru.
S-au realizat plombări și completări la nivelul zidăriilor
și paramentului, instalații și lucrări de sistematizare și
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de amenajare exterioară. Finisajele interioare au fost
realizate pentru a pune în valoare straturile originare
ale bisericii, integrate cu pictura murală restaurată.
În prezent biserica servește ca lăcaș de cult și este
deschisă pentru vizitatori.
01 Biserica după finalizarea lucrărilor de restaurare
02 Situația inițială - exterior - la momentul începerii
lucrărilor de restaurare turla era deja prăbușită
03 Situația inițială - interior - pridvor
04 Situația inițială - interior - bolți și turlă prăbușite
05 Situația inițială - interior - vedere din naos către
catapeteasma altarului - bolți și turlă prăbușită
06 Secțiune longitudinală - situația propusă cu
marcarea intervențiilor asupra existentului reconstituirea turnului clopotniță și a turlei de
peste naos și consolidarea/refacerea elementelor
structurale precum arce, bolți și ziduri
07 Plan biserică

7

Provocarea proiectului constă în capacitatea de
a reconstitui cât mai mult din elementele ultimei
perioade de stabilitate a bisericii, punând în valoare
prin materialitatea intervențiilor straturile originare.
Astfel, în planșele alăturate se poate urmări exercițiul
pe care l-a presupus realizarea acestui proiect.
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[ OBIECTIV ] Biserica “Adormirea Maicii Domnului” - Ocnele Mari

15

16
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10
17

11

12
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8-13 Interior - pictura restaurată și finisaje refăcute
Unul din scopurile proiectului a fost acela de a
conserva toată pictura originară care s-a păstrat
pe zidurile ruinei
14 Exterior - detaliu fereastră refăcută din lemn de
stejar stratificat, parament restaurat
15 Exterior - detaliu streașină
16 Amenajare exterioară cu sistematizarea verticală
a terenului pentru preluarea apei pluviale, alei, spații
verzi și refacerea împrejmuirii cu un gard
de lemn de brad.
17 Exterior - fațadă nord - imaginea bisericii privită
de la nivelul străzii, cu zidul de piatră restaurat
și elementele de amenajare a curții
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[ OBIECTIV ] Biserica “Adormirea Maicii Domnului” Scaune - București
Tipologie arhitectură de cult
Coduri LMI B-II-m-A-19654
Localitate București

6

8

Constructor MILCONSTRUCT TOTAL SRL
ing. Mihai P. Bârsan Structura ing. Rodica Donighievici
Instalații ing. Gheorghe Păunescu
Pictura Specialist restaurator Simona Pătrașcu
Anul realizării 2018-2020

Proiectant SC REMON PROIECT SRL
Email remon.proiect@gmail.com
arh. Constanța Carp / arh. Smaranda Baciu
arh. Dan Baciu

1

3

4

7

9
5
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” Scaune

2
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Biserica Scaune, cu hramurile Adormirea Maicii
Domnului și Nașterea Maicii Domnului, se află
la intersecția străzilor Scaune, Slănic și Dimitrie
Bolintineanu.
Actuala biserică a fost zidită (cel mai probabil pe
locul celei vechi de lemn) de Atanasie de la Tarnovo și
terminată de nepotul său la 1705 (7214) 8 septembrie,
conform pisaniei. În anul 1843 a fost zugrăvită
“de isnoava”, a fost tencuită la exterior și arcadele
pridvorului au fost închise cu zidărie.
Între anii 1878-1944 s-au făcut diverse lucrări de
intervenții asupra bisericii. În anul 1950 arhitectul
Ștefan Balș a întocmit proiectul de restaurare,
imaginea rezultată fiind cea cunoscută înaintea
lucrărilor de restaurare din 2018.
Inițial biserica a prezentat multiple categorii de
degradări care au condus la soluția de restaurare:
• structura de rezistență a bisericii (pereți, arce, bolți)
afectată, cu fisuri și crăpături vizibile
• învelitoarea de olane degradată pe suprafețe extinse
• rezolvare defectuoasă a volumetriei șarpantei navei
bisericii
• tâmplăria ferestrelor din PVC cu geam termopan
• pardoseala din dale de piatră deplanată
• cafasul și pangarele de sub el erau executate din
elemente metalice, panouri OSB
• închiderea metalică a pridvorului a afectat
volumetria exterioară și a produs degradări
• pictura, atât în pridvor cât și în interiorul bisericii se
află într-o stare avansată de degradare prin afumare

