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DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI MONUMENT ISTORIC BĂILE NEPTUN

Conform Expertizei Tehnice Preliminare, parte a proiectului dezvoltat de către
Asociația Locus împreună cu SC Paths Rout SRL -  INTERVENŢII ÎN REGIM DE
URGENŢĂ PENTRU PUNEREA ÎN SIGURANŢĂ ŞI ÎNDEPĂRTAREA SITUAŢIEI ACTUALE
DE „PERICOL PUBLIC”  LA CLĂDIREA “BĂILE NEPTUN” DIN ORAŞUL BĂILE
HERCULANE,  JUD. CARAŞ-SEVERIN (LMI: CS-II-m-A-11015)

− ansamblul format din cele trei construcţii balneare este situat 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 şi
versantul abrupt împădurit din apropiere, pe o lungime totală de cca.
267,00 m. Dimensiunile generale ale construcţiilor existente sunt, la cele
două corpuri anexă, cca. 8,00x35,00 m şi respectiv cca. 14,10x188,00 m la
corpul principal central, iar distanţele dintre anexe şi corpul principal sunt
de cca. 2,00 m şi respectiv cca. 7,00 m. Regimul de înălţime este PARTER la
cele două anexe (BAZIN DE APĂ NEPTUN şi STAŢIE DE POMPE NEPTUN) şi
respectiv PARTER + ETAJ parţial, la corpul central (BĂILE NEPTUN).

− construcţiile existente sunt de tip balnear, corpul principal adăpostind
cabinele de tratament cu apă termală sulfuroasă şi apă termală salină, iar
cele două anexe asigurau tratarea apei şi respectiv distribuirea acesteia în
corpul central. În prezent nu mai sunt îndeplinite condiţiile minime
necesare pentru funcţionarea ca bază de tratament, finisajele şi instalaţiile
aferente fiind distruse în totalitate;

− clădirea Băile Neptun a fost realizată în anii 1883-1886, în stil arhitectural
eclectic, cu faţade tratate cu cărămidă aparentă. Clădirea prezintă un
volum paralelipipedic cu baza dreptunghiulară şi cu regim de înălţime
PARTER, din acesta detaşându-se şapte volume mai înalte, cu etaj,
independente, dispuse simetric faţă de axul transversal de simetrie din
mijlocul holului central, care este plasat în axul longitudinal al pasarelei
pietonale de peste râul Cerna. Faţadele sunt relativ încărcate cu
ornamente, mai ales la ferestre şi la accese. Acoperişurile 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 şi bogat
ornamentate. La accesul principal este realizat un portic din coloane, pe
sub care se face şi circulaţia pietonală şi auto de pe strada Izvorului.

3 / 27



ASOCIAȚIA LOCUS
CIF: 38615380
asociatialocus@gmail.com
B-dul Take Ionescu, nr. 50-52, ISHO Office, Clădirea A, parter, cam. P3
Mun. Timișoara, jud. Timiș
RO17BTRLRONCRT0421032701 - Banca Transilvania
___________________________________________________________________________________________

− din punct de vedere funcţional, din zona centrală, cu holul principal de
acces, care are înălţime mare, se desprind două coridoare secundare
centrale, mai înguste şi lungi dar înalte, care deservesc bazinele, cabinele
de baie, sălile de masaj şi spaţiile anexă, plasate pe ambele părţi ale
acestora;

− cele două anexe aveau rolul de adăpostire a instalaţiilor şi echipamentelor
de tratare şi răcire a apei termale şi distribuirea acesteia spre corpul cu
cabinele de baie şi tratament. Pereţii exteriori sunt plini, fără ferestre, iar
faţadele originale erau realizate din cărămidă aparentă. Pe unele zone,
faţadele au fost placate, ulterior, cu plăci ceramice care imită cărămida
aparentă;

− structurile de rezistenţă ale clădirilor existente sunt realizate din
următoarele elemente principale:

a. Corpul principal (Băile Neptun):
- şarpantă din lemn de brad la acoperiş (astereală, şipci, căpriori,

pane, popi, contrafişe, etc.);
- bolţi din zidărie de cărămidă presată plină cu mortar de var;
- planşee din bolţişoare de zidărie susţinute de grinzişoare

metalice rezemate pe pereţii longitudinali;
- panşee peste etaj (în zonele cu etaj), din podină de lemn

susţinută de grinzi de lemn care descarcă, pe contur, pe pereţi, şi
respectiv, în zona centrală, pe grinzi metalice din profile „I”;

- planşeu de beton armat, plasat doar local, în capătul din stânga;
- pereţi structurali interiori şi exteriori din zidărie de cărămidă

presată plină cu mortar de var, plasaţi în sistem celular sau
fagure;

