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NOTĂ DE CONSTATARE
Denumirea obiectiv:
Amplasament:
Ordonator de credite:

Proiectant general

Nr. pagini
Referire la / înlocuieşte:

NR. ÎNREG. 139/15.04.2022

BĂILE NEPTUN, BĂILE HERCULANE, JUD. CARAȘ-SEVERIN (LMI:CS-II-m-A11015)
BĂILE HERCULANE, STR. IZVORULUI, NR. 5-7, JUDEŢUL CARAȘ-SEVERIN

ASOCIAȚIA LOCUS
arh.drd. Oana CHIRILĂ
arh. Cristina APOSTOL
arh. Vladimirescu
MAGDALENA
S.C. UTILITAS CCPDRPC S.R.L.
dr. ing. Imola KIRIZSÁN
S.C. PROGIR STRUCTURAL S.R.L.
ing. Georgiana TIRT
13 scrise
-

președinte
vicepreședinte
membru voluntar
director executiv, expert MC
specialist MC

Prezenta Notă de Constatare, s-a întocmit în urma vizitei din data de 02.04.2022, care s-a organizat la
solicitarea Asociației Locus, în urma includerii obiectivului în Lista celor 7 situri, cele mai periclitate din Europa.
Pe lângă specialiști ingineri atestați MC, Asociația Locus, au fost prezenți la vizita pe sit arh.șef. Luminița
MUNTEANU al județului Caraș-Severin și primarul local, Cristian MICLĂU.
În cadrul inspecției vizuale la fața locului, au fost identificate elementele subansamblelor structurale, starea
lor de degradare și degradări/prăbușiri, care au avut loc în ultima perioadă din acest an.

1. PREZENTAREA ANSAMBLULUI
 1.1. Denumirea lucrării
Intervenții în regim de urgență pentru punerea în siguranță și îndepărtarea situației actuale de
”Pericol Public” la clădirea ”Băile Neptun” din orașul Băile Herculane, jud. Caraș-Severin
 1.2. Amplasament
Str. Izvorului, nr. 5-7, orașul Băile Herculane, , judeţul Caraș-Severin
 1.3. Încadrarea obiectivului:
Categoria de importanţă: B. conform HG. Nr. 766/1997 anexa 3;
Clasa de importanţă:
II. conform Normativ P 100-1/2013 tabel 4.2;
Clasa de importanţă-exp.: II. conform CR-0-2012, Anexa A1-clădiri din patrimoniul cultural naţional;
Zona seismică de calcul:
ag = 0,20g Tc=0,7s, conform P100-1/2013;
Zona zăpadă:
2, conform SR EN 1991-1-3: 2005/NA: 2006;
s0k = 2.0 kN/m2, conform CR-1-1-3/2012
Zona vânt:
vb,0 = ≥ 35 m/s, conform SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007;
qb = 0,6 kN/m2, conform CR-1-1-4/2012
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Cod LMI 2015:

CS-II-m-A-11015: Băile ”Neptun”, fosta Baia ”Szapary”, Baia ”Regina Maria”,
”Băile termale cu bazine și cabine” – Str. Izvorului 3-5, datare 1883-1886,
poziția 465;
CS-II-a-B-10980: Ansamblul de arhitectură balneară II – Zona cuprinsă între Baia
Neptun și Podul Roșu, datare sec. XIX., poziția 422;
CS-II-a-A-10983: Ansamblul de arhitectură balneară ”Strada Izvorului” – Str.
Izvorului, zona cuprinsă între Podul de piatră peste Cerna și Baia Neptun, datare
sec. XIX., poziția 463.