Lucrările propuse constau în:
• consolidarea zidurilor
• refacerea șarpantei în întregime din lemn de
rășinoase, cu învelitoare de tablă de cupru montată
cu falțuri orizontale, cu streașină aparentă din lemn
de stejar
• ignifugarea elementelor de lemn
• termoizolații din vată minerală în pod
• demontarea închiderii metalice a pridvorului
• demontarea cafasului și a pangarelor în interiorul
bisericii
• desfacerea pardoselilor și refacerea lor cu
recuperarea dalelor nedegradate
• refacerea tencuielilor exterioare
• înlocuirea tâmplăriilor cu tâmplării din lemn cu
eficiență termică ridicată
• recondiționarea ușilor existente
• recondiționarea elementelor de feronerie
• refacerea trotuarului perimetral
• refacerea instalațiilor electrice și termice
1 Exterior - biserica în urma lucrărilor de restaurare
2 Interior și pridvor - pictură restaurată
3 Situația inițială - exterior (sursă: pagina web oficială
a Parohiei Scaune)
4 Situația inițială - exterior - turla bisericii (sursă:
pagina web oficială a Parohiei Scaune)
5 Interior - avarii și degradări produse de afumare
(sursă: pagina web oficială a Parohiei Scaune)
6 Exterior - detaliu fereastră
7 Exterior - pridvorul în urma lucrărilor de restaurare
8 Situația propusă - plan și secțiune longitudinală
9 Situația actuală - interior - lucrări finalizate
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Tipologie arhitectură de cult
Coduri LMI DB-II-m-A-17409
Localitate Cândești Vale
Județ Dâmbovița
Proiectant SC REMON PROIECT SRL

8

5

[ OBIECTIV ] Biserica de lemn “Cuvioasa Paraschiva” din Vârtop
Consultant SC Duopart SRL
Pictura SC Patrimoniu Restauro SRL
specialiști restauratori Nicolae Drăgușin
Ana Maria Drăgușin / Elena Schuster
Anul realizării 2016-2020

arh. Constanța Carp / arh. Smaranda Baciu
arh. Dan Baciu Email remon.proiect@gmail.com
Constructor SC Taina Lemnului SRL / Pop Vasile
Structura ing. Mihai Biriș / ing. Lucia Giosan
Instalații ing. Gheorghe Păunescu

1

3

9
6
4

10

7

2

Biserica de lemn “Cuvioasa Paraschiva” din Vârtop
Legendele susțin că această biserică nu a fost
ridicată de săteni, ci strămutată din alt sat în jurul
anului 1713. Ulterior au existat numeroase intervenții
asupra ei și, conform pisaniei de la intrare, biserica în
forma actuală datează din “veacul 7321 august 23”,
adică aproximativ anul 1803. Biserica are fundații din
piatră de carieră cu mortar de var pe care sprijină
suprastructura din lemn masiv de stejar cu îmbinări
dulgherești, cuie de lemn și cepuri.
Scopul proiectului a fost acela de a reda armonia
structurală, funcțională și estetică a bisericii, făcând
un exercițiu cu lemnul și piatra, analizând în detaliu
felul în care aceste materiale au fost puse în operă
inițial și urmărind a folosi tehnici similare.
Lucrările de restaurare au constat în consolidarea
infrastructurii și suprastructurii bisericii împreună cu
revizuirea șarpaneti navei și a turnului și refacerea
integrală a învelitorii de șindrilă.
Toate elementele de lemn sunt tratate cu soluții de
ignifugare și protecție la factori externi, iar pardoseala
a fost refăcută din lespezile originare de piatră după
executarea straturilor de rupere a capilarității.
Pictura murală interioară a fost restaurată,
iar acolo unde a fost irecuperabilă s-au utilizat
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mortare de restaurare.
Tâmplăria și elementele de piatră aparente au fost
recondiționate. Amenajarea exterioară pune în valoare
monumentul datorită sistematizărilor executate,
instalațiilor de iluminat și datorită expunerii crucilor
vechi de piatră recuperate din curtea bisericii.

11

01 Situația propusă - biserica după finalizarea parțială
a lucrărilor de consolidare și restaurare, urmând
lucrări de restaurare a picturii, a treptelor de piatră și
amenajarea curții
02 Situația inițială - exterior - degradări și lipsa unei
amenajări
03 Situația inițială - exterior - trepte de acces în
biserică - degradări și patologii
04 Situația inițială - exterior
05 Lucrări de restaurare - pridvorul
06 Lucrări de restaurare
07 Situația inițială - interior - pictura
08 Situația propusă - secțiune longitudinală biserică
09 Situația propusă - plan biserică
10 Situația inițială - interior - stare avansată de
degradare a zidăriei și a picturii
11 Situația inițială - interior - perete pronanos și
pictură - stare avansată de degradare a zidăriei
și a picturii.
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[ OBIECTIV ] Biserica de lemn “Cuvioasa Paraschiva” - Vârtop
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12 Interior - catapeteasma altarului - zidărie și finisaje
restaurate, pictură iconostas restaurată
13 Exterior - lucrări de consolidare și restaurare
biserică finalizate, amenajarea curții bisericii în curs de
realizare, punând în valoare crucile de piatră din curte
14 Interior - perete pronaos - zidărie și finisaje
restaurate, pictură restaurată
15 Interior - masa altarului restaurată
16 Interior - obiect restaurat
17 Exterior - trepte de acces în biserică realizate
din pietre de moară restaurate
18 Interior - perete separator dintre naos și pronaos
(partea dinspre pronaos) - zidărie și finisaje restaurate,
pictura restaurată
19 Interior - perete pronaos - zidărie și finisaje
restaurate, pictura restaurată.
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[ OBIECTIV ] Biserica de lemn “Cuvioasa Paraschiva” - Vârtop