- fundaţii continue plasate sub pereţi, realizate din zidărie de piatră
şi din cărămidă presată plină;

b. Anexe (Staţia de pompe şi Bazinul de apă):
-    planşee din beton armat, rezemate parţial pe pereţii din zidărie

de cărămidă presată plină, parţial pe grinzi şi stâlpi din beton
armat monolit plasaţi în grosimea pereţilor (lucrări realizate
ulterior, în anii 1967-1968);

- fundaţii din zidărie de piatră şi din zidărie de cărămidă;

− învelitoarea este alcătuită din tablă fălţuită, susţinută de astereală sau şipci
de lemn. La partea superioară a acoperişurilor mai înalte, există
ornamentaţii bogate, realizate din tablă. La baza acoperişurilor există
ornamentații bogate realizate din mortar şi respectiv numeroase statuete.

4 / 27



ASOCIAȚIA LOCUS
CIF: 38615380
asociatialocus@gmail.com
B-dul Take Ionescu, nr. 50-52, ISHO Office, Clădirea A, parter, cam. P3
Mun. Timișoara, jud. Timiș
RO17BTRLRONCRT0421032701 - Banca Transilvania
___________________________________________________________________________________________

− finisajele interioare sunt degradate aproape în totalitate, păstrându-se
doar tencuielile (şi acestea destul de degradate) şi pardoselile care, pe
unele zone sunt destul de bine păstrate. Excepţie fac finisajele şi
elementele de ornament din holul central, acestea fiind destul de bine
păstrate, inclusiv fântâna din maiolică şi candelabrul;

− tâmplăriile ferestrelor sunt realizate din PVC, acestea fiind înlocuite, în
ultimii ani;

− tâmplăriile uşilor sunt degradate puternic, acolo unde se mai păstrează,
dar cele mai multe lipsesc, inclusiv cele de la intrările în clădire, la acestea
existând uşi improvizate din tablă şi grilaje metalice;

− scurgerea apelor pluviale de pe acoperiş se face parţial prin jgheaburi şi
burlane, dar şi direct, pe teren, în apropierea fundaţiilor, fără elemente de
colectare şi evacuare şi îndepărtare de fundaţii;

− instalaţiile interioare şi obiectele specifice de tratament, cele sanitare şi de
iluminat lipsesc aproape în totalitate şi de asemenea, branşamentele la
reţelele exterioare par a fi nefuncţionale;

− trotuarul şi partea carosabilă aferente străzii, sunt în stare destul de bună,
dar cu unele denivelări locale, care pot produce, din traficul auto greu,
unele trepidaţii ale terenului, care pot avea efecte defavorabile asupra
pereţilor şi bolţilor de zidărie şi mai ales asupra elementelor de
ornamentare ale faţadelor şi acoperişurilor. De asemenea, trotuarul nu este
suficient de etanş şi se pot produce infiltraţii la baza fundaţiilor, ale apelor
rezultate din precipitaţii şi din topirea zăpezii;

− terenul de pe amplasament este relativ plan, orizontal şi stabil, cu uşoară
pantă în lungul străzii, dar fără fenomene de instabilitate generală. În
schimb, pe partea amonte, dinspre abruptul învecinat, se manifestă unele
mici fenomene de spălări de suprafaţă şi curgeri apă, sol şi grohotiş de
pantă care se opresc şi se acumulează chiar în soclul şi peretele
construcţiei. De asemenea, vegetaţia arboricolă existentă are efecte
defavorabile prin umbrire excesivă şi menţinerea umidităţii soclului şi a
pereţilor de pe această parte.

Intervenţii şi modificări cunoscute, ulterioare edificării

Conform unor studii istorice sumare, avute la dispoziţie în această etapă,
asupra construcţiilor existente s-au făcut unele intervenţii şi modificări, astfel:

- există date din care rezultă că iniţial Băile Neptun au purtat denumirea de
Băile Imperiale Austriece, urmând ca ulterior să poarte denumirea de Baia Regina
Maria;
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- o primă etapă majoră de reparaţii capitale are loc după anul 1919, când se
reorganizează, din punct de vedere administrativ, sistemul balnear din Băile
Herculane, cu unele intervenţii şi reparaţii la stabilimentele balneare existente;

- o altă intervenţie cunoscută este cea de după cel de-al doilea război mondial,
când se face extinderea staţiunii cu zona hotelieră din partea sudică şi respectiv se
fac noi reparaţii la dotările balneare existente;

- în anul 1967 şi ulterior acestuia, s-au făcut reparaţii mai ample,
intervenindu-se inclusiv cu elemente de beton armat la structurile originale
existente. Astfel, în capătul din stânga al Băilor Neptun se înlocuieşte o porţiune din
planşeul existent, cu placă din beton armat. De asemenea, la cele două anexe, s-au
făcut reparaţii şi consolidări cu planşee şi stâlpi de beton armat;