 1.4. Date generale – prezentarea arhitecturală
Ansamblul format din cele trei construcții balneare este situate pe str. Izvorului, nr.3-5, pe malul drept
al râului Cerna, în dreptul pasarelei pietonale de traversare a acestuia, aceasta fiind clasificată, de
asemenea ca monument (CS-II-a-A-10976). Întreg ansamblul este plasat de-a lungul str. Izvorului,
între aceasta și versantul abrupt împădurit din apropiere, pe o lungime totală de cca. 267.00 m.
Dimensiunile generale ale construcțiilor existente, sunt la cele două corpuri anexă, cca. 8 x 35 m și
respective cca. 14.10 x 188.00 m la corpul principal central, iar distanțele dintre anexe și corpul
principal sunt de cca. 2 m și respective cca. 7 m. Regimul de înălțime este de Parter la cele două anexe
(bazin de apă Neptun și Stație de pompe Neptun) și respective P+Eparțial la corpul central (Băile
Neptun).
Construcțiile existente sunt de tip balnear, corpul principal adăpostind cabinele de tratament cu apă
termală sulfuroasă și apă termală salină, iar cele două anexe asigurau tratarea apei și respective
distribuirea acesteia în corpul central. În prezent nu mai sunt îndeplinite condițiile minime necesare
pentru funcționarea ca bază de tratament, finisajele și instalațiile aferente fiind distruse în totalitate.
Clădirea Băile Neptun a fost realizată în anii 1883-1886, în stil arhitectural eclectic, cu fațade tratate
cu cărămidă aparentă. Clădirea prezintă un volum paralelipipedic cu baza dreptunghiulară și cu regim
de înălțime P, din aceasta detașându-se șapte volume mai înalte, la etaj, independente, plasate
simetric față de axul transversal de simetrie din mijlocul holului central, care este plasat în axul
longitudinal al pasarelei pietonale de peste râul Cerna. Fațadele sunt relativ încărcate cu ornamente,
mai ales la ferestre și la accese. Acoperișurile de peste zonele doar cu parter sunt mai simple, din
tablă, pe suport de lemn, iar cele de peste zonele cu etaj sunt mai ample, cu forme frumoase, arcuite
și bogat ornamentate. La accesul principal este realizat un portic din coloane, pe sub care se face și
circulația pietonală și auto de pe strada Izvorului.
Din punct de vedere funcțional, din zona centrală, cu holul principal de acces, care are înălțime mare,
se desprind două holuri secundare centrale, mai înguste și lungi, dar înalte, care deservesc bazinele,
cabinele de baie, sălile de masaj și spațiile anexă, plasate pe ambele părți ale acestora.
Cele două anexe aveau rolul de adăpostire a instalațiilor și echipamentelor de tratare și răcire a apei
termale și distribuirea acesteia spre corpul cu cabinele de baie și tratament. Pereții exteriori sunt plini,
fără ferestre, iar fațadele originale erau realizate din cărămidă aparentă. Pe unele zone fațadele au
fost placate, ulterior, cu plăci ceramice ce imită cărămida aparentă.
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2. DESCRIEREA STRUCTURII ȘI A DEGRADĂRILOR
 2.1. Corpul principal (Băile Neptun)
Clădirea corpului principal (Băile Neptun), delimitat de axele 3-50/A-I, este alcătuită din nouă sectoare,
sector A-sector I, cu regim de înălțime P+E, dimensiunile generale în plan de B x L = 14.10 x 188.00 m,
iar Hp = 4.75/8.60/10.40 m; Hmax.coamă = 12.00 m, este în prezent fără funcțiune și se află într-o stare
avansată de degradare.
Subansamblul structural de șarpantă, realizată din lemn de brad, se descarcă pe sistemul de susținere
în structură portantă, pereți portanți din zidărie de cărămidă presată plină cu mortar de var, plasați în
sistem celular sau fagure.
Planșeele sunt realizate boltite și planare, astfel: la parter, planșee din bolți de zidărie de cărămidă
presată plină cu mortar de var, planșee boltite cilindric, cilindric cu penetrații, boltite realizate din bolți
mănăstirești cu penetrații, bolți a vela, planșee din bolțișoare de zidărie susținute de grinzișoare
metalice, respectiv la etaj ( în zonele cu etaj), sunt planșee din podină de lemn susținute de grinzi de
lemn, care descarcă pe conturul pereților, iar în zona centrală, pe grinzi metalice din profile ”I”; planșeu
planar din beton armat, plasat doar local.