20

23

24

25

21

22

20 Exterior - fațada sud restaurată
- crucile de piatră recuperate și restaurate spre
a fi parte din amenajarea exterioară
21 Exterior - perspectivă sud-est
- biserica restaurată
22 Exterior - fațadă vest - lucrări de restaurare
finalizate; aleea de acces, treptele și soclul de piatră
au fost recondiționate în urma degradărilor
suferite prin expunerea de-a lungul anilor
la factori climatici
23 Exterior - fațadă nord - lucrări de restaurare
finalizate; trotuarul perimetral și gardul fac parte din
lucrările de sistematizare a incintei; crucile de piatră
recuperate au fost restaurate spre a face parte din
amenajarea exterioară și imaginea generală
a bisericii restaurate
24 Exterior - pridvor - scară de acces în pod
refăcută din lemn
25 Exterior - curtea bisericii - aleea de acces către
biserică face parte din proiectul de sistematizare
și amenajare a incintei bisericii
26 Interior - imagine din interiorul absidei altarului cu
Sfânta Masă după finalizarea lucrărilor de restaurare
la nivelul acoperișului și picturii murale
27 Exterior - detaliu - ușă acces biserică restaurată
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[ OBIECTIV ] Biserica “Sfânta Vineri” și turnul clopotniță - Ploiești

7

9

Constructor SC SCUT Construct SRL
Email office@scut-construct.ro
ing. Adrian Anghel / ing. Viorel Tănase
Anul realizării 2018-2020

Proiectant SC RESTITUTIO SRL
Email screstitutiosrl@gmail.com
arh. Călin Hoinărescu / arh. Elena Iordache
ing. Zoltan Sandor / ing. Mihai Savu

Tipologie arhitectură de cult
Coduri LMI PH-II-m-B-20992
Localitate Ploiești
Județ Prahova

3

4
8
5

6
10

1

2

Biserica “Sfânta Vineri” - Ploiești
Obiectivul este înscris în cadrul complexului situat în
intravilanul municipiul Ploiești, strada Neagoe Basarab
nr. 12, clasat în Lista Monumentelor Istorice din 2015
cu codul PH-II-m-B-20992.
Actuala clădire a bisericii a fost construită între anii
1875 şi 1880 după planurile arhitectului Toma N.
Socolescu. Pentru momentul la care arhitectul Toma
N. Socolescu a proiectat şi executat actualul edificiu,
concepţia arhitectonică propusă de autor a reprezentat
prima breşă stilistică în orizontul arhitecturii religioase
ploieştene din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Totodată dimensiunile impresionante ale edificiului,
depăşeau cu mult gabaritul modest al bisericilor
existente la acea dată în localitate, rămânând până
astăzi unul dintre cele mai impresionante monumente
de cult ale municipiului Ploieşti.
Turnul clopotniță a fost amplasat demolându-se
parțial, probabil, o cuhnie dispusă pe hotarul de vest al
proprietății bisericii. În fotografia datând de la 1871, pe
colțul de sud vest apare imaginea unei clădiri de
dimensiuni apreciabile la vremea respectivă. Turnul are
o modenatură de factură clasicizantă, cu un gabarit
impozant, cu detalii rafinate, având frontoane
semicirculare pe toate cele patru laturi.
La clădirea bisericii s-au executat lucrări importante.
Reparațiile la nivelul fațadelor bisericii au inclus de
asemenea și ornamentele și profilele căzute, dislocate,
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deterioarate, precum și nuturile în tencuiala de pe
frontonul intrării de vest și a casetelor din dreptul
ferestrelor. S-a restaurat tâmplăria de lemn,
salvându-se componentele originale, grilajele metalice
ale ferestrelor, după modelul fotografilor vechi și soclul
din piatră prin înlocuirea elementelor deteriorate
și finisarea acestora prin buciardare.
La interior s-a executat încălzirea prin pardoseală,
prevăzându-se restaurarea pavimentului
din mozaic cu model multicolor.
Legendă inagini și planuri
01 Imagine biserică - lucrări de restaurare în
curs de desfășurare
02 Fațadă laterală sud biserică - propunere
03 Plan de situație - propunere
04 Imagine generală - 1871
05 Imagine generală - începutul sec. XX
06 Imagine generală - începutul sec. XX
07 Secțiune longitudinală biserică - propunere
08 Plan parter - propunere
09 Desfășurare dinspre strada Neagoe
Basarab - propunere
10 Tâmplăria metalică - imagine după
realizarea lucrărilor de restaurare
11 Tâmplăria din lemn - imagini din timpul
lucrărilor de restaurare
12 Tâmplăria metalică și ornamente metalice imagini din timpul lucrărilor de restaurare

11
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[ OBIECTIV ] Biserica “Sfânta Vineri” - Ploiești

