
Municipiul Gheorgheni, în calitate de be-
neficiar și promotor de proiect în parteneri-
at cu Fundația Ethnographia Gyergyóiensis 
implementează Proiectului „Conservarea si 
revitalizarea Conacului Benedek din Muni-
cipiul Gheorgheni”, cod proiect PA16/RO12-
SGS-115. 

Proiectul este finanțat prin Programul PA16/
RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimo-
niului cultural și natural” – Schema de gran-
turi mici al Mecanismului Financiar SEE 2009-
2014, Operatorul de Program fiind Ministerul 
Culturii – Unitatea de Management a Proiec-
tului. 

Proiectul vizează conservarea și revitalizarea 
Conacului Benedek prin lucrări de restaurare 
și reabilitare ale clădirii. 

Valoarea totală a proiectului: 362.283,00 Ron
Valoarea finanțării nerambursabile acor-

date: 362.283,00 Ron (100%), din care: 
•	 307.940,55 Ron valoarea eligibilă neram-

bursabilă din Grant SEE (85%)
•	 54.342,45 Ron valoarea eligibilă neram-

bursabilă din cofinanțare națională (15%)
Durata proiectului: 14 luni 

Necesitatea și 
oportuniatatea proiectului: 

Prin lucrări se dorește restaurarea și reabili-
tarea clădirii, rezolvând problemele structurale 
iminente, eliminând intervenţiile improvizate, re-
parând deteriorările apărute în timp, prelungind 
durata de viaţă a monumentului, asigurând un 
cadru material consolidat activităţilor desfășura-
te în clădire.

Clădirea studiată necesită lucrările propuse de 
conservare, restaurare și reabilitare pentru stopa-
rea și remedierea stării de degradare, pentru re-
stabilirea aspectului exterior al clădirii (renovarea 
faţadelor, recondiţionarea tâmplăriilor exterioa-
re) și pentru asigurarea cadrului material activită-
ţilor fundaţiei Ethnographia Gyergyoiensis.

Prin lângă faptul că prin proiect se păstrează 
și se evidenţiază un obiect al patrimoniului con-
struit local, se creează cadrul optim desfășurării 
activităţilor Casei Creaţiei Populare, acestea in-
fluenţând în mod pozitiv viaţa culturală, socială 
și economică. Construcţia revitalizată poate să 
contribuie la creșterea capacităţii profesionale lo-
cale, la dezvoltarea socială – prin posibilitatea de 
realizare de noi activităţi de educaţie etnografică, 
activităţi de cercetare și studii, cooperare cu in-
stituţii de educaţie, promovarea identităţii locale 
– poate avea un impact implicit asupra turismului 
microregional, pe termen scurt și mediu.

În afara inscripţiei anului 1840 pe timpanul ca-
sei nu avem alte date concrete privind datarea 
construcţiei, în acest fel acceptăm ipoteza con-
struirii în acea perioadă.

Funcţiunea originală a clădirii – după formă, or-
ganizare spaţială și denumirea păstrată prin tra-
diţie - este de conac, casă de locuit, reședinţă a 
unui nobil.

   „Conservarea și revitalizarea Conacului Benedek  
din Municipiul Gheorgheni”



Clădirea a suferit mai multe intervenţii în timp, 
atât funcţional cât și structural, mai ales la nivelul 
pereţilor parterului și a planșeului, însă structura 
originală a acoperișului a rămas intactă, suferind 
doar câteva improvizări de necesitate, reversibi-
le. Şarpanta originală are o structură clară, valo-
roasă, fiind realizată în ideea încălzirii fără coș a 
parterului.

Elementul cel mai valoros al construcţiei o 
constituie faţada estică, „orășenească” - cerce-
tând stratigrafia tencuielii și motivele decora-
tive putem culege informaţii relevante pentru 
proiect.

În anii 90’ construcţia a ajuns într-o stare de 
deteriorare foarte avansată, din această cauză la 
iniţiativa primăriei s-a realizat o intervenţie de 
necesitate. 

Prin lucrări pe o parte s-a prelungit perioada 
de viaţă a construcţiei însă au rezultat și com-
promisuri care au conservat problemele pentru 
o etapă ulterioară. Între soluţiile bune putem 
menţiona păstrarea învelitorii de șiţă, arătarea 
modului de execuţie a tencuielii peste bârnele 
de lemn, însă cel mai mare compromis a fost ne-
fixarea tencuielii pe timpanul din faţada princi-
pală și neconservarea „ferestrelor” in secco din 
această zonă. 

Construcţia este notată în lista monumentelor 
istorice cu nr. cod HR-II-m-B-12832, Conacul 
Benedek.

