
 

  

 

 

„Conservarea si revitalizarea Conacului Benedek din Municipiul 

Gheorgheni” 

– Cronica faţadei –

 

Cercetarea de parament efectuată pe faţada 

stradală a conacului Benedek din 

municipiul Gheorgheni, monument de cat. 

B a dezvăluit, că aici se mai găsesc pe 

lângă cele cinci straturi existente, şi piese 

valoroase, in situ din straturile originale de 

tencuială şi de zugrăveală. 1 

Ferestrele de cercetare deschise pe diferite 

suprafeţe au demonstrat că faţada 

monumentului prezintă straturi de 

zugrăveală din diferite perioade ale 

construcţiei. În porţiunea dintre pervaz şi 

ferestre s-a găsit stratul original, încă din 

                                                           
1 Restauro BT., Lăzarea, Raport – studiu de parament şi 

recomandări de reabilitare, faţada stradală a conacului 

Benedek din municipiul Gheorgheni 

 

1840. Pe celelalte suprafeţe există 

zugrăveală simplă, policromă. 

Pe tencuiala de bază s-au găsit cinci culori 

diferite – stratul de bază fiind albă, cu 

ormanente scoase în evidenţă prin diferite 

culori. În acelaşi timp, faţada prezintă şi 

ornamente de stuc originale, în forma unor 

coroane de dafine şi flori, de culoare oxid 

verde de crom. Capitelul fragmentat al 

coloanei originale şi coloana însăşi rămase 

aproape intacte de-a lungul anilor, au o 

culoare porocaliu-ocru, cu caneluri maro-

negri în mijlocul lor. 



 

  

 

Frontonul clădirii prezintă ornamente de 

stuc similare celor din porţiunea de jos. În 

centrul frontonului se găseşte tot o coroană 

de dafine, iar dedesubt, inscripţia de 1840, 

încă lizibilă, referindu-se cel mai probabil 

la anul construcţiei. 

În stânga şi în dreapta  inscripţiei se găsesc 

două firide acruite cu profil tras şi 

zugrăveală verzuie ce imită nişte obloane. 

Tencuiala atât pe perete, cât şi pe fronton 

este aplicată pe zidăria de cherestea în 

două straturi. Stratul de bază de 1-2 cm 

grosime este de granulaţie mare, iar cel 

superior, în jur de 0,5 cm grosime de 

granulaţei mai mică, de culoarea gri-ocru, 

peste care s-a aplicat stratul din ipsos 

netezit. 

Din moment ce an după an, liantul şi-a 

pierdut mult din eficienţa sa, pereţii au 

ajuns într-o stare destul de degradată; mai 

mult – din cauza straturilor groase de var, 

aplicate ulterior, exploatarea de parament a 

devenit şi mai dificilă. Frontonul şi 

porţiunea de jos a faţadei prezintă destul de 

mare diferenţă în ceea ce priveşte starea 

peretelui, din care am putea ajunge la 

concluzia că cele două părţi provin din 

două perioade diferite. Explicaţia totuşi 

este alta. Existenţa pervazului a fost 

benefică din punct de vedere al stării 

construcţiei, frontonul a căzut victimă 

condiţiilor meteorologice, dar din fericire 

pe porţiunea de jos, protejată de pervazul 

central se găsesc şi astăzi mai multe piese 

originale, conservate.  

Reţeaua de crăpături existentă pe suprafaţa 

întreagă a faţadei rezultă din mişcările 

peretelui de duşumea, intensificată de 

traficul semnificativ din imediata apropiere 

a clădirii. 

Recomandări pentru restaurare 

Din punctul de vedere al reabilitării, cel 

mai urgent este consolidarea şi conservarea 

straturilor originale de tencuială, pentru 

stoparea imediată a eroziunii. Din cauza 

desprinderii tencuielii şi al 



 

  

 

comportamentului nesatisfăcător al 

acestuia, acoperirea şi subinjectarea 

porţiunilor periclitate este prioritară. După 

întărirea şi stabilizarea stratului de bază, 

original, urmat de stabilizarea întregii 

suprafeţe, necesar este curăţirea şi 

completarea inegalităţilor. Pe suprafeţele 

exploatate şi curăţite, tencuiala se va întări 

cu esteri ai acidului silicic, iar ultimul pas 

o reprezintă completarea estetică, prin 

metoda retuşării Trataggio, prin care se 

ajunge la imaginea redată prin tehnicile 

folosite de acum două secole.  

Lucrările  necesită 30-40 de zile lucrătoare, 

temperaturi medii-calde şi uscată – adică 

aproximativ 2 luni.  

Costurile estimate pentru reabilitarea 

faţadei vor fi în jur de 7.759,99 lei, şi 

conform recomandărilor, vor cuprinde 

următoarele lucrări: 

 exploatarea straturilor originale de 

zugrăveală,  

 întărirea tencuielii şi liantului 

nesatisfăcător,  

 curăţirea suprafeţei întregi,  

 subinjectarea straturilor desprinse, 

 completarea inegalităţilor plastice,  

 aplicarea stratului nou de tencuială 

pe porţiunile în care cel vechi s-a 

desprins în totalitate,  

 fixarea straturilor de zugrăveală de 

culori diferite, 

 conservarea şi reabilitarea estetică,  

 vopsirea reconstructivă a pereţilor. 

│www.eeagrants.org│www.fonduri-

patrimoniu.ro│www.gheorgheni.ro│ 

www.conacbenedek.ro 
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