20

17

13

18

21

22

23

Legendă imagini și planuri
13 Imagine turn clopotniță - lucrări de restaurare
în curs de desfășurare
14 Imagini din timpul restaurării fațadelor - detalii de intervenție
15 Detaliu cu intervenția de la nivelul fațadelor - ornamente
trase cu șablonul și bază coloană angajată
16 Imagine cu structura acoperișului din lemn realizată
în baza de lucru a constructorului
17 Detaliu turnuleț
18 Imagine cu structura turnulețului
19 Machetă turnuleț
20 Machetă șarpantă turn clopotniță
Plan cota +5,65 - propunere / Plan parter - propunere
21 Secțiunea S1 turn clopotniță - propunere
22 Fațadă principală turn clopotniță - propunere
23 Fațadă principală turn clopotniță - releveu
24 Imagini din timpul construirii șarpantei turnului clopotniță
conform imaginii atestate documentar
25 Imagine cu turnulețul și montarea crucii pe structura
de lemn a acoperișului turnului clopotniță
26 Imagine cu ancorarea acoperișului turnului cloponiță
în vederea ridicării și amplasării pe poziție a acestuia
27 Imagini din timpul ridicării și amplasării pe poziție
a acoperișului turnului clopotniță
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14
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Turnul clopotniță al bisericii
“Sfânta Vineri” - Ploiești

25

26

27

Lucrările de restaurare la turnul clopotniță propun
refacerea siluetei și modenaturii originare turnului
deoarece de-a lungul timpului acesta a suferit
transformări consistente. Turnul apare într-o fotografie
realizată în anul 1871, unde alături de înălțimea
impresionantă originară s-au identificat detaliile
ornamentelor de pe fațade pe baza cărora s-a
făcut propunerea de restaurare și forma inițială a
acoperișului. Propunerea de arhitectură prevede
lucrări de recuperare a imaginii originare a turnului,
prin înălțarea cu aproximativ 2.00m a cornișei
existente și realizarea frontoanelor semicirculare
pe toate cele patru laturi ale acestuia, precum și a
readucerii formei acoperișului pe baza imaginiilor din
fotografiile de arhivă.
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[ OBIECTIV ] Biserica “Sfânta Vineri” - Ploiești
Tipologie arhitectură de cult
Coduri LMI PH-II-m-B- 20992
Localitate Ploiești
Județ Prahova

1

4

Proiectant SC RESTITUTIO SRL
Email screstitutiosrl@gmail.com
arh. Călin Hoinărescu / arh. Elena Iordache
ing. Zoltan Sandor / ing. Mihai Savu

2

Firmă de restaurare SC HESTER ART SRL
Email savairina@yahoo.com
restaurator spec. Irina Sava / restaurator Ana Maria Molea
restaurator Iolanda Crețoiu
Anul realizării 2018-2020

3

5

6

12

13

14

Biserica Sfânta Vineri - Ploiești

7

10

11

Biserica a fost construită între anii 1875-1880, în timpul regelui Carol I și a
mitropolitului Calinic Miclescu. Cele două războaie, cutremurul din 1940 și cel
din 1977 au produs deteriorări grave atât la nivel de structură cât și de pictură,
ceea ce a dus la intervenții consistente. Astfel pictura realizată de către Gheorghe
Tattarescu a fost restaurată și completată de către pictorul Gheorghe Trășculescu,
în anul 1985. Structura iconostasului însă are mai multe intervenții de vopsire.
Starea de conservare
S-au identificat degradări complexe la partea de structură a iconostasului și a
decorației sculptate: fracturi, elemente lipsă, depuneri ancrasate. Icoanele au
prezentat depuneri consistente, fisuri și eroziuni ale stratului de culoare, repictări și
brunizarea verniului.

8
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9

1 Ornament înainte de restaurare
2 Ornament după curățarea depunerilor
3 Ornament după completările cu sculptură
4 Zonă icoană împărătească + poale înainte de restaurare
5 Demontare ornament poale
6 Curățarea depunerilor ancrasate de pe suprafața foiței de aur
7 Poale iconostas înainte de restaurare
8 Ornament sculptat, înainte de restaurare
9 Ornament sculptat, după curățarea depunerilor de pe suprafața foiței de aur
10 Ornament sculptat înainte de completarea cu foiță de aur
11 Reconstituire ornament sculptat (anastiloză)
12 Icoană împărătească “Sf. Ierarh Nicolae”- înainte de restaurare
13 Icoană împărătească “Sf. Ierarh Nicolae” - după chituirea lacunelor
14 Icoană împărătească “Sf. Ierarh Nicolae” - după restaurare
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[ OBIECTIV ] Biserica “Sfântul Nicolae” - Glogova
Tipologie arhitectură de cult
Coduri LMI GJ-II-m-A-09306.02
Localitate Glogova
Județ Gorj

Proiectant SC CARDUM 7 SRL
Firmă de restaurare SC HESTER ART SRL
Email savairina@yahoo.com
restaurator specialist Irina Sava

Colectiv Stoenică Eduard / Țivrea Emilian,
Nicoleta Lăzărescu / Alexandra Bălăceanu
Maria Miculete
Anul realizării 2019-2020

1

2
Biserica Sfântul Nicolae - Glogova, Gorj

6

Biserica a fost construită între anii 1730 şi 1762 de
către Matei Glogoveanu, unul dintre cei trei fii ai lui
Constantin Glogoveanu, consilier imperial. Zugravii
au făcut parte din echipa lui Dimitrie Diaconul,
cel care a repictat mănăstirea Tismana. Doamna
Stanca Glogoveanu a finanțat realizarea picturii
între anii 1914 şi 1915, în zilele Majestății Sale
Ferdinand I, s-a reparat și repictat de către Ștefan
Nachescu Belgum și Iliescu Vela din Craiova.
Starea de conservare a picturii este spectaculoasă
deoarece prezintă un strat consistent de
gudroane și repictări care maschează chituirile
necorespunzătoare efectuate cu ciment, ipsos și
mortare. Repictările sunt de două tipuri: tempere
și uleiuri și au necesitat metodologii diferite de
îndepărtare.