- în ultimii ani s-au făcut unele reparaţii la învelitoarea din tablă, dar relativ
improvizat şi cu rezultate slabe, învelitoarea prezentând degradări accentuate sau
chiar lipsind, pe unele porţiuni;

- de asemenea, la ferestre, s-au înlocuit, în mod eronat, tâmplăriile originale
din lemn, cu tâmplării moderne din PVC. Uşile interioare originale lipsesc aproape în
totalitate, iar uşile originale de acces fie lipsesc, fie sunt înlocuite cu uşi şi grilaje
metalice improvizate;

- instalaţiile interioare sanitare şi de încălzire au fost complet dezafectate, atât
cele din grupurile sanitare cât şi cele specifice tratamentului balnear din sălile de
masaj, din bazine şi din cabinele de baie. De asemenea, instalaţiile electrice şi
corpurile de iluminat sunt complet dezafectate, cu excepţia câtorva din holul
principal de acces, care se păstrează în stare destul de bună;

- datorită lipsei ferestrelor şi nefuncţionării sau chiar lipsei instalaţiilor de
încălzire, finisajele interioare s-au degradat aproape în totalitate;

- clădirile, nefiind protejate, prin supraveghere şi pază, sau prin asigurarea
acceselor, au fost expuse vandalizării, în prezent existând persoane care şi-au găsit
adăpost aici, mai ales la etaj.

Starea tehnică şi nivelul de degradare al elementelor structurale la construcţiile
existente, se poate  arăta prin următoarele:

− slăbirea rezistenţei şi a etanşeităţii la învelitoarea de tablă, pe unele
porţiuni, destul de mari, aceasta lipsind complet;

− degradări prin putrezire la şipci şi astereală, cu extindere pe mari porţiuni,
acolo unde sunt degradări mari ale învelitorii;

− degradări prin putrezire, deformare excesivă, fisuri longitudinale, etc. la unii
căpriori, grinzi, pane şi la popi;

− avarii locale cu porţiuni de şarpantă prăbuşită, mai ales în zonele cu
învelitoare degradată;

− fisuri locale, zidărie cu aspect friabil la planşeele din bolţi de zidărie;
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− avarii grave, dar locale, la bolţile de zidărie, existând chiar porţiuni prăbuşite
datorită impactului cu porţiuni de cornişă din piatră, căzute de la partea
superioară a etajului;

− avarii grave la planşeele de lemn, datorită expunerii la infiltraţiile de apă
prin acoperiş, existând porţiuni deja prăbuşite;

− coroziuni mari şi deformaţii accentuate la grinzile metalice ce susţin
grinzile planşeelor de lemn, mai ales acolo unde s-a degradat protecţia din
mortar;

− coroziuni şi deformări la grinzişoarele ce susţin bolţişoarele de zidărie de la
planşeele de peste parter;

− degradări la elementele de beton armat introduse ulterior, prin exfolieri,
carbonatări, fisuri, armături corodate, etc.;

− deformaţii şi deplasări, înclinări şi deformări şi local chiar prăbuşiri la unii
pereţi din zidărie, mai ales la etaj, în zonele cu învelitoare puternic
degradată;

− fisuri locale şi zidărie cu aspect friabil, slăbirea mortarului, la unii pereţi, mai
ales în zonele grupurilor sanitare şi în zonele de contact cu apele termale
sulfuroase sau saline;

− fisuri locale, zidărie cu aspect friabil, la elevaţiile din zidărie de cărămidă sau
piatră;

− trotuare perimetrale deformate, tasate, fisurate şi crăpate, neetanşe;
− nu există rigole funcţionale de colectare şi evacuare rapidă a apei din

precipitaţii provenită de pe versantul adiacent, aceasta putând stagna mai
mult timp, cu risc de infiltrare la fundaţii şi afectarea acestora şi a terenului
de fundare;

− în această etapă nu s-au analizat în detaliu aspectele privind esenţele de
lemn utilizate la acoperiş şi la planşee şi nici cele privind atacul fungic sau
al unor insecte asupra acestora. De asemenea, nu s-a analizat, în detaliu,
efectul apelor termale sulfuroase sau saline asupra cărămizilor şi
mortarelor existente.