Sistemul de susținere în structură portantă, pereții portanți sunt realizați din zidărie de cărămidă
presată plină cu mortar de var, plasați în sistemul celular sau fagure, iar fundațiile sunt continue,
realizate din zidărie de piatră și din cărămidă presată plină.
Cele nouă sectoare ale clădirii principale, sunt:
Sector A – delimitat de axele 3-4/B-I, cu regim de înălțime de P+E
La parter: planșeu boltit realizat din bolțișoare de zidărie, susținute de 2 cadre metalice, la partea
inferioară, respectiv la partea superioară podină de lemn susținut de grinzi de lemn distanțate, puse
pe reazeme intermediare din stâlpișori din zidărie de cărămidă (asemănător sistemului Hipocaust);
La etaj: planșeu planar acoperiș din grinzi de lemn.
Șarpantă eclectică în 4 ape, realizat din lemn de brad.
Sector B- delimitat de axele 4-12/C-H, cu regim de înălțime de P înalt
Alcătuit dintr-un culoar între axele 4-12/D-G, numit și hol, cu un planșeu boltit realizat din boltă
cilindrică cu penetrații ample despărțite de arce, respectiv șarpantă în 2 ape.
Între axele, 4-12/C-D respectiv 4-12/G-H sunt câte 8 încăperi pe fiecare parte, cu planșee boltite,
realizate din bolți cilindrice, cu descărcarea pe pereți transversali.
Acoperișul terasă, deasupra lateralei din spate, între axele 4-12/G-H, este realizat din beton armat, iar
deasupra lateralei din față, între axele 4-12/C-D, este realizat din șarpantă într-o apă din lemn de brad.
Sector C – delimitat de axele 12-19/B1-H/B2-H, cu regim de înălțime de P+E
În formă de U, se poate împărți în 3 zone: 1 centrală, cu regim de înălțime P și 2 laterale cu regim de
înălțime P+E.
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Zona centrală este alcătuită la parter, dintr-o terasă de acces, urmat de un hol de acces cu planșeu
acoperiș planar din grinzi de lemn, respectiv șarpantă într-o apă; din care se deschid 2 încăperi cu
planșeu din bolțișoare și unul din boltă cilindrică, cu acoperiș terasă din beton armat.
Zona laterală din stânga, delimitat de axele 12-15/B1-H, alcătuit din hol central, cu planșeu din bolți în
cruce și încăperi laterale cu planșee din bolți cilindrice, deasupra parterului. Planșeul acoperiș este
planar din grinzi de lemn deasupra etajului. Șarpanta este realizată în 4 ape.
Zona laterală din dreapta, delimitat de axele 12-15/B2-H, alcătuit din hol central, cu planșeu din bolți
în cruce, 3 încăperi laterale (din spate) cu planșee din bolți cilindrice, 1 încăpere laterală (din față) cu
planșeu boltit, realizat din boltă mănăstirească cu penetrații la parter. Planșeul acoperiș este planar din
grinzi de lemn deasupra etajului. Șarpanta este realizată în 4 ape, cu o supraînălțare în zona coamei
orizontale.
Sector D – delimitat de axele 19-26/C-H/B3-H, cu regim de înălțime de P înalt
Alcătuit dintr-un culoar între axele 19-26/D-G, numit și hol, cu un planșeu boltit realizat din boltă
cilindrică cu penetrații ample despărțite de arce, respectiv șarpantă în 2 ape. Între axele 25-26/D-G
este un acoperiș în 3 ape.
Între axele, 19-26/C, B3-D sunt 5 încăperi, cu planșee boltite, realizate din bolți cilindrice, cu
descărcarea pe pereți transversali, și 1 încăpere cu planșeu boltit realizat din boltă a vela, respectiv
acoperiș într-o apă . Între axele 25-26/B3-D este un acoperiș în 2 ape.
Între axele, 19-26/G-H sunt 7 încăperi, cu planșee boltite, realizate din bolți cilindrice, cu descărcarea
pe pereți transversali, respectiv acoperiș în 2 ape. Între axele 25-26/G-H este un acoperiș în 2 ape.
Sector E – delimitat de axele 26-27/A-H, cu regim de înălțime de P înalt, fiind și zona centrală și
principală al ansamblului.
Intrarea principală este alcătuită dintr-o pasarelă (poartă acces) acoperită, cu planșee boltite realizate
din bolți în cruce, cu descărcare pe stâlpi, respectiv cu un acoperiș în 3 ape, urmat de un hol mare
central, înalt, cu o fântână în mijlocul încăperii, cu planșeu boltit pictat, realizat din boltă mănăstirească
cu penetrații și o supraînălțare în mijloc. Acoperișul este realizat în 4 ape cu o supraînălțare în zona
coamei în formă de casetă.