3

4

1 Altar, proscomidiar, starea de conservare
2 Îndepărtarea depunerilor aderente
3 Consolidarea frescei
4 Marcarea punctelor de injectare
5 După realizarea chituirilor și
în timpul integrării cromatice
6 După realizarea operațiunii de integrare
cromatică
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[ OBIECTIV ] Biserica de lemn “Schitul Jercălăi” - Urlați
Tipologie arhitectură de cult
Coduri LMI PH-II-m-A-16521
Localitate Urlați
Județ Prahova

Proiectant SC RESTITUTIO SRL
Email screstitutiosrl@gmail.com
arh. Călin Hoinărescu - șef de proiect
arh. Claudia Pîrvu / ing.Andrei Masalev

5

6

Constructor SC Taina Lemnului SRL
Email tainalemnului@yahoo.com
restaurator Vasile Pop / ing. Răzvan Ion
Anul realizării 2016-2020

1

3

7

Biserica de lemn Schitul Jercălăi - Urlați

2
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Biserica a fost construită în anul 1731 în satul Lueriu,
județul Mureş și a fost strămutată în două rânduri: în
1928 în localitatea Bran, județul Brașov în apropierea
castelului și în 1954 pe actualul amplasament din
județul Prahova. Aceasta este o biserică cu pereții
din bârne masive din lemn, cu turn clopotniță pe
latura sudică de-a lungul căreia se dezvoltă o prispă
generoasă care adăpostește intrarea iar din punct de
vedere tipologic este printre puținele biserici de lemn
cu altarul circular de pe teritoriul țării.
Strămutarea acesteia în două rânduri a ridicat
probleme deosebite cu privire la restaurarea
obiectivului.
Una din cele mai delicate operațiuni a fost liftarea pe
verticală, operațiune necesară în vederea înlocuirii
anumitor elemente deteriorate de la partea inferioară
a clădirii și realizarea lucrărilor la soclu bisericii
(centura din beton armat). În vederea recondiționării
și remontării, piese componente ale bisericii s-au
desfăcut cu grijă, atunci când acestea au putut fi
recuperate având în vedere rolul structural important
pe care îl îndeplinesc. Aceste operațiuni au cuprins:
curățirea îmbinărilor, îndepărtarea părților deteriorate,
realizarea completărilor necesare, urmând tehnicile
tradiționale a îmbinărilor din lemn utilizate la
construcțiile din lemn.
Alte operațiuni s-au realizat la poziție prin revizuirea
elementelor componente ale pereților și ale bolții
în vederea asigurării verticalității și stabilității

ansamblului, cuprinzând: verificarea și strângerea
îmbinărilor desfăcute prin împănarea cu pene,
strângerea pereților opuși prin realizarea unor ferme
din lemn în volumul acoperișului. Zonele superficiale
ale pieselor componente ale bisericii s-au înlocuit cu
piese din lemn fixate cu cuie din lemn cu cap ascuns.
O altă operațiune aparte la această biserică a fost
înlocuirea unei părți dintr-o bârnă curbă de la altar
care prezintă zone lacunare. De asemenea, golurile
dintre bârnele pereților de lemn s-au completat
cu material recuperat (din piesele care nu se mai
remontează) sub formă de pene din lemn fixate cu
adeziv insolubil. Învelitoarea s-a realizat cu șindrilă de
brad cu dimensiuni specifice zonei de unde provine
biserica. Pictura interioară, de mare valoare artistică,
este compusă din două straturi: cel iniţial din 1731,
pictat în tempera şi cel de-al doilea strat de pe pereţii
laterali din anul 1838, executat în ulei, după cum ne
spune pisania aflată în naos.

8

Legendă imagini și planuri
01 Imagine după finalizarea lucrărilor de restaurare
02 Secțiune 1-1 / Secțiune 3-3
03 Fațadă est
04 Plan parter / Planuri turn clopotniță
05 Imagini din timpul operațiunii de liftare verticală
06 Detalii constructive - turn clopotniță
07 Fațadă sud, Fațadă vest
08 Imagini din timpul lucrărilor de înlocuire piese
deteriorate și montare învelitoare din șindrilă
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[ COMPENDIUM ]
www.uniunearestauratorilor.org

Lista membrilor
Uniunii Naţionale a Restauratorilor
de Monumente Istorice din România

PERSOANE JURIDICE

PERSOANE FIZICE

A

B
C

ABRAL ARTPRODUCT SRL
abralart@gmail.com
ADD CONCEPT SRL
a.petrus@addconcept.ro
AEDIFICIA CARPAŢI SA
office@aedificia.ro
ALGABETH COM SRL
gabi@algabeth.ro
AXA – RECONST SRL
axareconst@gmail.com
AXEL IMPECO SRL
mariana_axel@yahoo.com
AXA INT’L CONSTRUCT SRL
florian@axaintlconstruct.ro
ART PROTECT SRL
gabriela.carpov@artprotect.ro

