„Conservarea şi Revitalizarea Conacului Benedek
din Municipiul Gheorgheni”
– Acoperiş reabilitat –

Executantul a terminat cu succes
reabilitarea acoperişului şi întărirea
structurii portante la Conacul Benedek din
Municipiul Gheorgheni. În jur de 18 mii de
şiţe au fost înlocuite cu piese noi din lemn
de brad. Cele două cruci, galvanizate, au

fost repuse la locul lor tradiţional, pe
coama monumentului de cat. B.
Lucrările de reabilitare la Casa Creaţiei
Populare progresează în ritm bun. –
rezumă dirigintele de şantier al S. C.
Hurom Buda S. R. L.

Relaţia dintre noi, şi proiectant este una
foarte operativă, din moment ce pentru
fiecare dintre noi constituie un aspect
prioritar faptul, că reabilitarea vizează
unul dintre cele mai reprezentative clădiri
din zonă.
Şarpanta
şi
planşeul,
prezentând
improvizaţii multiple, consolidări şi
degradări, grinzile fiind chiar tăiate pe mai
multe locuri – au fost reabilitate
profesional prin, completarea cărpiorilor
degradaţi, dublarea/înlocuirea grinzilor,
întărirea îmbinărilor.
Elementele nou introduse au fost tratate
cu material ignifug.
Executantul a acordat atenţie specială
menţinerii formei originale, arcuite a
acoperişului.

Două dintre cele trei coşuri de fum aflate
în monument au fost reconstruite, iar cel
amenajat ulterior a fost înlăturat.
În pod lucrările se vor continua şi în
ultimele zile ale anului – se termină
reabilitarea lucarnelor, schimbarea şiţelor
de la streaşină şi de la intrarea în pivniţă.
Pe lângă lucrările de reabilitare la faţa
locului, în ultimele săptămâni executantul
a efectuat multe dintre lucrările
pregătitoare. De ex. tâmplăriile pridvorului
şi obloanele ferestrelor sunt gata pentru a
fi readuse la locul lor.
Reabilitarea pivniţei s-a terminat mai bine
de-o lună, ca ultim pas a rămas numai
schimbarea învelitoarei de şiţă de pe
acoperişul intrării.
Executantul a ales să efectueze lucrări

dinspre pivniţă în sus, şi dinspre acoperiş
în jos, astfel la începutul anului 2016
lucrările vor ajunge deja la nivelul sălilor
de expoziţie şi atelier etnografic.
În ianuarie, 2016 conform planurilor, una
dintre provocările profesionale o va
reprezenta
întărirea
soclului.
De
asemenea, necesită multă atenţie şi
sistemul de drenaj, deoarece apele
pluviale adunate la nivelul fundaţiei au
dus la degradarea acesteia – soluţionarea
profesională este urgentă.
În interiorul clădirii se va reabilita planşeul

inferior, podeaua şi tavanul. Totul trebuie
efectuat cu multă grijă, pentru salvarea
câtor mai multe elemente din construcţia
veche.
Pe lângă lucrările de bază, în vederea
funcţionării
conform
cerinţelor
contemporane, se necesită diferite lucrări
complementare, cum ar fi racordarea la
sistemul de electricitate de joasă tensiune,
instalarea unor sobe de teracotă,
instalarea unui boiler pentru a avea acces
permanent la apă caldă.
Conform expertizei, în cadrul proiectului
de conservare şi revitalizare se va
interveni doar strictul necesar, iar lucrările
planificate se pot efectua fără a influenţa
negativ
structura
existentă
a
monumentului.
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