Sector F – delimitat de axele 27-34/C-H, cu regim de înălțime de P înalt
Este identic cu sectorul D ca și alcătuire, văzut în oglindă.
Sector G – delimitat de axele 34-41/B4-H/B5-H, cu regim de înălțime de P+E
Este identic cu sectorul C ca și alcătuire, văzut în oglindă.
Sector H – delimitat de axele 41-49/C-H, cu regim de înălțime de P înalt
Este identic cu sectorul B ca și alcătuire, văzut în oglindă.
Sector I – delimitat de axele 49-50/B6-H, cu regim de înălțime de P+E
Este identic cu sectorul A ca și alcătuire, văzut în oglindă.
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 2.2. Corpurile Anexă (Stația de pompe și Bazinul de apă)
Anexele sunt realizate cu planșee din beton armat, rezemate parțial pe pereții din zidărie de cărămidă
presată plină, parțial pe grinzi și stâlpi de beton armat monolit plasați în grosimea pereților (lucrări
realizate ulterior, în anii 1967-1968).
Fundațiile sunt din zidărie de piatră și din zidărie de cărămidă.
 2.3. Degradări
Principalele degradări ale ansamblului Băile Herculane, sunt datorate în majoritate din cauza lipsei
izolaţiilor hidrofuge verticale și orizontale, respectiv lipsa amenajărilor exterioare, care să elimine
stagnările de ape pluviale în zona zidăriilor – toate acestea creând condiţii favorabile umezirii zidăriilor
la nivel de fundaţii şi parter, respectiv a antrenării sărurilor din sol, având drept consecinţă exfolieri,
degradări în urma ciclurilor de îngheţ-dezgheţ repetate.
Din cauza degradată al sistemului de evacuare a apelor pluviale, apele pătrund în elementele şi
subansamblurile de structură portantă. Sunt afectate structurile portante (sistemele se susţinere în
structura portantă, fundaţii), respectiv structurile purtate (tencuieli, etc).
Semnificativă este şi insuficienţa de fizica construcţiei cauzată de umiditatea solului. În lipsa unei izolaţii
hidrofuge orizontale (sau dacă a fost prevăzut acestea sunt deja degradate) şi verticale, umiditatea
solului pătrunde prin capilaritate în pereţii parterului. Sunt antrenate şi săruri din sol. Sunt afectate
structurile portante (sistemele se susţinere în structură portantă, fundaţii), respectiv structurile
purtate (tencuieli, pardoseli, tinichigerii).
Îngheţul-dezgheţul repetat se manifestă deopotrivă în urma umidităţii solului şi/sau a umectării
faţadelor de sisteme de evacuare a apelor pluviale necorespunzătoare/degradate.
Șarpantele eclectice prezintă degradări din cauza infiltrațiilor, dar și datorită unor neglijențe și greșeli,
în curs de desfăşurare, de provenienţă de mecanica construcţiei, datând din exploatare.
Învelitorile din tablă sunt degradate, astfel apele meteorice pătrund în șarpante, iar elementele de
lemn prezintă infiltrații abundente, din cauza căreia în unele zone s-au produs chiar și prăbușiri, iar în
rest s-a format putregai brun și fungi.
Totodată sunt întâlnite elemente dislocate, rotite, prin deplasări de corp rigid, în special în zonele de
streașină, zone de colț, dar și apariția atacurilor de insecte xilofage.
Înfiltrațiile de apă au pătruns și la planșeele planare de lemn de la etaj, din cauza căreia, în unele zone
s-au produs chiar și desprinderi de tavane, prăbușiri locale/parțiale. Aceste lucruri s-au produs și din
lipsa întreținerii ansamblului, sau cauzate de alcătuirea eronată a planșeelor din faza inițială, care au
condus la deteriorarea elementelor de lemn, în special pe reazeme.
Sunt întâlnite fisuri la parapetele și buiandrugii golurilor, dar și la bolțile de peste parter și etaj, care
probabil se datorează din cauza tasărilor provocate de condiții necorespunzătoare de fundare și
depășesc valorile limită, respectiv de rotirea structurilor portante de susținere. Rotirile provoacă
îndepărtarea reazemelor bolţilor, conducând la apariţia fisurilor la cheia arcului, respectiv la sferturi.
Infiltrațiile de apă sunt des întâlnite și la planșeele boltite, apa stagnează la extradosul acestora,
favorizând degradarea elementelor și apariția sărurilor.
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Foto nr. 1: Bolți în cruce despărțite de arce – multiple fisuri
în cheia arcelor