D

E
G

BIROU INDIVIDUAL ARHITECTURĂ
ŞERBAN GUBOVICI
serbangubovici@gmail.com
BUDAN CONSTRUCȚII SRL
catalinbudan@yahoo.com
CABINET INDIVIDUAL
DE AVOCATURĂ
Alina Georgiana Stoica
alina_c_81@yahoo.com
CARDUM 7 SRL
cardum7@hotmail.com
CELLA-COSIMEX SRL
vioreliordan@cellacosimex.ro
CERECS ART SRL
bolduraoliviu@yahoo.com
CONCEGA SRL
concega.fagaras@gmail.com
CONSTRUCŢII ERBASU SA
cristierbasu@erbasu.ro
CONSTRUCŢII UNU SA
office@constructiiunu.ro
CORAL SRL
office@coralconstructii.ro
CAROLIN SRL
ionstatica@yahoo.com

CONTACT

DANART IMPORT EXPORT SRL
dana_ioan_04@yahoo.com
DEDAL SRL
secretariat@dedalbahamat.ro
DUCT SRL
office@duct.ro
DYOS INDUSTRY SRL
george.stefu@gmail.com

EURAS SRL
euras.romania@yahoo.com

GENERAL CONSTRUCT SRL
vioreln@generalconstruct.ro
GENERAL PROJECT SRL
generalprojectboix@gmail.com
GUGU-NOV CONSTRUCT SRL
raduflorinemanuel@yahoo.com
GRUP CONSTRUCTII EST SRL
office@grupconstructiiest.ro

H

HESTER ART SRL
hesterart2006@gmail.com

I

IASICON SA
office@constructii-sa.ro

M

N

MIRO GRUP SRL
mirogrup@gmail.com
MANAGEMENT EXPERT
INTERNATIONAL
am_gramescu@yahoo.com
METAMORFOZYS SRL
conservare_restaurare@yahoo.com
N.S. CONSART ’96 SRL
consart1996@yahoo.com

P

R

S

T

V

PROFESIONAL CONSTRUCT SRL
paul@p-c.ro
PATRIMONIU SRL
patrimoniu_chiriac@yahoo.fr
POLARH DESIGN SRL
polarh.design91@gmail.com
PROCONSTRUCT SRL
office@pro-construct.ro

RASUB CONSTRUCT SRL
office@rasub.ro
REMON PROIECT SRL
remon.proiect@gmail.com
RESTACO SRL
mihai.bradu@restaco.ro
RESTITUTIO SRL
screstitutiosrl@gmail.com
RUSTIC SRL
rustic@rustic.ro

B

S.P.A. CONSULTING SRL
spacons@gmail.com
S.P.A. INOVATIONS SRL
bogdanteodorescu@archi-spa.ro
SCUT SRL
adrian.anghel@madagos.ro
SOCIETATE CIVILA DE AVOCAȚI
VLĂSCEANU & MIHALCEA
mihalcea.mihai@vm-avocati.ro

TAINA LEMNULUI SRL
tainalemnului@yahoo.com
TERRA CONSTRUCT-PROIECT SRL
savu_06@yahoo.com
TROIA PREMIUM CONSTRUCT SRL
troia_construct@yahoo.com

C

VALCON ROOFS SRL
virgil.baciu@valconroofs.ro

Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice din România
Preşedinte Gabriela Carpov E-mail gabriela.carpov@artprotect.ro
Adresa Str. Alexandrina 20-22, Et.2, Sector 1, CP 011441 - București, România
Secretar Alina Toader Mobil +4 0722 955 059
E-mail office_unrmi@yahoo.com
Tel. / Fax +4 0244 525 703
CIF 9415990
Cont IBAN RO18BRDE441SV03926814410 / BRD Unirii, București, Sector 4
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A

D

Alexandru Marian
office@constructiiunu.ro
Alexandru Tudor Cornel
alexcor69@yahoo.com
Alexandru Raluca Alina
raluca_green@yahoo.com
Andrei Eugen
arh_e_andrei@yahoo.com
Auner Niels
nielsauner@yahoo.com

Baciu Smaranda
remon.proiect@gmail.com
Baciu Ana Maria
aniamebaciu@gmail.com
Baciu Daniel
arhdanbaciu@gmail.com
Băean Gheorghe
gigi_baean@yahoo.com
Banu Magdalena
banumagdalena@yahoo.com
Bradu Cozmin
cozminbradu@yahoo.com
Brădeanu Rareş
rares.bradeanu@gmail.com
Budan Constantin
catalinbudan@gmail.com
Bușcă Angela Cristina
busca_angela@yahoo.ro
Bute Sorin Nicușor
bute_sorin@yahoo.com

Cămui Iulian
cardum7@hotmail.com
Căpățână Mircea
polarh.design91@gmail.com
Crețoiu Olanda
tonceaiolanda@yahoo.com
Curea Alina
tudoralina.bia@gmail.com

Darida Ioan
dana_ioan_04@yahoo.com
Dăbuleanu Marian
dabuleanu60@gmail.com
Deciu Geanina
giacorest.art@gmail.com
Deciu Gheorghe Cristian
cristiandeciu@gmail.com
Drăghici Gabriel
gabi@algabeth.ro
Dobre Mircea
ninsky_srl@yahoo.com

