
 

                          

 

 

 

„Conservarea si revitalizarea Conacului Benedek din Municipiul 

Gheorgheni” 

– Lucrări în desfăşurare –

În data de 16 septembrie a avut loc 

predarea de amplasament în scopul 

începerii lucrărilor efective de restaurare la 

Conacul Benedek, monument de cat. B. 

din municipiul Gheorgheni. De atunci, 

executantul S. C. Hurom Buda S. R. L. a 

început lucrările de reabilitare. Conform 

expertizei, structura clădirii, cu elementele 

sale componente – fundaţii, pereţi, planşeu 

şi şarpantă –, deşi are o vechime de 

aproape două secole, s-a comportat destul 

de bine în decursul timpului.  

Prin proiectul de conservare  şi revitalizare 

sunt propuse lucrări de intervenţie care să 

asigure soluţionarea problemelor şi 

condiţii de funcţionare la nivel 

contemporan, necesare funcţiunii. 

Lucrările din proiect nu influenţează 

negativ structura existentă a construcţiei, 

din moment ce se va interveni  doar strictul 

necesar pentru repararea sau înlocuirea 

zonelor şi elementelor degradate, unde este 

cazul.  

Clădirea are o volumetrie simplă, unitară, 

dar un limbaj dublu – o faţadă 

„orăşenească”, cea principală, spre oraş şi 

o faţadă „rurală”, spre curte. În lungul 

faţadei sudice se întinde o prispă, legând 

spaţiile interioare cu grădina. Spre sud şi 

spre cele două limite (est şi vest) sunt 

amenajate camere spaţioase, în care se 

desfăşoară activităţile Casei Creaţiei 

Populare. 



 

                          

 

Suprafaţa construită a monumentului este 

de  175,12 mp. La momentul de faţă, 

lucrările de reabilitare sunt în plină 

desfăşurare.  În ultimele săptămâni s-a 

concentrat asupra a cinci problematici. 

Structura originală a prispei a fost înlocuită 

cu o copie improvizată, iar materialul 

lemnos este în contact direct cu solul 

vegetal, ridicat pentru amenajarea unei 

grădini de flori. Pentru soluţionarea acestei 

probleme s-au demontat mulţi dintre 

elementele prispei, urmând ca toată 

structura să fie reconstruită din elemente 

de lemn, răşinoase, impregnate.  

Tencuiala timpanului estic, executată pe 

şipci despicate din scândură, a fost întărită 

prin metode mecanice şi chimice. 

Tencuiala şi ornamentele vor fi restaurate 

in situ, fără a le demonta. 

Pe faţada estică există şi o uşă spre stradă 

(într-o perioadă spaţiul fiind folosit ca 

magazin), însă urmărind etapele 

construcţiei se poate citi faptul, că a fost o 

intervenţie ulterioară, probabil de la 

începutul secolului XX - aceasta va fi 

desfiinţată. 

Podul a fost curăţit de izolaţia veche, tip 

argiloasă – aprox. 18 de tone –, puternic 

degradată, urmând ca elementele atacate 

biologic să fie înlocuite cu piese de lemn, 

sănătoase.  

În interiorul clădirii accentul s-a pus pe 

îndepărtarea elementelor care nu făceau 

parte din construcţia istorică. S-au desfăcut 

grinzile planşeului vestic, închis ulterior, la 

fel şi pardoseala improvizată. În partea 

vestică s-a eliminat un perete despărţitor, 

realizat ulterior şi un coş de fum. 



 

                          

 

La subsol, arcele de susţinere a bolţilor din 

cărămidă sunt puternic deteriorate, iar o 

parte din cărămizile pereţilor sunt puternic 

afectate de umezeală. Golurile de aerisire 

ale subsolului au fost închise din cauza 

ridicării cotei terenului amenajat. 

La momentul de faţă se execută lucrări la 

nivelul pivniţei – se repară  arcele de 

cărămidă, elementele afectate de umezeală 

fiind înlocuite.  

Se ţine cont de dimensiunile 

iniţiale şi materialele adecvate, important 

fiind şi legătura cu zidăria veche. Apele 

adunate în subsol sunt evacuate cu ajutorul 

unei pompe. 

Conform planurilor, tot anul acesta se vor 

începe şi lucrările care vizează reabilitarea 

acoperişului. Aici este necesară 

demontarea consolidărilor improvizate din 

anii ’90, la fel şi învelitoarea din şiţă 

deteriorată. Structura şarpantei necesită 

soluţii adecvate de consolidare, utilizând 

lemn sănătos, iar apoi, se va reface 

învelitoarea din şiţă în mod tradiţional, 

păstrând forma şi dimensiunile 

acoperişului.  

│www.eeagrants.org│www.fonduri-

patrimoniu.ro│www.gheorgheni.ro│ 

www.conacbenedek.ro 
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