Factori și necesităţi  
de intervenţie: 

În afara intervenţiei de necesitate din anii 
90’ în cursul anilor următori nu s-au efectuat 
reparaţii capitale pe construcţie, datorită lip-
sei acestora și vechimii clădirii au apărut o se-
rie de probleme care necesită lucrări ample de 
intervenţie.

Astfel, prin proiect se dorește conservarea și 
revitalizarea conacului, restaurarea clădirii,  pre-
lungirea vieţii construcţiei și crearea unor condi-
ţii mai propice desfășurării activităţilor de bază.

Probleme observate  
în cursul relevării:
•	 clădirea este amplasată la o cotă inferioară 

străzii din imediata apropiere (spre est). În 
perioadele cu precipitaţii, debitul apelor 
pe amplasament este destul de mare. Con-
strucţia nu are trotuar și există zone unde 
apele de ploaie pot stagna lângă construc-
ţie.

•	 adâncimea fundaţiilor în zonele fără sub-
sol nu depășește adâncimea maximă de 
îngheţ, astfel nu respectă prevederile nor-
mativelor în vigoare

•	 în subsol nivelul liber al pânzei de apă este 
la un nivel ridicat, menţinând o umiditate 
constantă, nivelul de călcare al pivniţei a 
fost ridicat faţă de cota iniţială

•	 la subsol, arcele de susţinere a bolţilor 
din cărărmidă sunt puternic deteriorate, o 
parte din cărămida pereţilor este afectată 
de umezeală

•	 golurile de aerisire ale subsolului au fost 
închise din cauza ridicării cotei terenului 
amenajat

•	 soclul clădirii este parţial degradat din ca-
uza fenomenului de îngheţ-dezgheţ

•	 la baza pereţilor există zone în care struc-
tura de grinzi de lemn a fost puternic de-
gradată de umezeală 

•	 la parter, în zona mediană s-a început 
amenajarea unui grup sanitar, care însă nu 
a mai fost finalizat

•	 frontonul spre stradă, purtând inscripţii și 
însemne valoroase este puternic degradat. 
Tencuiala originală, pe șipci, este deterio-
rată și se desprinde.



•	 structura originală a prispei a fost înlocui-
tă cu o copie improvizată, materialul lem-
nos este în contact direct cu solul vegetal 
ridicat pentru amenajarea unei grădini de 
flori.

•	 planșeul de lemn de peste parter a sufe-
rit intervenţii multiple, prin modificările la 
șarpantă și tăierea unor grinzi ai planșeu-
lui s-a schimbat schema structurală

•	 șarpanta prezintă numeroase intervenţii 
improvizate, consolidări, înlocuiri, cât și 
degradări locale

•	 învelitoarea de șiţă și structura portantă 
(șipcile) prezintă deteriorări locale

•	 există zone unde apa din precipitaţii pă-
trunde în pod, afectând tavanul parterului 
(ex. zona timpanului vestic)

•	 instalaţiile electrice ale construcţiei sunt 
vechi, deteriorate

Prin proiectul de conservare și revitalizare se 
propun lucrări de intervenţie care să asigure 
soluţionarea acestor probleme și condiţii de 
funcţionare la un nivel contemporan, necesa-
re funcţiunii. Lucrările propuse prin proiect, 
nu influenţează negativ structura existentă a 
construcţiei studiate.

Structura propusă:

Se va interveni doar strictul necesar, pentru 
repararea sau înlocuirea zonelor sau elemen-
telor degradate și pentru consolidări, acolo 
unde este cazul.

Se va spori adâncimea de fundare în partea 
fără subsol, prin subzidirea fundaţiilor exis-
tente, se vor lua măsuri pentru îndepărtarea 
apelor de ploaie de la soclul construcţiei. Se 
vor repara arcele de cărămidă din subsol.

Soclul va fi reparat și se vor înlocui elemen-
tele degradate din structura de lemn a pereţi-
lor. Se va reface structura prispei.

La planșeul de lemn și la șarpantă se vor eli-
mina improvizaţiile, se vor înlocui elementele 
degradate, se va reconstitui logica structurală 
originală.

Frontonul cu inscripţii și însemne de epocă 
se va restaura in situ, tencuiala pereţilor va fi 
reparată. Şindrila învelitorii va fi înlocuită.

„Proiect finanțat printr-un grant oferit de 
Islanda, Liechtenstein și Norvegia.“

  www.eeagrants.org www.fonduri-patrimoniu.ro  www.gheorgheni.ro  ww.conacbenedek.ro 