F

G

Gheaţă Doru
dorug@generalconstruct.ro

H

Hoinărescu Călin
screstitutiosrl@gmail.com

I

L
M

N

Pîrvu Claudia
claudiageorgetapirvu@gmail.com
Polizu Virgil
pol_arh@yahoo.com
Porcişanu Florina
florentasile@yahoo.com
Postolache Luminiţa Dana
dana_ioan_04@yahoo.com

Flondor Mihai
ionflondor@yahoo.co.uk
Florescu Daniela
d.v.florescu@gmail.com
Frumuşelu Doina
doina3007@yahoo.com

Iancu Emilia
emilia.iancu@yahoo.com
Ilie Andrei
andreiilie@gmail.com
Ioan Paul
paul@p-c.ro

R
S

Lascu Dorel Victor
lascudorel@gmail.com
Luchian Sergiu
sergiu.luchian@gmail.com

Mălai Marilena
tehnoconsultproiect@yahoo.com
Mareş Ioan
vladalex_2005@yahoo.com
Mingheat Sorin
sorin.minghiat@gmail.com
Mitrache Severic
sever_m@yahoo.com
Moga Nicolae Dumitru
ndmoga@gmail.com

Nemțeanu Ruxandra
rnemteanu@yahoo.com
Nemțeanu Irina Teodora
nemteanu_irina@yahoo.com
Nica George
marcian_nica@yahoo.com
Nits Alexandru Tiberiu
nitsalexandru@gmail.com

O

Onică Florina Paula
paula_onica@yahoo.com

P

Pârvu Radu
raduparvu1975@yahoo.com

T

Rădoi Marian
marian.radoi@ipartner.ro
Rusu Liliana
liliana.russu@gmail.com

Sava Irina
savairina@yahoo.com
Senculeţ Dumitru Aurelian
senculet@yahoo.com
Siminic Alexandru
siminicalexandru@yahoo.com
Soare Vasile
consart1996@yahoo.com
Spânu Ştefania
spa@spaco.ro
Staicu Ruxandra
tehnic@tihe.ro
Stătică Ion
ionstatica@yahoo.com
Stoica Ionuţ
duopart@hotmail.com
Ştefan Maria Nadia
nadia stefan_5@yahoo.com
Susaru Sevastian
susaru2009@gmail.com

Tivadar Gheorghe
axareconst@gmail.com
Tofan Bogdan
tofan.bogdan@icloud.com
Todica Sebastian
sebastiantodica@yahoo.com

V

Vladimirescu Magdalena
magda.vladimirescu@gmail.com

W

Werner Tiron
wernertiron@yahoo.co

Z

Zaharia Georgiana Cristina
georgianazaharia@yahoo.com
Zoltan Sandor
sandor.zoltan@ymail.com
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[ EPILOG ]
GreenLab Kerakoll - cel mai modern centru de cercetare şi dezvoltare
a tehnologiilor eco-compatibile pentru construcţii și restaurare
* 7000 mp. suprafață
* 9 laboratoare de cercetare ultramoderne
* Investiţie de 15milioane de Euro
* 100 de cercetători şi specialiști
* 1100 instrumente de cercetare
* Materiale unice şi exclusive Kerakoll

Prima gamă de materiale naturale destinată
intervenţiilor de conservare
şi restaurare a monumentelor istorice

Status Quo 2020 ➝ 2021
Statu quo sau Statu quo este o expresie din limba latină care înseamnă “stare de fapt existentă”.
În sens sociologic, se aplică în general menținerii sau schimbării structurii sociale și / sau valorilor
existente. Mai departe, dicționarul Merriam-Webster definește ca sinonim pentru status quo
cuvântul normalitate și, evident, ca antonim, opusul acestuia - anormalitate.
Status quo înseamnă starea curentă
a lucrurilor, situația existentă de fapt
(de facto) a unor lucruri (materiale sau
imateriale), fenomene, procese la un
anumit moment dat - oricare ar fi această
stare: stagnantă sau aflată
într-un proces evolutiv, de transfomare.
Din această perspectivă apare foarte
clară legătura semantică și simbolică a
termenului - pe de o parte, în sens general
larg, cu istoria culturii și civilizației umane
și, pe de altă parte, în sens particular,
cu domeniul restaurării monumentelor
istorice.
Un monument istoric nu a fost și nu va fi
niciodată o entitate imuabilă, încremenită
în timp.
Acesta devine, odată cu crearea sa - precum
ființa umană - o succesiune de status
quo-uri, la propriu și la figurat, în formă
și conținut, de la prezența fizică și până la
mesaj și simbol, sub acțiunea timpului.
Istoria, putem spune, este o succesiune
de status quo-uri în complementaritate și
interdependență, de unitate în diversitate,
de cauzalități și efecte.
Status quo este inevitabil, chiar prin
natura sa, și o acțiune de analiză și de
sinteză, de evaluare a unei situații de
fapt la un anumit moment dat, pe toate
planurile ce o definesc în integralitatea sa.
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Anul 2020 a reprezentat, la nivel global,
o schimbare de satus quo a lumii și vieții,
un fel de “apokálypsis” (în greaca veche
- apokálypsis: literalmente o descoperire,
o dezvăluire sau revelație a unei mari
cunoștințe).
Este foarte clar că istoria modernă și
contemporană a lumii va fi împărțită de acum
încolo între pre și post 2020.
Iată de ce revista Uniunii Restauratorilor
de Monumente Istorice din România apare,
începând cu acest număr (Vol. 11/2020),
într-o formulă nouă - ca formă grafică și
conținut - și primește un nou status quo și…
numele de Status Quo.
Sub umbrela acestui concept vom prezenta,
cu fiecare apariție, starea de fapt a
lucrurilor din complexul și vastul domeniu
al restaurării monumentelor istorice,
din perspectiva autorilor-restauratori
și a creațiilor lor - monumentele istorice
restaurate de la un status quo la altul.
Ne vom continua munca prezentând
articole de autori - seniori sau juniori
- proiecte, evenimente, putând însă să
extindem lista de subiecte în funcție de
dorințele și / sau necesitățile noastre ca
organizație.
Dorim să le mulțumim tuturor colegilor
care și-au dat silința să ne trimită
materiale.
Am gândit deja o nouă variantă de
transmitere a informațiilor (texte, desene,