Foto nr. 2: Boltă a vela – multiple fisuri

Foto nr. 3: Boltă mănăstirească cu penetrații– multiple
fisuri

Foto nr. 4: Boltă mănăstirească cu penetrații– multiple
fisuri

Foto nr. 5: Boltă realizată din bolțișoare, plin de apă

Foto nr. 6: Boltă realizată din bolțișoare-pete de apă
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Foto nr. 7: Boltă cilindrică – tencuială degradată

Foto nr. 8: Boltă realizată din bolțișoare-umectată

Foto nr. 9: Planșeu planar din grinzi de lemn-infiltrații
majore de apă, conducând la desprinderea tavanului

Foto nr. 10: Bolți în cruce despărțite de arce – tencuială
degradată

Foto nr. 11: Boltă cilindrică cu penetrații ample – tencuială
degradată

Foto nr. 12: Bolți în cruce despărțite de arce – tencuială
degradată, respectiv ornamentele brâurilor cu infiltrații
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Foto nr. 13: Fisură și cărămizi desprinse de la pilastru

Foto nr. 14: Planșeu planar din grinzi de lemn cu
infiltrații de apă și degradări

Foto nr. 15: Boltă mănăstirească cu penetrații

Foto nr. 16: Boltă în cruce văzută de pe terasă

Foto nr. 17: Acoperiș într-o apă

Foto nr. 18: Șarpantă în 4 ape cu infiltrații de apă,
degradări biologice
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Foto nr. 19: Șarpantă în 4 ape cu degradări biologice

Foto nr. 20 Grinzișoare dislocate și atacuri biologice

Foto nr. 21: Extrados boltă umectat de apă, zidărie ți
tencuială degradată, exfolieri, sărurio

Foto nr. 22: Sistemul Hipocaust și degradări din cauza
infiltrațiilor de apă

Foto nr. 23: Sistemul Hipocaust și degradări din cauza
infiltrațiilor de apă, moloz peste grinzile de lemn

Foto nr. 24: Apă ce stagnează pe pardoseală favorizând
degradări ale pereților
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Foto nr. 25: Scară interioară – tencuieli degradate

Foto nr. 26: Vedere exterioară fațadă cu infiltrații de apă
și vegetație la nivelul cornișei

Foto nr. 27: Colț cu desprinderi de elemente, placajul de
klinker desprins, vegetație la cornișă și infiltrații

Foto nr. 28: Perete prăbușit din zona sectorului A,
șarpantă cu desprinderi și dislocări de elemente

Foto nr. 29: Colț cu desprinderi de elemente, placajul de
klinker desprins, vegetație la cornișă și infiltrații

Foto nr. 30: Vedere exterioară fațadă cu infiltrații de apă
și vegetație la nivelul cornișei
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Foto nr. 31: Vedere asupra culoarului cu desprinderi de
cărămidă și vegetație la colțuri din cauza lipsei de
întreținere

Foto nr. 32: Terasă cu planșeu de beton armat, cu
degradări biologice, perete sector I cu elemente
desprinse

Foto nr. 33: Perete degradat din zidărie de cărămidă și
piatră

Foto nr. 34: Perete degradat din zidărie de cărămidă și
piatră

Foto nr. 35: Intrarea principală cu tencuială degradată și
umed la colțuri și soclu

Foto nr. 36: Boltă în cruce deasupra intrării principale cu
infiltrații majore de apă
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Foto nr. 37: Ancadrament de fereastră de la etaj, cu
degradări majore și vegetație

Foto nr. 38: Perete din sectorul I cu lacune în zidăria de
cărămidă și plin de vegetație