Starea tehnică şi nivelul de degradare a instalaţiilor, a închiderilor şi a finisajelor,
la construcţiile existente, se poate  arăta prin următoarele:

− degradări prin coroziuni, slăbirea etanşeităţii la învelitoarea de tablă, pe
unele porţiuni, destul de mari, aceasta lipsind complet;

− pe unele porţiuni lipsesc jgheaburi şi burlane iar cele existente sunt
degradate, deformate şi neetanşe. Descărcarea acestora se face direct pe
teren, lângă clădiri, fără colectare şi dirijare spre canalizarea stradală;

− finisaje interioare (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, etc.) sunt degradate în cea
mai mare parte;
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− unele pardoseli relativ vechi, posibil chiar originale, se mai păstrează, dar, în
cea mai mare parte acestea sunt degradate;

− balustrăzile scărilor sunt deformate local, prezintă coroziuni, lipsind
complet protecţiile anticorosive;

− tâmplăriile originale ale ferestrelor au fost înlocuite cu tâmlării din
materiale moderne (PVC);

− tâmplăriile uşilor interioare lipsesc în cea mai mare parte;
− uşile exterioare originale au fost înlocuite cu materiale şi în soluţii

improvizate (uşi şi grilaje metalice);
− elementele decorative ale faţadelor sunt afectate în mare parte (fisuri,

desprinderi, etc.) iar prinderile ornamentelor de ipsos sau a celor metalice
sunt parţial slăbite, existând riscul căderii acestora, punând în pericol
circulaţia pietonală şi auto de pe strada adiacentă. În holul central se mai
păstrează elemente ornamentale mai valoroase, poate chiar originale, dar
care sunt expuse factorilor climatici datorită lipsei ferestrelor şi uşilor;

− pe faţade şi pe acoperişuri există vegetaţie destul de mare care afectează
atât finisajele cât şi învelitorile şi chiar şarpantele şi pereţii structurali;

− instalaţiile interioare sunt aproape complet dezafectate iar mobilierul şi
obiectele specifice de tratament lipsesc în totalitate ;

− nu există împrejmuiri de protecţie, panouri de semnalizare şi deviere sau
îndepărtare a circulaţiei pietonale de clădirile existente, cu scopul evitării
producerii de accidente datorate căderii unor elemente de pe faţade sau
acoperiş.

Cauzele degradărilor constatate sunt, mai ales, lipsa lucrărilor de întreţinere a
acoperişului şi respectiv a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale, atât la
elementele structurale cât şi la cele nestructurale şi mai ales la cele de închidere
şi la faţade.

Conform precizărilor din normativul M.P. 025 – 04, afectarea integrităţii fizice a
construcţiilor este caracterizată prin „degradări” şi „avarii”.

Construcţiile existente se pot încadra în construcţii cu degradări extinse pe
suprafeţe mari şi respectiv cu avarii locale, rezultând încadrarea acestora în
gradul 3 de afectare – construcţii afectate.

Ca urmare a degradărilor mai accentuate la învelitoare şi la faţade, respectiv a
avariilor destul de grave la unele elemente structurale de la acoperiş şi respectiv la
planşee şi la unii pereţi, se face precizarea că se pot produce desprinderea şi
căderea unor ornamente şi statuete sau a unor porţiuni de învelitoare şi chiar a
unor elemente structurale de la şarpantă, planşee, bolţi şi pereţi, toate acestea
reprezentând un real pericol public şi care pot afecta grav circulaţia pietonală de
pe trotuarul perimetral existent şi respectiv circulaţia auto de pe strada adiacentă.
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RELEVEU BĂILE NEPTUN ȘI ÎMPĂRȚIREA PE SECTOARE DE LUCRU A CLĂDIRII
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RELEVEU FOTOGRAFIC DEGRADĂRI SECTOR A
- Zidărie, Șarpantă, Învelitoare

IANUARIE 2022
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RELEVEU FOTOGRAFIC DEGRADĂRI SECTOR C
- Zidărie, Șarpantă, Învelitoare

Cel mai degradat punct de la nivelul șarpantei și al învelitorii este șarpanta turnului
din sectorul C, șarpantă sprijinită momentan într-o structură provizorie de lemn.
Datorită complexității lucrării, dar și a lipsei fondurilor raportat la toate punctele cu
un stadiu avansat de degradare, Asociația Locus nu a putut face intervenții cu impact
asupra stabilității și integrității structurii.

Situație actuală
- Februarie 2019 - două ziduri structurale de sprijin ale șarpantei s-au prăbușit
- Noiembrie 2019 - lucrări de punere în siguranță

De-a lungul celor doi ani în care a fost urmărit acest punct critic al clădirii
monument istoric s-a putut constata deplasarea șarpantei către versantul
muntos, de aceea propunerea noastră este desfacerea acesteia, depozitarea
acesteia și refacerea acoperișului sub o formă provizorie.
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RELEVEU FOTOGRAFIC DEGRADĂRI SECTOR I
- Zidărie, Șarpantă, Învelitoare
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