fotografii, ilustrații) între colaboratori și
echipa de redacție - o procedură clară și
simplă, mult mai facilă care va ușura pe
viitor procesul de creare a următoarelor
numere ale revistei.
Procedura va fi comunicată după apariția
numărului curent al revistei tuturor
membrilor UNRMI, în timp util pentru
putea începe lucru la numărul următor.
Și asta pentru că suntem conștienți de
faptul că prioritară este activitatea zilnică
obligatorie și mai apoi cea voluntară.
Îi incurajăm pe cei care nu au scris până
acum să o facă, deoarece munca fiecăruia
în cadrul organizației noastre este foarte
importantă și nimeni nu poate scrie despre
activitatea noastră mai bine decât o facem
noi.
Vă încurajăm să ne scrieți, să ne sunați
și vă asigurăm că orice sugestie
va fi bine primită.
Vă mulțumim și suntem încrezători
că revista noastră va deveni
din ce în ce mai bună cu fiecare nou
număr!
Sănătate multă, Crăciun liniștit
și un An Nou încărcat de muncă
și speranțe!
Redacția Status Quo
București, decembrie 2020

Varul hidraulic
natural NHL3.5
din gama Biocalce
este certificat
conform normei
europene EN459-1

MORTARE NATURALE DE ASANARE CERTIFICATE WTA
PENTRU RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE

Biocalce
- singurul sistem
de tencuieli de
asanare insensibil
la săruri, pe bază
de var hidraulic
certificat WTA

Transpirabilitate înaltă şi absorbţie capilară redusă
Transpirabilitatea maximă şi absorbția capilară redusă fac ca aceste tencuieli
să fie ideale pentru clădirile cu probleme de umiditate şi să reziste mai bine
la factori agresivi

Biocalce - garanţia
certificatului EN998
pentru mortare
şi tencuieli pe bază
de var hidraulic fără
conţinut de ciment
sau aditivi sintetici.

Respectă tradiţia
Asigură o afinitate completă cu materialele şi sistemele constructive tradiţionale

Rezistenţa la săruri
Varul Hidraulic, în combinaţie cu Puzzolana, dau naștere unei tencuieli imune
la acţiunea dezagregantă a sărurilor
Recrearea tonurilor de culoare originale
Folosirea pigmenţilor de origine naturală din hume şi pământuri arse garantează
o restaurare completă, urmărind exclusiv obţinerea tonurilor originale
Aspirarea rapidă a umidităţii din zid
Primul strat de tencuială Biocalce aspiră prin absorbţie
rapidă apa din zidărie reechilibrând rapid forţa
ascensionară a umidităţii capilare.
Primul efect este blocarea creşterii umidităţii în zid.

Neutralizarea sărurilor prin osmoză
Tencuiala Biocalce este natural insensibilă la săruri
menţinându-le în mod constant în soluţie şi împingându-le
înapoi în zidărie prin fenomenul de osmoză.

UMIDITATE

Transformarea apei în vapori

ACȚIUNE
OSMOZĂ

Al doilea strat de tencuială Biocalce
transformă rapid apa extrasă din zid
în vapori pe care îi eliberează în mediu extern.

Deshidratarea echilibrată a zidului
Capacitatea extraordinară evaporantă a tencuielii Biocalce
asigură eliminarea continuă a apei în mediul extern până
la deshidratarea completă şi în profunzime a zidului.

BIOCALCE - ASANAREA SIMPLĂ ȘI DURABILĂ ÎN TIMP

Reprezentant Kerakoll
Ing. Rareș Brădeanu / Tel. +4 0734 265 295

Aspirarea rapidă a umidităţii din zid
De la începutul ciclului sistemul Biocalce reduce nivelul
umidităţii şi concentrează sărurile în zidărie dând naştere
unui proces de cristalizare în vasele capilare din baza
zidăriei până la ocuparea definitivă a acestora, fenomen
finalizat până la sfârşitul procesului de deshidratare.

WWW.KERAKOLL.COM