Foto nr. 39: Degradări din cauza lipsei/degradării
jgheaburilor și burlanelor

Foto nr. 40: Sector C cu terasa de acces-degradări
majore cauzate infiltrațiilor de apă, placaje la ferestre și
uși

Foto nr. 41: Vedere asupra accesului principal

Foto nr. 42: Vedere generală asupra clădirii
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3. CONCLUZII
Atât vizualizarea la fața locului, cât și analizarea materialului primit de la Asociația LOCUS, relevă
situația de degradare avansată în care se află imobilul.
Cele prezentate în capitolele anterioare, sunt în mai bună măsură o prezentare a subansamblurilor
structurale, completate de identificarea problemelor structurale (tipuri de degradări).
Degradările structurale care ar necesita intervenții inițiale masive, deoarece pun în pericol de
colaps/prăbușire imobilul, se pot clasifica (funcție de subansamblurile structurale) în doua categorii:
 degradări ale pereților etajului
 degradări ale șarpantei
Acestea sunt cauzate de degradarea învelitorii și a sistemului de eliminare a apelor pluviale.
Degradările structurale care, pentru moment, nu pun în pericol de colaps imobilul sunt:
 ale bolților, în special a celor mănăstirești
 ale pereților parter
 ale arcelor buiandrug
 ale soclului
DEGRADĂRILE MENȚIONATE AU CA ȘI CAUZĂ COMUNĂ LIPSA CONDAMNABILĂ DE ÎNGRIJIRE, CARE
A PERMIS/PRODUS DEGRADĂRI ÎN LANȚ !!
Lucrările care s-au făcut, în regim de primă urgență:
 Schimbarea învelitorii, respectiv a șarpantei acesteia, în zonele C (interax 15-16), F (interax 37-38),
și I (în extremitatea axului 50) au fost benefice; DAR acestea au fost posibile deoarece zonele
respective au doar nivel parter, rezemarea șarpantei fiind făcută pe pereți care NU au fost afectați
colapsant de infiltrațiile de apă. Dar se poate vedea că la nivel superior totul în jur se macerează, se
prăbușește.

Foto nr. 43: Înlocuirea șarpantei și învelitorii

Foto nr. 44: Învelitoare înlocuită; zidărie desprinsă în
vecinătate
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 Consolidarea șarpantei în zona C, interax 12-15, s-a realizat peste etaj; dar prelungirea acestei
situații de sprijinire provizorie (chiar dacă a fost bine concepută și executată) în contextul continuei
umeziri a pereților de reazem (fapt care poate duce la pierderea integrității acestora) poate conduce
la o situație și mai gravă, și anume la pierderea stabilității reazemelor șarpantei, ceea ce, implicit
poate să provoace colapsul/prăbușirea pereților structurali. Sprijinirea șarpantei pe o structură
spațială provizorie în interaxul 12-14, chiar dacă pentru momentul execuției a fost o intervenție
ajutătoare, poate deveni, prin prelungirea ei, dăunătoare pentru planșeul peste parter. În aceeași
zonă, cedarea celor două sprijiniri ale șarpantei, poate provoca, ca urmare a cedării acestora
(posibilă datorită precarității zonei de reazem, etc) prăbușirea întregii șarpante, care ar atrage după
sine, distrugerea pereților, chiar și a planșeului peste parter.

Foto nr. 45: Șarpantă proptită pe structură provizorie
rezemată pe planșeul peste parter, respectiv sprijinire
șarpantă pe elemente tip șpraiț din lemn (vedere dinspre
zona B)

Foto nr. 46: Aceeași zonă, vedere dinspre zona D

Foto nr. 47: Zona anterioară, detalii sprijinire interioară

Foto nr. 48: Aceeași zonă, detaliu rezemare pop spre
perete ax 12 (se vede umiditatea extrem de ridicată,
urme de cărămidă supra umezită)
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Foto nr. 49: Aceeași zona, detalii rezemare sprijiniri (rezemate în exterior pe versant)

Prăbușirea cu puțin timp în urmă a peretelui ax 4 (simetricul celui ax 12) demonstrează precaritatea
structurală: zidăria este supra umezită, mortarul macerat, capetele elementelor de lemn rezemate pe
zidărie, respectiv toate cosoroabele prezintă putregai (atacuri biologic provocat de umiditate a dus în
bună măsură la diminuarea drastică a caracteristicilor fizico-mecanice) .
 Este lăudabilă încercarea disperată de a stopa degradările, dar dimensiunea și extinderea
degradărilor fac ca aceste minime intervenții să nu rezolve problemele, ba mai rău, să dea impresia
autorităților că situația este "sub control", ceea ce este extrem de dăunător, chiar distructiv.
În fotografiile de mai jos se văd asemenea exemple; colapsul/prăbușirea sprijinirilor puse este în
multe cazuri inevitabilă.
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Foto nr. 50: Prăbușire perete ax 4

Foto nr. 51: Aceeași zonă, rezemare șarpantă pe perete
ax 4 (în stânga fotografiei se vede peretele interior
transversal din zona A); capetele grinzișoarelor sunt
putrede din cauza supraumezirii care a dus și la
prăbușirea peretelui.

Foto nr. 52: Rezemare interioară a șarpantei; talpa
sprijinirii reazemă punctual pe planșeul peste parter

Foto nr. 53, 54: Rezemare locală zidăriei (bine
intenționată, bine realizată, DAR putrezirea lemnului
coroborată cu macerarea mortarului va duce la
prăbușirea zonei superioare a zidăriei, care antrenează o
parte consistentă a peretelui pe o lungime mult mai
mare, prăbușire care antrenează și șarpanta)

Măsurile care ar trebui luate
Cu toată buna intenție de a se începe o serie de lucrări de primă urgență (în zonele în stare de precolaps), concluzia este că degradarea masivă a zidăriei etajului, în zonele cu supra-umezire face
imposibilă, în prezent, continuarea lucrărilor făcute în etapa precedentă.
Starea actuală a zonelor aflate în pre-colaps este caracterizată de:
- distrugerea masivă (datorată infiltrațiilor pluviale) a pereților etajului (dacă nu în totalitate, cel puțin
zona lor superioară; starea lor face imposibilă realizarea unor rezemări punctuale pe aceștia;
- putrezirea lemnului (aflat în contact cu zidăria); ar fi necesară înlocuirea lemnului degradat, dar asta
nu se poate întâmpla atât timp cât lemnul ar fi pozat pe zidărie distrusa
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Prin urmare ÎN ACELAȘI TIMP ar trebui realizate două lucrări majore:
 lucrări de intervenții ample la șarpantă (desfacere/refacere a multor elemente structurale)
 lucrări de consolidare masivă ale pereților structurali (desfacere și refacere)
În cazul intervențiilor la șarpantă, ar trebui scoaterea din lucru a unor elemente structurale, ceea ce
presupune sprijinirea ei provizorie; această sprijinire s-ar putea face fie pe planșeul peste parter, fie
pe structuri exterioare de deschideri mari. În ambele situații structurile suplimentare și provizorii ar
fi complexe și de mari dimensiuni, prin urmare laborioase și costisitoare.
În cazul intervențiilor la pereți, de asemenea ar trebui descărcați de sarcini, deci s-ar ajunge la situația
anterioară.
Prin urmare CONCLUZIA noastră este că ar trebui făcut un plan de LUCRĂRI AMPLE, nu intervenții
locale, care să agite opinia publică și să liniștească spaimele proprietarului.
Se poate face, ba chiar este necesară, o etapizare:
 un prim proiect de consolidare structurală a pereților și acoperișului (șarpantă și învelitoare,
respectiv planșeu peste etaj), bună parte ar putea fi realizat în paralel cu execuția lucrărilor; în
această etapă ar fi necesară și intervenția în zona de amonte (degajarea vegetației, stabilizarea
versantului, degajarea conductei de colectare ape, etc);
 extinderea proiectului de consolidare și pentru celelalte elemente structurale: planșee, bolți și arce
peste parter, respectiv pereți parter și alte elemente structurale nemenționate
Aceste proiecte nu vor avea ca subiect restaurarea componentelor artistice, respectiv
refuncționalizarea, DAR vor avea în vedere ca intervențiile să nu le afecteze pe primele, respectiv
blocheze/distorsioneze viitorul proiect de refuncționalizare.

ÎNTOCMIT
dr. ing. Imola KIRIZSÁN
ing. Georgiana TIRT
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